




 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2562 O1 

คํานํา 

 

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2562 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือเผยแพรผลงานวิชาการท่ีได

นําเสนอในการประชุมวิชาการประมง ป 2562 ระหวางวันท่ี 26 - 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรามา การเดนส ซ่ึงประกอบ

ไปดวยผลงานวิชาการท้ังหมด 9 สาขาวิจัย ไดแก สาขาพันธุกรรมสัตวน้ํา สาขาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด สาขาอาหารสัตวน้ํา 

สาขาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมประมง สาขาโรคสัตวน้ํา สาขาการประมงทะเล 

สาขาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา และสาขาเศรษฐกิจ สังคม และตางประเทศ รวมท้ังสิ้น 95 เร่ือง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพร 

และใหนักวิชาการสามารถนําผลงานวิจัยเหลานี้ไปใชประโยชน สามารถดําเนินการตอยอดผลงานวิจัยหรือเสริมงานวิจัยใน

สาขาตาง ๆ 

กรมประมงหวังเปนอยางย่ิงวารายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2562 จะเปนประโยชนตอ

หนวยงานตาง ๆ รวมท้ังผูเกี่ยวของและผูสนใจ สามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนางานวิจัยประมง

รวมท้ังนําผลงานวิชาการเหลานี้ไปใชประโยชนตอเกษตรกรประมง ผูประกอบการประมง และผูที่เกี่ยวของ อยางเปน

รูปธรรมและมีประสิทธิผลตอไป 

 

          

         (นายอดิศร  พรอมเทพ) 

             อธิบดีกรมประมง 
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สารบัญ 

(ภาคบรรยาย) หนา 

สาขาโรคสัตวน้ํา 

O01 มิญชวิทยาเพ่ือการวินิจฉัยโรคปลา 1 

 โดย นางสาววารินี  ปญญาวชิร 

O02 การรับรูและความรูของเจาหนาท่ีกรมประมงเพ่ือการรับรองโรคในสัตวน้ําสวยงามเพ่ือการสงออก  13 

 โดย นางสาวเบญจพร  สัมฤทธิเวช 

 

สาขาอาหารสัตวน้ํา 

O03 คุณคาทางโภชนาการของโรติเฟอรและไรน้ําเค็มท่ีเสริมกรดไขมันจําเปนชนิด DHA (C22:6n-3) และ   27 

 ARA (C20:4n-6) โดยใชเชื้อราผง Schizochytrium sp. และ Mortierella alpina ตอการเจริญเติบโต  

 พัฒนาการ อัตรารอดตายและการทนตอความเครียดในลูกปูมาระยะวัยออน 

 โดย นางสาวอนิดา  สงนุย 

O04 ความสัมพันธของปริมาณไขมันในอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูปท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction  29 

 และ Acid Hydrolysis 

 โดย นางสาวประวิลดา  วิกรัยพัฒน 

O05 เอนไซมยอยอาหารในกุงแชบวย Fenneropenaeus merguiensis (De Man, 1888) วัยออน  43 

 โดย นางธนิกานต  บัวทอง 

O06 ศักยภาพการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลดวยแบคทีเรียคัดเลือก 3 ชนิด  55 

 โดย นางสาวจีราพร  ฟูวุฒิ 

O07 การทดแทนแพลงกตอนพืชดวยอาหารสําเร็จรูปเหลวในลูกกุงขาวระยะซูเอ้ีย 2 - ไมซิส  67 

 โดย นางสาวณัฐกุล  แหยมสุขสวัสด์ิ 

 

สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมประมง 

O08 โครงสรางประชาคมปลาและผลจบัของเครื่องมือขายในพ้ืนท่ีชุมน้ําพรุควนขี้เสียนจังหวัดพัทลุง  79 

 โดย นางสุกัญญา  ดําชู 

O09 การประมงอวนลอมจับจากเรือท่ีมีการแจงเขา - ออก ในจังหวัดสงขลา ป 2560  81 

 โดย นางปราณี  ออนแกว 

O10 การประเมินประชาคมปลาในเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําอางเก็บน้ําเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ดวยเครื่องมือ  95 

 อะคูสติค 

 โดย นายฎีกา  รัตนชํานอง 

O11 ความชุกชุมและการแพรกระจายของประชากรปลากางพระรวงในเขตจังหวัดพัทลุง  97 

 โดย นางธีรภัทร  ตงวัฒนากร 

O12 ประสิทธิผลของการสุมตัวอยางแพลงกตอนพืชตามแนวขวางและแนวดิ่งในแมน้ําตาป - พุมดวง  99 

 จังหวัดสุราษฎรธานี 

 โดย นายอําพร  ศักด์ิเศรษฐ 
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  หนา 

สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมประมง (ตอ) 

O13 ความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลาในแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําสาขา 115 

 เขตจังหวัดนครสวรรค ระหวางป 2554 - 2557 

 โดย นายสมศักด์ิ  ทองหุล 

 

สาขาพันธุกรรมสัตวน้ํา 

O14 การถายฝากยีนเรืองแสง gfp ในไมน้ําอนูเบียสโดยใชอะโกรแบคทีเรียม 117 

 โดย นายพลชาติ  ผิวเณร 

O15 การทํานายน้ําหนักเนื้อหอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri) ดวยวิธีการเรียนรูของ 129 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร (computer machine learning) เพ่ือใชในการปรับปรุงพันธุ 

 โดย นายปญญา  แซลิ้ม 

O16 การคนหาเครื่องหมายสนิปในยีน Perforin และ MHC class I alpha ท่ีสัมพันธกับลักษณะตานทาน 141 

 โรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล 

 โดย นางสาวสุวรักษ  วงษโท 

O17 ประสิทธิภาพของเครื่องหมาย Visible Implant Elastomer ในปลานิล และปลานิลแดงคัดพันธุ 154 

 โดย นายคงภพ  อําพลศักดิ์ 

O18 การทดสอบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาสวาย 5 กลุมประชากร 164 

 โดย นายโกศล  ขําแสง 

 

สาขาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 

O19 การเก็บเกี่ยวสาหรายขนาดเล็ก (Chlorella sp.) ดวยการใชไฟฟา 179 

 โดย นายพิสิฐ  วงศสงาศร ี

O20 ผลของสารทดแทนไขมันตอคุณสมบัติทางกายภาพของปลาเชียงท่ีผลิตจากปลาน้าํจืด 181 

 โดย นางสาวสุทธินี  สีสังข 

O21 การพัฒนาเตาอบกุงแหงดวยลมรอน 185 

 โดย นายสยาม  เสริมทรัพย 

O22 การศึกษาสภาวะและความใชไดของวิธีการวิเคราะห Crystal Violet และ Leucocrystal Violet ในกุงขาว 187 

 (Litopenaeus vannamei) และผลิตภัณฑ 

 โดย นางสาวสุภมาส  ไขคํา 

O23 การตรวจติดตามสแตฟโลค็อกคัส ออเรียสในโรงงานผลิตทูนากระปอง 189 

 โดย นางกิ่งเดือน  สมจิตต 

O24 การตรวจหาปริมาณสารไนโตรฟวแรนสในปูทะเลนิ่ม 191 

 โดย นางประทุมวัลย  เจริญพร 

 

สาขาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

O25 ผลของการใชแลคโตบาซิลลัสและมันเทศตอการเจริญเติบโตและองคประกอบเลือดของปลานิล 193 

 โดย นางสาวรจวรรณ  จดชัยภูมิ 
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  หนา 

สาขาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด (ตอ) 

O26 การเลี้ยงพอแมพันธุปลาพลวงชมพูท่ีระดับความหนาแนนตางกันในระบบน้ําหมุนเวียน 195 

 โดย นางสาวณัชชาพัชร  ศศิโชควัชรสกุล 

O27 พัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุในรอบปของปลาพลวงชมพู (Tor douronensis Val, 1842) 197 

 ท่ีเลี้ยงในระบบปด 

 โดย นายปรเมษฐ  มุสิการุณ 

O28 การขนสงลูกพันธุปลาสลิด 209 

 โดย นายอาคม  เล็กนอย 

O29 ผลของสีของภาชนะและสีของน้ําในการอนุบาลลูกกุงกามกราม 226 

 โดย นายไกรสร  ระศรี 

O30 การศึกษานํารองการประยุกตใชเครื่องมือในการประเมินศักยภาพของแหลงน้ําตอการรองรับ 228 

 ปริมาณการเลี้ยงปลานิลในกระชังในแมน้ํานอยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาท 

 โดย นางสาวมาลาศรี  คําศรี 

O31 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีมีตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือใบพายนูริอิ Cryptocoryne nurii Furtado 232 

 โดย นายนิติกร  ผิวผอง 

O32 การเพาะพันธุปลาเคาขาว 244 

 โดย นางสาวเพ็ญประภา  แพวิเศษ 

O33 การอนุบาลปลาสลิดในกระชังดวยอัตราความหนาแนนสูง 246 

 โดย นางสาวอัญชลี  โควนฤมิตร 

O34 ผลกระทบของการใชจุลินทรียและการใหอากาศในการบําบัดน้ําเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 248 

 โดย นายบุรฉัตร  จันทกานนท 

 

สาขาเศรษฐกิจ สังคม และตางประเทศ 

O35 สภาวะเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชนชาวประมงในแมน้ําโขง เขตจังหวัดเชียงราย, ประเทศไทย 250 

 โดย นายอําพร  ศักด์ิเศรษฐ 

O36 การวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเลของเกษตรกรในโครงการระบบ 254 

 สงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ จังหวัดตราด ประจวบคีรีขันธ และสุราษฎรธานี ป 2560 

 โดย นายนเรศ  กิจจาพัฒนาพันธ 

O37 ผลดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืดโครงการพัฒนา 267 

 พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 โดย นายธีรพงศ  ไกรนรา 

O38 การศึกษาระดับการมีสวนรวมของชาวประมงในการจัดสรางและบริหารจัดการปะการังเทียม 279 

 จังหวัดเพชรบุรี 

 โดย นางสาววันทนา  เจนกิจโกศล 
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  หนา 

สาขาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

O39 ผลของอาหารตางชนิดและความถี่ในการใหอาหารตอศักยภาพในการเพาะพันธุของปลาตะกรับ 281 

 Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) 

 โดย นายอัตรา  ไชยมงคล 

O40 การเพาะเลี้ยงหอยชักตีน (Strombus canarium Linnaeus, 1758) ดวยอาหารเม็ด 295 

 โดย นางพิชญา  ชัยนาค 

O41 ปริมาณและคุณภาพไขของแมปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) จากการผสมเทียม 312 

 อยางตอเนื่องในรอบป 

 โดย นายจิระยุทธ  รื่นศิริกุล 

O42 ศึกษาการผสมขามระหวางปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลา (Amphiprion percula) กับปลาการตูน 324 

 ดําสโนวเฟลก (A. ocellaris) 

 โดย นายสามารถ  เดชสถิต 

 

สาขาการประมงทะเล 

O43 ทัศนคติของชาวประมงตอการขยายเขตมาตรการปดอาวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 337 

 โดย นายอกนิษฐ  เกื้อเผือก 

O44 ปริมาณโลหะหนักในสัตวน้ํา น้ําทะเล และดินตะกอนบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกจังหวัดสงขลา 339 

 ป 2556 

 โดย นายสมชาย  วิบุญพันธ 

O45 ตนทุน ผลตอบแทน และความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการทําประมงกุงทะเลบริเวณอาวไทยฝงตะวันออก 341 

 โดย นางทิวารัตน  สินอนันต 

O46 ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจของการใชทรัพยากรสัตวน้ําจากการทําประมงอวนลอมจับ 344 

 บริเวณอาวไทยตอนใน 

 โดย นายฐิติพล  เชื้อม่ันคง 

O47 ชนิดและปริมาณสัตวเกาะติดขนาดใหญบนปะการังเทียมท่ีจัดวางในระดับความลึกน้ําตางกันบริเวณ 346 

 จังหวัดปตตานี 

 โดย นายวิโรจน  คงอาษา 

O48 คุณภาพน้ําและปริมาณคลอโรฟลล เอ กับขอมูล MODIS ในนานน้ําไทย 348 

 โดย นายวิรัตน  สนิทมัจโร 

O49 ชีววิทยาการสืบพันธุของกุงโอคักชนิด Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837) 360 

 และกุงตะกาดกรีจุด (M. ensis (De Haan, 1844)) บริเวณอาวพังงา 

 โดย นางสาวธนภร  เจริญลาภ 
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  หนา 

(ภาคโปสเตอร) 

สาขาโรคสัตวน้ํา 

P01 การใชแบบจําลองทางระบาดวิทยา SEIRS ประเมินมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 367 

 สําหรับโรคไอเอ็มเอ็น 

 โดย นางสาวณัฐกานต  สาลีติด 

 

สาขาอาหารสัตวน้ํา 

P02 ผลของการเสริมไฟเตสตอการดูดซึมและสะสมแรธาตุในกุงขาว Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) 377 

 กุงกุลาดํา Penaeus monodon (Fabricius, 1798) และปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1790) 

 โดย นางสาวนงลักษณ  สําราญราษฎร 

P03 ระดับโปรตีนและพลังงานท่ีเหมาะสมในอาหารปลาอีกงวัยรุน 393 

 โดย นางดาราวรรณ  ยุทธยงค 

 

สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมประมง 

P04 ประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือขายในแมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 405 

 โดย นางสุกัญญา  ดําชู 

P05 ชนิด ปริมาณ และการแพรกระจายของลูกปลาในอางเก็บน้ําเขื่อนน้ําอูน จังหวัดสกลนคร 407 

 โดย นายประมุข  ฤๅแกวมา 

 

สาขาพันธุกรรมสัตวน้ํา 

P06 การทดสอบปลาหมอ “ชุมพร 1” ในสภาพแวดลอมศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ 409 

 โดย นายยุทธภูมิ  สุวรรอาชา 

P07 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุงแชบวยพันธุปรับปรุงและพันธุจากธรรมชาติ 418 

 ท่ีเลี้ยงดวยความหนาแนนตางกัน 

 โดย นายนิรุต  แกนเชื้อชัย 

 

สาขาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 

P08 การคาดคะเนอายุการเก็บรักษาปลานิลในชองทางการเคลื่อนยาย 427 

 โดย นางสุภาพร ศศิปภาโชติมา 

P09 คุณภาพของผลิตภัณฑปลานวลจันทรเทศ (Mrigal; Cirrhinus mrigala) ในกระปองและรีทอรทเพาช 429 

 ท่ีผานการฆาเชื้อดวยความรอนท่ีอุณหภูมิสูง 

 โดย นางสาวจณิสตา  ภัทรวิวัฒน 

 

สาขาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

P10 ตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังจังหวัดสุราษฎรธานี 431 

 โดย นางสาววัฒนา  หนูนิล 
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  หนา 

สาขาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด (ตอ) 

P11 ผลของความหนาแนนตอการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 2 ขนาด ในกระชัง 433 

 โดย นางนวพร  ดุลยสิริวิทย 

 

สาขาเศรษฐกิจ สังคม และตางประเทศ 

P12 สภาวะการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณชิยในบอดินของเกษตรกร ในเขตชลประทานหนองหวาย จังหวัดขอนแกน 447 

 โดย นางสาวสุพัสตรา  เหล็กจาน 

P13 สภาวะการเพาะเลี้ยงลูกออดของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร 455 

 โดย นางสาวยุพเยาว  สายจันทร 

P14 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีตอการดําเนินงานของเจาหนาท่ีประมงในโครงการสงเสริมการเลี้ยงปลานิล 457 

 ในบอดินของจังหวัดตาก 

 โดย นายวิชยุตม  แกวฟองคํา 

P15 การศึกษาตนทุนและอัตราผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในกระชัง 469 

 โดย นายสําราญ  รื่นนาค 

P16 การเลี้ยงปลาตะกรับของเกษตรกรในจังหวัดสงขลา 471 

 โดย นายอุทัย  องอาจ 

 

สาขาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

P17 การเพาะพันธุและอนุบาลปลาเกาปะการัง Epinephelus corallicola (Valenciennes, 1828) 481 

 โดย นางสาวสุภาพร  ตั้งสิทธิวัฒน 

P18 การเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) เพ่ือเปนพอแมพันธุ 483 

 ดวยระบบน้ําหมุนเวียน 

 โดย นายไวทัศน  หนูกล่ํา 

P19 ผลของการใชวัสดุพรางแสงตอคุณภาพน้ําและอัตราการรอดตายของการอนุบาลลกูปูทะเล (Scylla sp.) 494 

 ระยะ zoea 1 จนถึงระยะ zoea 5 

 โดย นางวิรงรอง  เลิศประเสริฐ 

 

สาขาการประมงทะเล 

P20 ผลของการจัดวางแทงคอนกรีตท่ีตางกัน ในแหลงอาศัยสัตวทะเลจังหวัดระยอง 503 

 โดย นายรัชกฤต  ตันวิไลย 

P21 การทําประมงเบ็ดราวทูนาของเรือประมงไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ระหวางป 2550 - 2554 505 

 โดย นายนฤพน  ดรุมาศ 

P22 สภาวะทรัพยากรและการประมงปลาโอทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย 507 

 โดย นายชลิต  สงางาม 

P23 การประมงอวนลอมติดตาบริเวณจังหวัดจันทบุรี 509 

 โดย นายภิญโญ  ประสารยา 
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  หนา 

สาขาการประมงทะเล (ตอ) 

P24 การประมงเคยในจังหวัดตราด 511 

 โดย นางสาวนรากร  สมวรรณธนา 

P25 ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ในอาวไทย 513 

 โดย นางนิรชา  สองแกว 

P26 ชนิดปลาในบริเวณแพลอปลาและวัตถุลอยน้ําอ่ืน ๆ ท่ีใชสําหรับการทําประมงอวนลอมจับปลาทูนา 515 

 ในมหาสมุทรอินเดียตะวันออก 

 โดย นายวัชรพงศ  ชุมชื่น 

 

(ภาคผนวก ก: ผลงานวิชาการของผูเชี่ยวชาญ) 

X00 ปลากัดไทยสัตวน้ําประจําชาติ 519 

 โดย ดร.อมรรัตน  เสริมวัฒนากุล ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการประมง 

 

สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมประมง 

X01 การจําแนกแหลงอาศัยสัตวน้ําท่ีสําคัญในแมน้ําโขงเขตจังหวัดเชียงราย 521 

 โดย นายบุญสง  ศรีเจริญธรรม ผูเชี่ยวชาญดานนิเวศวิทยา 

X02 ปลากระเบนน้ําจืดชนิดท่ีพบใหม 2 ชนิดในทะเลสาบสงขลา 523 

 โดย นางมณีรัตน  หวังวิบูลยกิจ ผูเชี่ยวชาญดานอนุกรมวิธานสัตวน้ําจืด 

 

สาขาพันธุกรรมสัตวน้ํา 

X03 การเก็บรักษาน้ําเชื้อปลาสเตอรเจียนโดยวิธีแชแข็ง เพ่ือการเก็บรักษาพันธุ 525 

 โดย นายวิศณุพร  รัตนตรัยวงศ ผูเชี่ยวชาญดานพันธุกรรมสัตวน้ํา 

 

สาขาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 

X04 การเตรียมตัวอยางอางอิงปลากะตักโดยเทคนิค Freeze dried สําหรับการทดสอบฮีสตามีน 527 

 โดย นางสุภานอย  ทรัพยสินเสริม ผูเชี่ยวชาญดานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

X05 ความแมนและความเท่ียงของการตรวจวิเคราะหปริมาณเกลือ โดยวิธี FAO (1981) 529 

 โดย นายสุนทร  คําสุข ผูเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑประมง 

 

สาขาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

X06 การศึกษาการเพาะพันธุปลิงควาย (Hirudinaria manillensis (Lesson, 1842)) 531 

 โดย นายณัฐพงศ  วรรณพัฒน ผูเชี่ยวชาญดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

X07 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือเฟรนน้ํารากดําใบใหญ Bolbitis heteroclita (Presl) 533 

 Ching ex C. Chr. ในหองเลี้ยงท่ีใชระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ํา 

 โดย นางสาวกาญจนรี  พงษฉวี ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตวน้ํา 
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  หนา 

สาขาเศรษฐกิจ สังคม และตางประเทศ 

X08 การศึกษาหวงโซคุณคาเพ่ือพัฒนาคลัสเตอรกุง กรณีศึกษา: สหกรณผูเลี้ยงกุง 535 

 ลุมน้ําสามรอยยอด - ปราณบุรี จํากัด 

 โดย นางสาวชมัยพร  ชูงาน ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจการประมง 

X09 การจัดตั้งนโยบายประมงรวมอาเซียน 537 

 โดย นางชวนพิศ  จันทรวราทิตย ผูเชี่ยวชาญดานท่ีปรึกษาการประมงตางประเทศ 

 

สาขาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

X10 การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ํา 539 

 ตอการกินอาหารการเติบโต น้ําหนักและอัตราแลกเนื้อของกุงขาว (Litopenaeus vannamei) 

 โดย นายพุทธ  สองแสงจินดา ผูเชี่ยวชาญดานการเพาะเลี้ยงกุงทะเล 

X11 การพัฒนาระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ําแบบ Real time ในแหลงเลี้ยงปลาในกระชังดวยเทคนิค IOT 541 

 โดย นายยงยุทธ  ปรีดาลัมพะบุตร ผูเชี่ยวชาญดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

 

สาขาการประมงทะเล 

X12 กาวใหมและการเพ่ิมมูลคาของทะเลโดยโครงการ “Supporting the Application of 543 

 the Ecosystem Approach to Fisheries Management considering Climate and  

 Pollution Impacts (EAF - Nansen Programme)” 

 โดย นางเพราลัย  นุชหมอน ผูเชี่ยวชาญดานการประมงทะเล 

 

(ภาคผนวก ข: แนวคิดโดดเดน) 

สาขาโรคสัตวน้ํา 

Y01 การเฝาระวังโรค: เครื่องมือและการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการรับรองสุขภาพสัตวน้ํา 547 

 โดย นางสาวพุทธรัตน  เบาประเสริฐกุล 

 

สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมประมง 

Y02 การจัดการตะกอนดินเพ่ือรักษาระบบนิเวศและบริหารจัดการทรัพยากรประมงบึงบอระเพ็ด 548 

 จังหวัดนครสวรรค 

 โดย นายวชิระ  กวางขวาง 

 

สาขาพันธุกรรมสัตวน้ํา 

Y03 ยกเครื่องการปรับปรุงพันธุสัตวน้ําไทย ผลผลิตกาวไกลอยางย่ังยืน 552 

 โดย นายปญญา  แซลิ้ม 

 

สาขาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 

Y04 การใชเครื่องอบแหงเคลื่อนท่ีแปรรูปปลาสลิดดอนนาและพัฒนาผลิตภัณฑประมงพ้ืนบาน 555 

 โดย นายเชาว  ศรีวิชัย 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2562 O1 

  หนา 

สาขาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

Y05 บทบาทของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงกับการวิจัยและพัฒนาสาหรายทะเล 565 

 เพ่ือความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน: กรณีศึกษาของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

 เพชรบุรีในการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสาหรายพวงองุนและสาหรายทะเล 

 โดย นางสาวมนทกานติ ทามติ้น 

 

สาขาการประมงทะเล 

Y06 การเพาะหมึกสาย (Amphioctopus aegina Gray, 1849) เพ่ือฟนฟูทรัพยากรในทองทะเลไทย 568 

 โดย นางศรัญญา  พรหมวุฒิพร 

Y07 Analysis of Biological Reference Points for Fishing License Issuance 577 

 โดย นายปวโรจน  นรนาถตระกูล 

Y08 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมการทําประมงในนานน้ําไทย 584 

 โดย นางสาวชลดา  มีอนันต 
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O01 

มิญชวิทยาเพือ่การวินิจฉัยโรคปลา 

 

วารินี ปญญาวชิร* 

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา 

 

บทคัดยอ 

 เทคนิคมิญชวิทยา (Histology) ไดนํามาใชเพ่ือการวินิจฉัยปลาปวยท่ีสงเขาตรวจ ณ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา 

จํานวน 38 เคส ในระหวางป พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561 แยกเปนปลา 15 ชนิด รวมจํานวนปลาปวยท้ังหมด 111 ตัว ผลการ

ตรวจวินิจฉัยดวยมิญชวิทยาพบวาการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพสามารถแยกออกเปน โรคท่ีเกิดจากปรสิตและริคเก็ตเซีย โรค

ท่ีเกิดจากแบคทีเรีย โรคท่ีเกิดจากไวรัส และโรคท่ีเกิดจากเชื้อรา ซ่ึงปลามีการตอบสนองตอเชื้อตาง ๆ แตกตางกันไป โดยอาการ

ท่ีพบมีท้ังอาการท่ีเกิดขึ้นท่ัวไปไมเฉพาะเจาะจงกับเชื้อชนิดใดชนิดหนึ่ง เชน เซลลเหงือกเพ่ิมจํานวนมากขึ้นทําใหกิ่งเหงือกเชื่อม 

ติดกัน และอาการเฉพาะเจาะจงกับเชื้อกอโรค เชน โรค การพบ mycotic granuloma ท่ีเกิดจากเชื้อรา Aphanomyces 

invadans ในอวัยวะตาง ๆ โดยเฉพาะบริเวณกลามเนื้อลําตัวของปลาตัวอยาง ทําใหสามารถบงชี้ไดวาเกิดโรค Epizootic 

Ulcerative Syndrome (EUS) ขึ้นเปนตน ผลการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิท่ีพบจากมิญชวิทยาสามารถใชในการยืนยันสาเหตุ

ของการเกิดโรค รวมท้ังสามารถใชเปนเทคนิคเพ่ือประกอบการวินิจฉัยโรครวมกับเทคนิคอ่ืน ๆ เพ่ือนําไปสูแนวทางในการจัดการ 

ปองกันและรักษาโรคในปลาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ: มิญชวิทยา การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ การวินิจฉัยโรค โรคปลา  

   

*ผูรับผิดชอบ: กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง กรุงเทพฯ  

E-mail: ninee43@hotmail.com 
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Histology for Fish Diagnosis 

 

Varinee Panyawachira* 

Aquatic Animal Health Research and Development Division 

 

Abstract 

 Histology technique has been employed for fish diagnosis at Aquatic Animal Health Research  

and Development Division (AAHRDD). Fish samples were submitted during 2015 to 2018 at the total  

of 38 clinical cases which can be divided into 15 fish species totals of 111 fishes. Results showed 

histopathological changes caused by parasites, rickettsia, bacteria, virus and fungus. The non-specific 

histopathological responses such as gill hyperplasia that cause gill lamellae fusion was found in many 

samples. The specific histopathological responses such as mycotic granuloma cause by pathogenic fungi, 

Aphanomyces invadans was observed in many organs especially the muscles tissues of fish samples 

indicated the occurred of Epizootic Ulcerative Syndrome (EUS).  The histopathological change by histology 

technique can be used as a confirmation or presumptive diagnosis in order to obtain an effective 

management for fish disease prevention and treatment. 

 

Keywords: histology, histopathology, diagnosis, fish diseases 

   

*Corresponding author: Aquatic Animal Health Research and Development Division, Department of 

Fisheries, Bangkok  

E-mail: ninee43@hotmail.com 
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คํานํา 

 สาเหตุการเกิดโรคในปลาอาจเกิดไดจากเชื้อกอโรค เชน ปรสิต แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา หรือริกเก็ตเซีย และสิ่งแวดลอม

ท่ีไมเหมาะสมในการเพาะเลี้ยง เชน การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ระดับออกซิเจนละลายน้ําไมเพียงพอ น้ําท่ีไหลผานพ้ืนท่ีใช

สารเคมี การปลอยน้ําเสียสารกําจดัศัตรูพืชลวนเปนสาเหตุการตายท้ังสิ้น การวินิจฉยัโรคในสัตวน้าํไมสามารถตรวจพินจิดวยสายตา

เพียงอยางเดียว หากอาการท่ีปรากฏไมใชอาการท่ีเฉพาะเจาะจงหรือเดนชัดตอโรคนั้นๆ ซ่ึงตองอาศัยการตรวจวินิจฉัยโรคในการ 

ยืนยันสาเหตุของการเกิดโรค เพ่ือใหการรักษาโรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองใชองคความรูหลายดานประกอบกัน การ

ตรวจลักษณะอาการภายนอกท่ีปรากฎ ไมวาจะเปนรอยบาดแผล รอยเลือดออก ครีบหักกรอน ทองบวม ตาโปน รวมท้ังการตรวจ 

วินิจฉัยทางหองปฏิบัติการตาง ๆ เชน การตรวจตัวอยางสดดวยกลองจุลทรรศนแสง การจําแนกเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราดวย

เทคนิคปลอดเชื้อ การตรวจหาเชื้อไวรัสดวยการทํา Cell Culture การตรวจสารพันธุกรรมดวยวิธีทางอณูชีววิทยา รวมท้ังการ

ตรวจทางดานมิญชวิทยา แตละเทคนิคการตรวจมีความโดดเดนแตกตางกันออกไปโดยมุงเนนท่ีการจําแนกเชื้อหรือการตรวจสอบ 

เชื้อเปนสาํคัญท้ังยังมีการพัฒนาเทคนิคการตรวจเชือ้ไดอยางรวดเร็วและแมนยํามากขึน้ แตในบางครัง้ผลท่ีไดจากการแยกเชื้อหรือ

ตรวจสอบเชื้ออาจไมสอดคลองกับอัตราการตายของปลา ดังนั้น การวินิจฉัยโรคปลาจึงควรมีการตรวจในหองปฏิบัติการหลาย

เทคนิคเพ่ือเปนการยืนยันการเกิดโรค มิญชวิทยาเปนเทคนิคการวินิจฉัยโรคอยางหนึ่งท่ีสามารถใชเพ่ือการนี้ 

 มิญชวิทยา เปนวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับจุลกายวิภาคศาสตรของเซลลและเนื้อเย่ือของพืชหรือสัตว ดวยการตัดเนื้อเย่ือให

มีความหนา 4 - 6 ไมครอน โดยใชเครื่องมือท่ีเรียกวา เครื่องตัดชิ้นเนื้อ (microtome) จากนั้นนําไปผานขบวนการยอมสีเพ่ือ

เพ่ิมความสามารถในการแยกแยะความแตกตางของเนื้อเย่ือ (https://th.wikipedia.org) แลวนําตัวอยางท่ีอยูในรูปของสไลด

ถาวรไปตรวจดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสงเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นในระดับ 

เซลลในขณะท่ีสัตวน้ํายังมีชีวิตอยู ผลการตรวจโดยเทคนิคนี้สามารถใชบงชี้หรือประกอบการยืนยันสาเหตุของการปวยหรือตาย

ในสัตวน้ํานั้น ๆ ได  

 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือตรวจวินิจฉัยโรคจากตัวอยางปลาปวยจากคลีนิกโรคสัตวน้ํา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา ดวยวิธีทางมิญชวิทยา 

 

วิธีดําเนินการ 

ตัวอยางปลาปวยจากการขอรับบรกิารตรวจวินจิฉัยโรคของคลินิกโรคสัตวน้ํา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

ระหวางป พ.ศ. 2558 - 2561 โดยเจาหนาท่ีสอบถามขอมูลปลาปวยกรอกในแบบฟอรมรายละเอียดพ้ืนฐานการเลี้ยง คุณภาพน้ํา 

อาการผิดปกติท่ีพบ จํานวนปลาปวย ปลาตาย กอนนําปลาเขาหองปฏิบัติการตางๆ ตามความเสี่ยงการเกิดโรคของปลาแตละ

ชนิด ไดแก หองปฏิบัติการปรสิต หองปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา หองปฏิบัติการไวรัสวิทยา หองปฏิบัติการอณูชีววิทยา และ

หองปฏิบัติการพยาธิวิทยา เพ่ือตรวจหาสาเหตุของการเกิดโรคตอไป เม่ือรับตัวอยางปลาปวยแลวเจาหนาท่ีจะนําสงปลาเขาหอง 

ปฏิบัติการตางๆ ตามแตชนิดโรคท่ีมีความเสี่ยงตอปลานั้น โดยหองปฏิบัติการพยาธิวิทยาทําการเก็บรักษาสภาพเนื้อเย่ือตัวอยาง 

ปลาโดยแบงเปน 2 กรณี คือ ถาปลาขนาดใหญกวา 5 เซนติเมตร จะแยกอวัยวะท่ีตองการตรวจสอบ เชน ตับ มาม ไต เหงือก 

ออกจากตัวปลาแลวตัดใหเปนชิ้นเล็กๆขนาดประมาณ 1X0.2 ซม. หากเปนปลาตัวเลก็ขนาดความยาวไมเกิน 5 เซนติเมตร สามารถ

ดองปลาตัวอยางท้ังตัวไดโดยตองเปดชองทองและฝาปดเหงือก ขั้นตอนการเตรียมตัวอยางตามวิธีของ Mumford et al. (2007) 

ดังนี้ 

1. ดองตัวอยางในน้ํายาฟอรมาลิน 10 เปอรเซ็นต โดยใชน้ํายามากเปน 10 - 20 เทาของปริมาตรตัวอยาง นาน 24 - 48 

ชั่วโมง   
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2. นําตัวอยางท่ีมีสวนประกอบของแคลเซียมแชในน้ํายา decalcifies เพ่ือทําใหกระดูกออนนิ่มลง และตดัตัวอยางลงกลอง 

พลาสติก 

3. นําตัวอยางเขาเครื่อง automatic tissue processor เพ่ือผานกระบวนการดึงน้ําออกจากเซลลโดยผานแอลกอฮอล

ระดับความเขมขนตางๆ กัน ต้ังแต 50 ถึง 100 เปอรเซ็นต จากนั้นผานน้ํายา xylene substitute และพาราฟนเหลว เพ่ือแทนท่ี

ของเหลวภายในเซลลดวยพาราฟน ระยะเวลาท่ีเนื้อเย่ือผานเขาเครื่อง automatic tissue processor รวมเปนเวลาท้ังสิ้น 14 

ชั่วโมงครึ่ง 

4. ฝงชิ้นตัวอยางในพาราฟน โดยใชเครื่อง Embedding center 

5. นําตัวอยางท่ีฝงในพาราฟนเรียบรอยแลวมาตัดดวยเครื่องตัดชิ้นเนื้อ (microtome) ใหเนื้อเย่ือมีความหนาประมาณ 

4 - 5 ไมครอน  

6. นําตัวอยางเนื้อเย่ือท่ีไดไปลอยในน้ําท่ีอุณหภูมิ 45 - 50 องศาเซลเซียส เม่ือเนื้อเย่ือยืดตัวออกดีแลวใชแผนกระจกสไลด

ชอนเนื้อเย่ือขึ้นจากน้ํา  

7. วางกระจกสไลดท่ีมีเนื้อเย่ือบนเครื่องอุน (slide warmer) ท่ีอุณหภูมิ 45 - 50 องศาเซลเซียส ท้ิงไวอยางนอย 3 - 4 

ชั่วโมงเพ่ือใหเนื้อเย่ือติดสไลดไดสนิท  

8. ยอมสีเนื้อเย่ือดวยสี Haematoxylin & Eosin (H&E) ตามวิธีดัดแปลงจาก Humason, (1979 แตในกรณีท่ีตองการ

แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของเชื้อกอโรคในเซลลหรือเนื้อเย่ืออยางเดนชัดใหเลือกใชสีพิเศษตามความเหมาะสม เชน Grocott’s 

methenamine silver nitrate (Grocott, 1955; Humason, 1979) 

9. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเย่ือใตกลองจุลทรรศน 

 

ผลการศึกษา 

ชนิดของปลาปวยและโรคท่ีพบ ตัวอยางปลาปวยท่ีเกษตรกรนํามาขอรับบริการตรวจวินิจฉัยโรคของคลินิกโรคสัตวน้ํา 

หองปฏิบัติการพยาธิวิทยา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง ระหวางป พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561 จํานวน 38 เคส 

รวมตัวอยางปลาท้ังสิ้น 111 ตัว ประกอบดวยปลา 15 ชนิด ไดแก ปลาคารพ (Cyprinus carpio) ปลาสอด (Poecilia 

latipinna) ปลาเทวดา (Pterophyllum scalare) ปลากัด (Betta splenden) ปลาออสกา (Astronotus ocellatus) ปลาหาง

นกยูง (Poecilia reticulata) ปลากระด่ี (Trichopodus leerii) ปลาอโรวานา (Scleropages formosus) ปลาตะเพียนทราย 

(Puntius brevis) ปลานิล (Oreochromis niloticus) ปลาเสือพนน้ํา (Toxotes chatareus) ปลาชอน (Channa striata) ปลา

หมอไทย (Anabas testudineus) ปลาย่ีสกไทย (Probarbus jullieni) และปลาการตูน (Amphiprion ocellaris) 

 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดโรคท่ีตรวจพบจากปลาตัวอยางท่ีมีผูมาขอรับบริการวินิจฉัยโรคหองปฏิบัติการพยาธิวิทยากองวิจัย

 และพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา 

ชนิดปลา จํานวนเคส จํานวนตัว โรคที่พบ 

ปลาคารพ  

 

8 14 เคเอชวี 4 เคส 

แบคทีเรีย 2 เคส 

ปรสิต 1 เคส 

ไมทราบสาเหตุแนชัดแตพบ granuloma ท่ีบริเวณมาม 

ปลาสอด  2 22 แบคทีเรีย 1 เคส 

Megalocytivirus 1 เคส 
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ชนิดปลา จํานวนเคส จํานวนตัว โรคที่พบ 

ปลาเทวดา  3 7 Megalocytivirus 3 เคส 

ปลากัด  3 13 Megalocytivirus 3 เคส 

ปลาออสกา  1 2 Megalocytivirus 1 เคส 

ปลาหางนกยูง  1 3 ปรสิต (ปลิงใส + ซีสตพยาธิใบไม) 1 เคส 

ปลากระดี  1 1 ไมทราบสาเหตุแนชัด แตพบ melanomacrophage center 

(MMC) บริเวณ ตับ มาม และไต และ microsporidian  cyst 

ท่ีซ่ีเหงือก 

ปลาอโรวานา  1 1 ไมทราบสาเหตุแนชัด แตพบ melanomacrophage center 

(MMC) ท่ีมาม 

ปลาตะเพียนทราย  1 1 Epizootic Ulcerative Syndrome (EUS) 1 เคส 

ปลานิล  

 

9 21 การติดเชื้อรวม 

Epitheliocystis+ปรสิตและแบคทีเรีย 4 เคส 

ปรสิตและแบคทีเรีย 3 เคส 

ไมทราบสาเหตุแนชัด 2 เคส แตพบ melanomacrophage 

center (MMC) ท่ีมาม 

ปลาเสือพนน้ํา  

 

2 3 ปรสิต (เตตราไฮมีนา) + inclusion body 1 เคส 

ไมทราบสาเหตุแนชัด (post mortem) 

ปลาชอน  

 

2 8 Epizootic Ulcerative Syndrome (EUS) 1 เคส 

ไมทราบสาเหตุแนชัด แตพบ granuloma ในมาม 1 เคส 

ปลาหมอไทย  1 5 ปรสิต (Ichthyophthirius multifilis) รวมกับแบคทีเรีย 1 เคส 

ปลาย่ีสกไทย 2 6 แบคทีเรีย 2 เคส 

ปลาการตูน  1 4 ปรสิต(เห็บระฆัง) + Lymphocystis 1 เคส 

รวม 38 111  

 

การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพท่ีพบ 

 จากตัวอยางปลาปวยท่ีศึกษา โรคท่ีพบสามารถแบงไดเปนกลุมตามเชื้อกอโรค คือ โรคท่ีเกิดจากปรสิตและริกเกตเซีย 

โรคท่ีเกิดจากแบคทีเรีย โรคท่ีเกิดจากไวรัส และโรคท่ีเกิดจากเชื้อรา 

 โรคท่ีเกิดจากปรสิตและริกเกตเซีย สามารถตรวจสอบสไลดเนื้อเย่ือภายใตกลองจุลทรรศนแสงพบอวัยวะเปาหมาย 

ไดแก ผิวหนัง เหงือก กลามเนื้อ และอวัยวะภายใน ปรสิตท่ีพบ คือ เห็บระฆัง ปลิงใส ซีสตพยาธิใบไม ซีสตไมโครสปอร 

Ichthyophthirius multifilis เตตราไฮมีนา การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพท่ีพบไดโดยเฉพาะท่ีเหงือก ไดแก hyperplasia 

(ภาพท่ี 1) คือเซลลเย่ือบุกิ่งเหงือกเพ่ิมจํานวนมากขึ้นทําใหกิ่งเหงือกเชื่อมติดกัน รวมถึงการพบเซลลท่ีมีแกรนูลอยูภายในไซโต 

พลาสซ่ึมของเซลลจะติดสี eosin ซ่ึงทําใหเห็นเปนสีสมแดง ท่ีเรียกวา Eosinophilic Granular Cell (EGC) (ภาพท่ี 3) ท่ีเนื้อเย่ือ

เหงือกปลาปวย การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพอีกอยางหนึ่งท่ีพบไดท่ีบริเวณเหงือกคือการบวมน้ํา (oedema) (ภาพท่ี 1) คือ

ลักษณะท่ีพบเซลลเย่ือบุซ่ีเหงือกยกตัวข้ึนเนื่องจากมีของเหลวแทรกอยูระหวางเซลล ปลามักมีการผลิตเซลลสรางเมือกท่ีเหงือก

มากขึ้นผิดปกติสําหรับขับเมือกออกมาเพ่ือลดการระคายเคืองอันเกิดจากอวัยวะยึดเกาะของปรสิตท่ีกอใหเกิดบาดแผลรวมดวย 

การเสื่อมสภาพหรือตายของเซลลเหงือกเปนอีกอาการหนึ่งท่ีพบไดท่ัวไปเม่ือปลาปวย ซ่ึงในปลาบางตัวอาจพบเลือดคั่งบริเวณทอ

เลือดและสามารถสังเกตเห็นปรสิตได เชน ปลิงใส เห็บระฆัง (ภาพท่ี 2) ซีสตไมโครสปอร (ภาพท่ี 3) และการติดเชื้อริกเกตเซีย 
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ท่ีกอใหเกิดโรค Epitheliocystis (ภาพท่ี 5) ท่ีทําใหเซลลเย่ือบุซ่ีเหงือกโปงพองขึ้น (Hypertrophy) เนื่องจากมีริกเกตเซียเขาไป

เพ่ิมจํานวนอยูภายในเซลลเย่ือบุเหงือก 

 โรคท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพท่ีพบได คือ เซลลบุเหงือกเพ่ิมจํานวนมากขึ้นทําใหกิ่ง

เหงือกเชื่อมติดกัน เซลลเหงือกมีการเสื่อมสภาพ เลือดคั่ง อาจพบอาการเหงือกบวมน้ํา รองรอยการติดเชื้อแบคทีเรียแทงยาวใน

บางครั้งอาจพบปรสิตรวมอยูดวย สําหรับอวัยวะภายในพบเซลลตับมีการตายเปนหยอม ๆ เซลลตับบวมขุน (cloudy swelling) 

(ภาพท่ี 8) การตายของเซลลโดยการเกิดชองวางภายในเซลล หรือ vacuolation degeneration (ภาพท่ี 7) ท่ีตับ มาม และไต 

พบ melanomacrophage center (MMC) (ภาพท่ี 8 และ 9) ท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของเม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจ 

ท่ีมาทําการจับกินสิ่งแปลกปลอมหรือเศษซากเซลล อาจมีอาการเลือดคั่ง (ภาพท่ี 8) และเลือดออกจากทอเลือดได สามารถพบ 

Eosinophilic Granular Cell ไดในตับ รอบตับออน ทอน้ําดี และทอเลือด ในบางตัวอยางพบการเกิดแกรนูโลมา (ภาพท่ี 9) และ

รองรอยการติดเชื้อแบคทีเรีย 

 โรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส การเปลี่ยนแปลงท่ีพบไดท่ัวไป คือ เซลลบุเหงือกเพ่ิมจํานวนมากขึ้นทําใหกิ่งเหงือกเชื่อมติดกัน 

เซลลเหงือกมีการเสื่อมสภาพ เลือดคั่ง อาจพบอาการเหงือกบวมน้ํา อาจพบปรสิตไดในบางตัวอยาง อวัยวะภายในพบเซลลตับ

มีการตายเปนหยอมๆ เซลลตับมีการเสื่อมแบบบวมขุน (cloudy swelling) (ภาพท่ี 8) พบขบวนการจับกินสิ่งแปลกปลอมของ

เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจเกิดเปนกลุมเศษซากเซลลสีน้ําตาล (MMC) (ภาพท่ี 8 และ 9) ไดท่ีตับ มาม และไต อาจมีอาการ

เลือดคั่ง (ภาพท่ี 8) และเลือดออกจากทอเลือดได พบอาการ hypertrophy คือ เซลลมีขนาดใหญขึ้นกวาปกติ ในบางตัวอยาง

พบเซลลมีขนาดใหญขึ้นอยางเปนรูปแบบเฉพาะเจาะจงชนิดท่ีเรียกวา inclusion body (ภาพท่ี 4, 6 และ 7) โดยอาจพบไดทุก

อวัยวะท้ัง เหงือก ตับ มาม ไต ทางเดินอาหาร เซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมีย หรือกลามเนื้อหัวใจ ท้ังนี้ขึ้นกับอวัยวะเปาหมาย

ของเชื้อไวรัสนั้น ๆ 

 โรคท่ีเกิดจากเชื้อรา การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพท่ีพบ คือ เซลลบุเหงือกเพ่ิมจํานวนมากขึ้นทําใหกิ่งเหงือกเชื่อม

ติดกัน เซลลเหงือกมีการเสื่อมสภาพ อาจพบการติดเชื้อปรสิตรวมดวย อวัยวะภายในเกิด mycotic granuloma เล็กนอย พบ

การตายเปนหยอม ๆ ของเซลลตับและไต บริเวณผิวหนังพบชิ้นสวนเชื้อราท้ังผิวหนังชั้นนอก ผิวหนังชั้นกลาง และผิวหนังชั้นใน 

สวนกลามเนื้อลําตัวพบการตายเปนวงกวาง และพบ mycotic granuloma จํานวนมาก 

 
 

 

 

ภาพพ่ี 1 ซาย: เหงือกปลาคารพ (Cyprinus carpio) เซลลบุเหงือกเพ่ิมจํานวนมากข้ึน (hyperplasia) ทําใหซ่ีเหงือกเชื่อม

ติดกันลดพ้ืนท่ีการแลกเปลี่ยนออกซิเจน; (H&E) 

ขวา: เซลลเย่ือบุซ่ีเหงือกปลานิล (Oreochromis niloticus) ยกตัวขึ้น (oedema) (ศรชี้) เนื่องจากมีของเหลวเขาไป

อยูระหวางเซลล; (H&E)  
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ภาพที่ 2 ซาย: เหงือกปลานิลวัยออนพบเลือดคั่งท่ีซ่ีเหงือกและพบเห็บระฆัง (ศรชี้) แทรกอยูระหวางซ่ีเหงอืกจํานวนมาก; (H&E) 

ขวา: เหงือกปลาคารพ พบเซลลบุเหงือกเพ่ิมจํานวนมากข้ึนทําใหกิ่งเหงือกเชื่อมติดกันและมีอาการเลือดคั่งท่ีบริเวณ

โคน gill lamellae และพบปลิงใส (ศรชี้) เกาะอยูท่ีบริเวณซ่ีเหงือก; (H&E) 

 
ภาพที่ 3 ซาย: เหงือกปลาคารพ พบเซลลชนิดท่ีมีแกรนูลติดสี eosin อยูภายในไซโตพลาสซึม (Eosinophillic Granular cell, 

EGC) (ศรชี้); (H&E) 

ขวา: เหงือกปลากระดี่ (Trichopodus leerii) พบเลือดออก (He) ท่ีบริเวณกานเหงือกจํานวนมาก และพบซีสตของ 

microsporidian (ศรชี้) บริเวณซ่ีเหงือก; (H&E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ซาย: เหงือกปลาคารพเปนโรคเคเอชวี เซลลบุเหงือกเพ่ิมจํานวนมากขึ้นทําใหกิ่งเหงือกเชื่อมติดกัน และพบ intranuclear 

 inclusion body (ศรชี้) ชนิดท่ีโครโมโซมของไวรัสเพ่ิมจํานวนขึ้นภายในเซลลบุเหงือก ในขณะท่ีนิวเคลียสโดนดันไป

 ท่ีบริเวณผนังเซลล; (H&E)  

 ขวา: เหงือกปลาเทวดา (Pterophyllum scalare) ติดเชื้อ Megalocytivirus พบอาการ hyperplasia (H) หรือ

 จํานวนเซลลบุเหงือกมีการเพ่ิมจํานวนอยางผิดปกติทําใหกิ่งเหงือกเชื่อมติดกัน และพบ basophilic inclusion body 

 (ศรชี้) ลักษณะขุนขนาดใหญติดสี basophilic; (H&E) 

H 

He 

H 
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ภาพที่ 5 ซาย: เหงือกปลานิล พบ epitheliocystis (ศรชี้)เซลลบุผิวซ่ีเหงือกขยายขนาดข้ึนเนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมเขาไป

เจริญภายใน เซลลเหงือกเกิดการตาย; (H&E) 

ขวา: เหงือกลูกปลานิล พบ epitheliocystis (ศรชี้)และเซลลบุผิวซ่ีเหงือกเพ่ิมจํานวนมากข้ึนทําใหกิ่งเหงือกเชื่อม

ติดกัน; (H&E) 

 
ภาพที่ 6 ซาย: ตับปลาเทวดา (Pterophyllum scalare) ติดเชื้อ Megalocytivirus มีการตายของเซลลตับและเม็ดเลือดแดง 

เซลลตับบางสวนมีขนาดใหญขึ้นกวาปกติ และพบ basophilic Inclusion body (ศรชี้); (H&E) 

ขวา: Inclusion body (ศรชี้) ท่ีเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดบริเวณไตสวนหนาของปลาสอด (Poecilia latipinna) ท่ีติด

เชื้อ Megalocytivirus; (H&E) 

 
ภาพที่ 7 ซาย: Inclusion body (ศรชี้) ท่ีไตสวนทายของปลาคารพปวยเปนโรคเคเอชวี และพบทอไตเสื่อมสภาพบางสวน; (H&E) 

ขวา: ตับปลานิลแสดงอาการเสื่อมสภาพชนิดท่ีมีชองวางภายใน (Vacuolation degeneration) (ศรชี้) ; (H&E) 
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ภาพที่ 9 มามปลานิลแสดงการเกิดแกรนูโลมา 2 ชนิดท่ีแตกตางกัน โดยดานซาย เปนลักษณะแกรนูโลมาแบบ 

caseous necrosis (ศรชี้) และพบกลุมเศษซากแมคโครฟาจ (M) บริเวณรอบ ดานขวาเปนลักษณะแกรนู

โลมาท่ัวไป (ศรชี้) ชนิดท่ีไมพบ epithelioid cell เกิดจากการตายของเซลลมาม; (H&E) 

ภาพที่ 8 ซาย: ตับปลานิล แสดงอาการเซลลตับเสื่อมแบบบวมขุนมีแมคโครฟาจเขามาบริเวณรอบทอน้ําดี (B) และพบ

เซลลท่ีมีแกรนูลอยูภายใน (Eosinophilic Granular Cell; EGC) (ศรชี้) ; (H&E) 

ขวา: ตับปลานิลแสดงอาการเลือดคั่งในทอเลือด (C) และพบขบวนการจับกินสิ่งแปลกปลอมของกลุมเม็ดเลือด

ขาวชนิดแมคโครฟาจเกิดเปนเศษซากเซลลสีน้ําตาล (melanomacrophage center; MMC) (M) ; (H&E) 

C 
M B 

M 

ภาพที่ 10 ตับปลานิลพบแกรนูโลมาแบบ caseous necrosis 

(ศรชี้) ยอมดวยสี Ziehl – Neelsen แบคทีเรียชนิด 

acid fast ติดสีแดง 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ziehl%E2%80%93Neelsen_stain
https://en.wikipedia.org/wiki/Ziehl%E2%80%93Neelsen_stain
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Granuloma of tilapia’s spleen 

 

สรุปและวิจารณผล 

สรุปและวิจารณผล 

มิญชวิทยาเปนเทคนิคท่ีสามารถใหผลตรวจวินิจฉัยไดท้ังเพ่ือการสนับสนุนและยืนยันผล การเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพ

ของปลาปวยมีความหลากหลายขึ้นกับสาเหตุท่ีมาทําใหเกิดความผิดปรกติเหลานั้น โดยการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพเพ่ือ

การสนับสนุน อยางเชน อาการ hyperplasia ท่ีเหงอืก คือเซลลบุเหงือกเพ่ิมจํานวนมากขึ้นทําใหซ่ีเหงือกเชื่อมติดกันเปนเหตุ 

ใหพ้ืนท่ีในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนลดนอยลงปลาจึงแสดงอาการขึ้นมาบริเวณผิวน้ําเพ่ือฮุบอากาศมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้

จัดเปนอาการเรื้อรัง และไมใชอาการเฉพาะเจาะจง (Ferguson, 2006) แตลักษณะเชนนี้อาจเกี่ยวเนื่องจากการท่ีปลามีการ 

ติดเชื้อปรสิตท่ีบริเวณเหงือก (Miyazaki, 2007) ท้ังปลิงใส (Monegene), เตตราไฮมีนา (Tetrahymyna), Icthyoptherius 

multifilis, เห็บระฆัง (Trichodina) ซีสตพยาธิใบไม (Cyst digeneae) หรือ ซีสตสปอโรซัว (Sporozoa) ปรสิตเหลานี้ 

ถามีปริมาณมากจะย่ิงสรางอันตรายใหปลาเปนอยางมาก ปลามักตอบสนองโดยการสรางเซลลผลิตเมือกเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือผลิต

เมือกท่ีเหงือกในการลดการระคายเคืองอันเกิดจากอวัยวะยึดเกาะของปรสิตท่ีกอใหเกิดบาดแผลรวมดวย (Ferguson, 2006; 

Miyazaki, 2007) ปลาท่ีมีปรสิตเขาเกาะมักพบ Eosinophilic Granular Cell (EGC) คือเซลลท่ีมีแกรนูลอยูภายในไซโต 

พลาสซึมโดยแกรนูลเหลานี้จะติดสี eosin ซ่ึงหากพบการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นนี้อาจใชเปนตัวชี้วัดหนึ่งวาปลามีการติดเชื้อ

ปรสิตได การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิอีกแบบหนึ่งท่ีพบท่ีบริเวณเหงือกคือ oedema หรือการบวมน้ํา คือการท่ีเซลลเย่ือบุซ่ี

เหงือกยกตัวขึ้นเนื่องจากมีของเหลวแทรกอยูระหวางเซลลของซ่ีเหงือก การเปลี่ยนแปลงท่ีพบนี้มักมีผลสืบเนื่องจากคุณภาพ 

น้ําไมเหมาะสมตอการเลี้ยงปลาชนิดนั้นๆ (Ferguson, 2006) ดังนั้น หากพบอาการบวมน้ําท่ีเหงือกจํานวนมากอาจใชเปน

ตัวชี้วัดคุณภาพน้ําท่ีไมเหมาะสมได เม่ือปลาเกิดบาดแผลจากปรสติอาจชักนําใหแบคทีเรียท่ีอยูในน้ําเขาทําอันตรายปลาได การ

เปลี่ยนแปลงท่ีพบไดท่ีอวัยวะภายใน เชน Necrosis คือการตายของเซลลไมวาจะพบท่ีตับ มาม ไต หรืออวัยวะอ่ืนใด ซ่ึง

สามารถเกิดขึ้นไดโดยธรรมชาติของเซลลท่ีมีการตายและมีการสรางเซลลใหมทดแทน และเกิดการตายจากการไดรับผลกระทบ

จากสิ่งแปลกปลอมท่ีเขาในรางกาย บริเวณท่ีมีการตายของเซลลเกิดขึ้นมักพบ melanomacrophage center (MMC) แทรก

อยูเนื่องจากมีขบวนการจับกนิสิง่แปลกปลอมของกลุมเม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจเกิดข้ึนเปนการตอบสนองแบบไมเฉพาะเจาะ 

จงตอสิ่งแปลกปลอมท่ีเขาสูตัวปลา 

การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพท่ีเปนการยืนยันการเกิดโรค เชน เชื้อกลุมริกเก็ตเซีย กอใหเกิดโรค epitheliocystis 

แทรกอยูท่ีซ่ีเหงือก (ภาพท่ี 5) ซ่ึงเปนเหตุใหเซลลเย่ือบุเหงือกบริเวณท่ีมีเชื้อนี้อยูมีขนาดใหญขึ้นอยางเห็นไดชัด การเกิดแกรนู

โลมา (granuloma) คือกระบวนการตอบสนองของปลาวิธีหนึ่งตอสิ่งแปลกปลอมท่ีเขาสูภายในตัวปลา ซ่ึงสิ่งแปลกปลอมนั้น

อาจเปนเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ปรสิต หรือสิ่งอ่ืนใด แตอาจไมมีสารพิษหรืออันตรายตอปลาอยางเฉียบพลันจัดเปนการติดเชื้อ

ภาพที่ 11 กลามเนื้อปลาชอนเปนโรค EUS พบ Mycotic granuloma (G) จํานวนมากและพบเสนใยเชื้อรา (ศรชี้) แทรกใน

กลามเนื้อ ดานซายยอมดวยสี Haematoxylin & Eosin สวนดานขวายอมดวยสี Grocott’s methenamine 

silver nitrate พบเสนใยเชื้อราติดสีดํา 

G 
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แบบเรื้อรัง โดยปลาตอบสนองตอสิ่งแปลกปลอมดวยการสงแมคโครฟาจเขาลอมรอบสิ่งแปลกปลอมนั้นและแมคโครฟาจมีการ

ยืดตัวเปลี่ยนรูปรางเปน epithelioid cell เพ่ือโอบลอมเชื้อไมใหขยายวงกวางขึ้น หลังจากนั้นอาจมี fibroblast เขาลอม 

รอบอีกชั้นหนึ่ง ซ่ึงแกรนูโลมาท่ีเกิดจากสิ่งแปลกปลอมท่ีเขาตัวปลาตางชนิดกัน จะแสดงลักษณะแกรนูโลมาท่ีแตกตางกัน เชน 

แกรนูโลมาท่ีมีลักษณะ caseous necrosis (ภาพท่ี 9 และ 10) อาจบงชี้ไดวาปลาเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียชนิด Acid fast ซ่ึง

ตองมีการยอมสีพิเศษเพ่ือยืนยัน แกรนูโลมาอีกแบบหนึ่งคือ mycotic granuloma (ภาพท่ี 11) (Miyazaki, 2007) ซ่ึงพบได 

ในปลาท่ีติดเชื้อรา Aphanomyces invadans (Lilley et al.,1998) ท่ีเปนเชื้อสาเหตุของโรค Epizootic Ulcerative 

Syndrome (EUS) ซ่ึงปจจุบัน องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ หรือ OIE เปลี่ยนชื่อโรคนี้เปน infection with 

Aphanomyces invadans (EUS) (OIE, 2016) ดังนั้น ลักษณะแกรนูโลมาท่ีมีลักษณะเฉพาะสามารถใชในการจําแนกโรค 

บางชนิดท่ีเกิดกับปลาได ในกลุมปลาท่ีติดเชื้อไวรัส ปลาแสดงอาการอีกอยางหนึ่งท่ีพบไดท่ี คือ inclusion body สามารถพบ

ไดหลายอวัยวะขึ้นกับอวัยวะเปาหมายของเชื้อไวรัสนั้น พบไดท้ังท่ี เหงือก ตับ มาม ไต ทางเดินอาหาร หรือแมแตเซลลสืบ 

พันธุ ซ่ึง inclusion body ท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสตางชนิดกันอาจมีรูปรางท่ีแตกตางกันออกไป เชน intranuclear inclusion 

body (ภาพท่ี 4 และ 7) พบในเนื้อเย่ือปลาปวยเปนโรคเคเอชวีและ basophilic inclusion body (ภาพท่ี 4 และ 6) พบไดใน

เนื้อเย่ือปลาติดเชื้อ megalocytivirus (Miyazaki, 2007) ลักษณะดังกลาวจึงใชเปนตัวจําแนกเบื้องตนวาปลาติดเชื้อไวรัสกลุม

ใดเม่ือพิจารณาควบคูไปกับชนิดปลาดวย อยางไรก็ตาม เพ่ือใหการตรวจวินิจฉัยโรคปลามีความแมนยําถูกตองสูงจําเปนตองมี

การตรวจวินิจฉัยโรคดวยวิธีอ่ืนควบคูไปดวย ไมวาจะเปนการตรวจสอบปรสิตจากตัวอยางสด การแยกเชื้อแบคทีเรียจากอวัยวะ

เปาหมาย การทดสอบดวยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) หรือแมแตการใชเทคนิค Cell culture เพ่ือใหไดขอมูล

ประกอบการวินิจฉัยโรคปลาและสาเหตุการเกิดโรค และนําไปสูแนวทางในการรักษา หรือปองกันโรคปลาตอไป 

นอกจากนี้ การวินิจฉัยทางดานมิญชวิทยายังเปนการชวยยืนยันกรณีท่ีสามารถจาํแนกเชื้อหรือตรวจพบเชื้อดวยวิธีอ่ืนได 

วาเชื้อสาเหตุการเกิดโรคในปลานัน้สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงในระดับเซลลขณะท่ีปลายังมีชวีิตอยูใน แตในบางกรณีท่ีพบ

การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพชัดเจนแตไมสามารถจําแนกเชื้อหรือตรวจสอบเชื้อดวยวิธีอ่ืนก็มี ท้ังนี้อาจเนื่องจากการใชอาหาร

เลี้ยงเชื้อท่ีไมเหมาะสมในการจําแนกเชื้อ อาจยังไมมี primer ท่ีเหมาะสม สําหรับตรวจสอบเชื้อนั้น หรืออาจยังไมมี Cell line 

ท่ีเหมาะสมสําหรับเลี้ยงเชื้อนั้นก็เปนได ดังนั้นผลของการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพท่ีพบจึงสามารถใชเปนแนวทางใหนักวิจัย

ดานอ่ืนๆ คนหาวิธีตรวจสอบท่ีเหมาะสมตอไป อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพท่ีพบอาจไมไดเกิดจากเชื้อกอโรค 

(nonpathogenic) เสมอไปก็ได อาจเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการขาดสารอาหารหรือไดรับสารอาหารไมเหมาะสม เชน 

โรคดีซานในปลาดุกท่ีเกิดจากการไดรับอาหารท่ีมีสารหืนมากเกินไป หรือ โรคกระโหลกราวในปลาดุกท่ีเกิดจากการขาดวิตามินซี 

เปนตน 
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เบญจพร สัมฤทธิเวช* และ ณัฐพล แกนจันทร 

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา 

 

บทคัดยอ 

ประเทศไทยสงออกสินคาสัตวน้ําสวยงามไปยังประเทศตาง ๆ มากกวา 90 ประเทศท่ัวโลก ซ่ึงประเทศคูคาปลายทาง

หลายประเทศไดออกขอกําหนดเฉพาะเพ่ือการรับรองโรคในสัตวน้ํานําเขา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการรับรูและความรู

ตอขอกําหนดในการรับรองโรคในสัตวน้ําสวยงามเพ่ือการสงออกของเจาหนาท่ีกรมประมง ในฐานะเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจ ดานสุขภาพ

สัตวน้ําจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการรับรองโรค โดยการออกแบบสอบถามและสัมภาษณความคิดเห็น ผลการศึกษา

พบวา เจาหนาท่ีกรมประมงมีการรับรูตอขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับการรับรองโรคในสัตวน้ําสวยงามในภาพรวม คิดเปนคาเฉลี่ย

รอยละ 55.6 และมีความรูเฉลี่ยรอยละ 25.6 เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามอายุ อายุงานและกลุมงาน พบวาเจาหนาท่ีท่ีมีอายุ 

≤30 ป มีการรับรูและความรูนอยท่ีสุด (รอยละ 19.2 และ 10.1 ตามลําดับ) เจาหนาท่ีท่ีมีอายุงาน 15.1 - 20 ป มีการรับรูและ

ความรูมากท่ีสุด (รอยละ 91.3 และ 40.6 ตามลําดับ) และกลุมงานในตําแหนงวิชาการมีการรับรูและมีความรูมากท่ีสุด (รอยละ 

63.9 และ 45.2 ตามลําดับ) เม่ือจําแนกตามประเภทของขอกําหนด พบวา เจาหนาท่ีรับรูและมีความรูตอขอกําหนดในการขึ้น

ทะเบียนสถานประกอบการเพ่ือการสงออกมากท่ีสุด (รอยละ 93.2 และ 81.1 ตามลําดับ) รับรูตอขอกําหนดสุขอนามัยสถาน

ประกอบการเพ่ือการสงออก รอยละ 52.8 และ มีความรูรอยละ 30.6 แตรับรูตอขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคารอยละ 21.1 

และมีความรูดานนี้รอยละ 7.2 จากผลการวิจัยครั้งนี้ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา ไดดําเนินการจัดทําคูมือเพ่ือเผยแพรและ

ใหความรูดานการรับรองสุขภาพสัตวน้ํา รวมท้ังวางแผนเพ่ือจัดฝกอบรม ใหความรูเพ่ิมเติมแกเจาหนาท่ี ตลอดจนมีแนวทางเพ่ือ

พัฒนาระบบการรับรองใหมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เพ่ือใหประเทศไทยมีความกาวไกลกาวหนาในการสงออกสัตวน้ําสวยงาม 

 

คําสําคัญ: การรับรู ความรู เจาหนาท่ีกรมประมง การรับรองโรค สัตวน้ําสวยงาม 
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Perception and Comprehension of Fishery Officer towards Ornamental Fish Health 

Certification for Exportation 

 

Benjaporn Somridhivej* and Nadthapol Kaenchan 

Aquatic Animal Health Research and Development Division 

 

Abstract 

 Ornamental fish is exported from Thailand to more than 90 countries worldwide. Meanwhile, 

several importing country has their import regulation related to aquatic animal health. This research aimed 

to study on perception and comprehension of fishery officer from various division towards ornamental fish 

health certification for exportation, as a competent authority (CA) who take account on aquatic animal 

health certification. The data is collected by interview and questionnaire method. The findings of the 

research show that perception and knowledge of fishery officer towards ornamental fish health regulation 

for exportation was found 55.6 and 25.6%. In term of age, duration of employment and position; the 

perception and comprehension of fishery officer at age ≤30 were found at the lowest level (19.2 and 

10.1%). The perception and comprehension of fishery officer in duration of employment at 15.1 - 20 year 

was found at the greatest level (91.3 and 40.6%). The perception and comprehension of fishery officer in 

technical section was found at the greatest level (63.9 and 45.2%). In term of regulation, the perception 

and comprehension of fishery officer was found at the greatest level on establishment registration 

regulation (93.2 and 91.1%). The perception on establishment sanitary regulation was 52.8% and the 

comprehension was 30.6%. The perception and comprehension was found at the lowest level (21.1 and 

7.2%) on regulation of an importing country. Based on the finding of this research, handbooks related on 

establishment registration and ornamental fish health certification for exportation has been published by 

Animal Health Research and Development Division (AAHRDD) to deliver an informative topic on ornamental 

fish health certification. Furthermore, training program and health certification system development is 

designed by AAHRDD to strengthen fishery officer knowledge, to provide quicker and more convenience to 

go forward with the ornamental fish exportation in Thailand. 

 

Keywords: perception, comprehension, fishery officer, health certification, ornamental fish 
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คํานํา 

สินคาสัตวน้ําสวยงามเปนธุรกิจหนึ่งท่ีสรางรายไดใหแกผูประกอบการในประเทศไทย โดยในป พ.ศ. 2561 ธุรกิจนี้ 

ทํารายไดเขาประเทศถึง 966,100,000 บาท (กระทรวงพาณิชย, 2562) ในปจจุบันมีผูประกอบการสนใจเขาสูธุรกิจนี้เพ่ิมขึ้น

เนื่องจากเปนธุรกิจท่ีมีโอกาสเติบโตสูง ขณะเดียวกัน ประเทศคูคาปลายทางจํานวนมากไดเรียกรองใหมีการรับรองสุขภาพสัตว

น้ําสวยงามเพ่ือการสงออกตามแนวทางขององคการสุขภาพสัตวโลก (World Organisation of Animal Health, OIE) หรือ

ขอกําหนดเพ่ิมเติมของประเทศคูคาปลายทางเอง ดังนั้น แหลงท่ีมาและสัตวน้ําสวยงามท่ีสงออกจึงจาํเปนตองไดรับการรับรอง

การปลอดจากโรคท่ีกําหนด เปนไปตามความตองการของประเทศคูคาปลายทาง ซ่ึงการดําเนินการเพ่ือใหสามารถรับรองสุขภาพ

สัตวน้ําสวยงามเพ่ือการสงออก เปนหนาท่ีความรับผิดชอบของกรมประมง ในฐานะเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ (competent authority, 

CA) ดานสุขภาพสัตวน้ําของไทย 

หนวยงานกรมประมงท่ีเกี่ยวของเพ่ือการรับรองสุขภาพสัตวน้ําสวยงามมีหลายหนวยงาน ไดแก กองวิจัยและพัฒนา

สุขภาพสัตวน้าํ กลุมวิจัยสัตวน้าํสวยงามและพรรณไมน้าํ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ศูนยวิจัยและพัฒนา

ประมงน้าํจืด ดานตรวจสัตวน้ํา สํานักงานประมงจังหวัดและสาํนักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เจาหนาท่ีกรมประมงท่ี

ปฏิบัติงานในสวนนี้ ตองมีความรู ความเขาใจในแนวทางปฏิบัติและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยาง

ถูกตอง สอดคลองตามขอเรียกรองและการรับรองในหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออก ประเทศคูคามีความเชื่อม่ัน

ในคุณภาพและสถานะปลอดโรคสินคาสัตวน้ําไทย รวมถึงสามารถใหขอมูลท่ีถูกตองครบถวนแกผูประกอบการเพ่ือดําเนินการให

ธุรกิจการสงออกสัตวน้ําประสบความสําเร็จได  

การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาเพ่ือใหทราบถึงการรับรูและความรู ดานการรับรองสุขภาพสัตวน้ําสวยงามโดยไดนํา

การดําเนินงานในดานตาง ๆ และขอกําหนดของประเทศคูคาท่ีสําคัญ 8 ประเทศ ไดแก เครือรัฐออสเตรเลีย กลุมสหภาพยุโรป 

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ ราชอาณาจักรสเปน สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร ประเทศญี่ปุน และ

สาธารณรัฐจีนไตหวัน มาใชในการออกแบบสอบถาม โดย Hosting และคณะ (1971) ไดใหความหมายของการรับรูวา หมายถึง

การเก็บรวบรวมสิ่งท่ีผานเขาประสาทสัมผัสเพ่ือนาํไปแปลความหมายตอไป โดยเปนการแสดงออกถึงความรู ความเขาใจและ

ความรูสึกท่ีเกิดขึ้นภายในใจของตนเอง ซ่ึงการรับรูจะมีความถูกตองไดนั้นขึ้นอยูกับผูรับรูตองใหความใสใจ ในขณะท่ี Finnegan 

(1975) ไดใหความหมายของความรูวา หมายถึงสิง่ท่ีสั่งสมจากการฟง การปฏิบัติ การฝกฝน รวมถงึประสบการณ โดยวัตถุประสงค

ของความรูเปนกระบวนการทางจิตวิทยาของความจําในการเชื่อมโยงและจัดระบบใหม 

ขอมูลโดยการสัมภาษณจากแบบสอบถามคร้ังนี้ จะชวยระบุใหทราบวา ผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของในระบบการรับรอง

สุขภาพสัตวน้าํสวยงามเพ่ือการสงออก มีความรูความเขาใจในเร่ืองท่ีดําเนินการมากนอยเพียงใด และมีแนวทางใดในการชวย

สงเสริมใหการปฏิบัติงานท่ีเปนอยู มีความถูกตองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพสินคาสตัวน้ําสวยงาม

ของไทย และระบบการรับรองสุขภาพสัตวน้ําของกรมประมง ใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาถึงการรับรูและความรูของเจาหนาท่ีกรมประมงตอขอกําหนดในการรับรองโรคในสัตวน้ําสวยงามเพ่ือการสงออก 

2. เพ่ือใหไดแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานดานการรับรองสุขภาพสัตวน้ําสวยงามเพ่ือการสงออกใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

วิธีดําเนินการ 

 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีสัมภาษณผานแบบสอบถาม (Questionnaire) 

จากกลุมประชากรเปาหมายซ่ึงมีการสุมคัดเลือกกลุมตัวอยาง เพ่ือสัมภาษณกลุมตัวอยางและวิเคราะหขอมูล โดยมีข้ันตอน

ดังตอไปนี้ 
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1. ประชากรกลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง 

กลุมเปาหมายท่ีศึกษา คือ เจาหนาท่ีกรมประมงท่ีปฏิบัติงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับการรับรองโรคในสัตวน้ําสวยงาม

เพ่ือการสงออก ไดแก เจาหนาท่ีในสวนของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กลุมวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ํา กองวิจัย

และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํจืด ดานตรวจสัตวน้ําสุวรรณภูมิและดอนเมือง กองควบคุมการคาสัตวน้าํและปจจัยการผลิต 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กอง

วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด สํานักงานประมงจังหวัดและสํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

กําหนดกลุมตัวอยางโดยคํานวณหาคาขนาดตัวอยางดวยวิธีของ Yamane (1967) จากสูตร 

n  = N/(1+Nd2)  

เม่ือ  n  =  จํานวนตัวอยาง  

 N  =  จํานวนประชากรท้ังหมด 

 d2  =  คาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง 

แลวใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยนํารายชื่อของเจาหนาท่ีในหนวยงานดังกลาว 

ท่ีปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการรับรองโรคในสัตวน้ําสวยงามเพ่ือการสงออก มาสุมเลือกจนครบตามจํานวน 

2.  การออกแบบสอบถาม 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถาม ซ่ึงแบงเปน 2 สวนคือ  

สวนท่ี 1 เปนขอมูลสวนบุคคลและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับการรับรูและความรูตอขอกําหนดของการรับรองโรคในสัตวน้ําสวยงามเพ่ือการสงออก 

บนพ้ืนฐานของระเบียบกรมประมงวาดวยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการสงออกสัตวน้ํา พ.ศ. 2557 และขอกําหนดของประเทศ

ปลายทางท่ีเกี่ยวของกับการรับรองโรคสัตวน้าํสวยงามเพ่ือการสงออก ไดแก เครือรัฐออสเตรเลีย กลุมสหภาพยุโรป สหราช

อาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ ราชอาณาจักรสเปน สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร ประเทศญี่ปุน และ

สาธารณรัฐจีนไตหวัน 

3. การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ โดยใชโปรแกรมทางสถิติ และใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive statistics) จากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง โดยหาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก การคํานวณหาคารอยละและ

คาเฉลี่ย  

 

ผลการศึกษา 

1. แบบสอบถาม แบงเปน 2 สวนคือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยขอคําถามท่ีเกี่ยวกับ เพศ อายุ 

อายุงาน ตําแหนง และลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูและความรูตอขอกําหนดของการรับรองโรคในสัตวน้ําสวยงามเพ่ือการสงออก 

ประกอบดวย  

(1) การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพ่ือการสงออก จํานวน 5 ขอ  

(2) สุขอนามัยสถานประกอบการเพ่ือการสงออก จํานวน 10 ขอ  

(3) ขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคาไดแก เครือรัฐออสเตรเลีย กลุมสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร บริเตน

ใหญและไอรแลนดเหนือ ราชอาณาจักรสเปน สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร ประเทศญี่ปุน และสาธารณรัฐจีนไตหวัน 

จํานวน 8 ขอ (ภาพท่ี 1) 
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2. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา 

 จํานวนกลุมตัวอยางท่ีศึกษา มีจํานวนท้ังสิ้น 38 ราย โดยสามารถจําแนกกลุมตัวอยางตามหนวยงาน และตําแหนง

การปฏิบัติงานไดดังนี้  

หนวยงานเกี่ยวของ ไดแก เจาหนาท่ีกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา รอยละ 13.2 กลุมวิจัยสัตวน้ําสวยงาม

และพรรณไมน้าํ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํจืด รอยละ 7.9 ดานตรวจสัตวน้ําสุวรรณภูมิและดานตรวจสัตวน้ํา

ดอนเมือง กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต รอยละ 13.2 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํจืด กองวิจัย

และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํจืด รอยละ 23.7 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด รอยละ 

5.2 สํานักงานประมงจังหวัดและสํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร รอยละ 36.8 (ตารางท่ี 1) 

ตําแหนงการปฏิบัติงาน ไดแก ประมงจังหวัดและผูอํานวยการ รอยละ 18.4 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 

รอยละ 5.3 นักวิชาการประมงชํานาญการ รอยละ 23.7 นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)

รอยละ 26.3 เจาพนักงานประมงอาวุโส เจาพนักงานประมงชํานาญงาน เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจาพนักงานประมง 

(พนักงานราชการ) รอยละ 26.3 (ตารางท่ี 1) 
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ภาพที่ 1 แบบสอบถามสวนขอกําหนดของการรับรองโรคในสัตวน้ําสวยงามเพ่ือการสงออก 

 

เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามเพศและอายุพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง จํานวน 16 ราย (รอยละ 42.1) เพศชาย 

จํานวน 22 ราย (รอยละ 57.9) อายุนอยกวาหรือเทากบั 30 ป รอยละ 13.2 อายุ 31 - 40 ป รอยละ 28.9 อายุ 41 - 50 ป 

รอยละ 28.9 อายุ 51 - 60 ป รอยละ 23.7 และไมระบุอายุ รอยละ 5.3 (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 1 ขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีศึกษาโดยจําแนกตามหนวยงานและตําแหนงของผูตอบแบบสัมภาษณ 

รายละเอียดกลุมตัวอยาง จํานวน (ราย) รอยละ 

1. แบงตามหนวยงาน   

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา 5 13.2 

กลุมวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ํา กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 3 7.9 

กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลติ 5 13.2 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 9 23.7 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 2 5.2 

สํานักงานประมงจังหวัดและสํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 36.8 

2. แบงตามตําแหนงงาน   

ประมงจังหวัดและผูอํานวยการ  7 18.4 

นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ  2 5.3 

นักวิชาการประมงชํานาญการ  9 23.7 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนักวิชาการประมง )พนักงานราชการ(   10 26.3 

เจาพนักงานประมงอาวุโส เจาพนักงานประมงชํานาญงาน เจาพนักงานประมง

ปฏิบัติงาน และเจาพนักงานประมง )พนักงานราชการ  

10 26.3 

 

ตารางที่ 2 ขอมูลเพศ อายุ อายุงาน และ กลุมงานของกลุมตัวอยาง (n=38) 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (ราย) รอยละ 

เพศ   

   ชาย 22 57.9 

   หญิง 16 42.1 

อายุ   

   ≤30 ป 5 13.2 

   31 - 40 ป 11 28.9 

   41 - 50 ป 11 28.9 

   51 - 60 ป 9 23.7 

   ไมระบุอายุ 2 5.3 

อายุงาน   

   ≤1 ป 5 13.2 

   1.1 - 5 ป 17 44.7 

   5.1 - 10 ป 8 21.1 

   10.1 - 15 ป 6 15.8 

   15.1 20 ป 2 5.26 

กลุมงาน   

   งานบริหาร 8 21.0 

   งานวิชาการ 21 55.3 

   งานท่ัวไป 9 23.7 
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เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามอายุงาน พบวา มีกลุมตัวอยางอายุงานนอยกวาหรือเทากับ 1 ป รอยละ 13.2 อายุงาน 

1.1 - 5 ป รอยละ 44.7 อายุงาน 5.1 - 10 ป รอยละ 21.1 อายุงาน 10.1 - 15 ป รอยละ 15.8 อายุงาน 15.1 - 20 ป รอยละ 5.26  

เม่ือจําแนกตามกลุมงาน โดยแบงเปน 3 กลุมไดแก กลุมงานบริหาร ประกอบดวย ประมงจังหวัดและผูอํานวยการ 

กลุมงานวชิาการ ประกอบดวย นักวิชาการประมงชํานาญการ และนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และกลุมงานท่ัวไป ประกอบดวย 

เจาพนักงานประมงอาวุโส เจาพนักงานประมงชํานาญงาน เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน พบวา มีกลุมงานบริหารรอยละ 21 

กลุมงานวิชาการ รอยละ 55.3 และกลุมงานท่ัวไป รอยละ 23.7 (ตารางท่ี 2) 

3. ขอมูลการรับรูและความรูตอขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับการรับรองโรคในสัตวน้ําสวยงามเพ่ือการสงออก 

3.1 การรับรูและความรูตอขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับการรับรองโรคในสัตวน้ําสวยงามเพ่ือการสงออก (ตารางท่ี 3) 

 กลุมตัวอยางมีการรับรูและความรูตอขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับการรับรองโรคในสัตวน้ําสวยงามเพ่ือการสงออก

ในภาพรวมเฉลี่ยรอยละ 55.6 มีความรูเฉลี่ยรอยละ 25.6 (ไมแสดงผลในตาราง) เม่ือแบงขอกําหนดเปนรายประเภท พบวาใน

สวนขอกําหนดของการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพ่ือการสงออก กลุมตัวอยางมีการรับรูรอยละ 93.2 และมีความรูรอยละ 

81.1 ขอกําหนดสุขอนามัยสถานประกอบการเพ่ือการสงออกมีการรับรูรอยละ 52.8 และมีความรูรอยละ 30.6 ขอกําหนด

เฉพาะของประเทศคูคา มีการรับรูรอยละ 21.1 และมีความรูเพียงแครอยละ 7.2  

 

ตารางที่ 3 ขอมูลการรับรูและความรูขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับการรับรองโรคในสัตวน้ําสวยงามเพ่ือการสงออก 

หัวขอ รับรู ความรู 

1.การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพ่ือการสงออก 93.2 81.1 

2. สุขอนามัยสถานประกอบการเพ่ือการสงออก 52.8 30.6 

3. ขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคา 21.1 7.2 

รวม 55.6 25.6 

 

3.2 การรับรูและความรูตอขอกําหนดการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพ่ือการสงออก (ตารางท่ี 4) 

เม่ือจําแนกขอมูลการรับรูและความรูตอขอกําหนดการข้ึนทะเบียนสถานประกอบการเพ่ือการสงออกเปนราย

ขอ พบวา กลุมตัวอยางรับรูและมีความรูวาจํานวนประเภทของการข้ึนทะเบียนมี 2 แบบ คือ ทะเบียนสถานประกอบการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือการสงออก และทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตวน้ําเพ่ือการสงออก คิดเปนรอยละ 88.7 และ 

86.8 ตามลําดับ รับรูและมีความรูวาผูประกอบการตองไปขอข้ึนทะเบียนท่ีหนวยงานใด เปนจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 

98.1 รับรูวาหนวยงานใดท่ีมีหนาท่ีตรวจประเมินสถานประกอบการ คิดเปนรอยละ 96.2 และมีความรูรอยละ 84.9 ตามลําดับ  

กลุมตัวอยางรับรูวาอายุทะเบียนสถานประกอบการสัตวน้ําสงออก มีอายุ 3 ป คิดเปนรอยละ 88.7 แตมีความรู 

เพียงแครอยละ 41.5 รับรูและมีความรูวาสุขอนามัยฟารมสัตวน้ําเพ่ือการสงออกมีอายุ 3 6 หรือ 12 เดือน ขึ้นอยูกับประเภท

สถานประกอบการ ชนิดสัตวน้ําและสุขอนามัยของสถานประกอบการ เปนจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 94.3  

ตารางที่ 4 ขอมูลการรับรูและความรูตอขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพ่ือการสงออก 

ขอกําหนด รับรู ความรู 

1. จํานวนประเภทของการขึ้นทะเบียน 88.7 86.8 

2. หนวยงานท่ีตองไปขอขึ้นทะเบียน 98.1 98.1 

3. หนวยงานท่ีทานตองตรวจประเมินสถานประกอบการ 96.2 84.9 

4. อายุทะเบียนสถานประกอบการสัตวน้ําสงออก 88.7 41.5 

5. อายุสุขอนามัยฟารมสัตวน้ําเพ่ือการสงออก 94.3 94.3 
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3.3 การรับรูและความรูตอขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับสุขอนามัยสถานประกอบการเพ่ือการสงออก (ตารางท่ี 5) 

 เม่ือจําแนกขอมูลการรับรูและความรูของขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับสุขอนามัยสถานประกอบการเพ่ือการสงออก

เปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางรับรูและมีความรูวา องคกรระหวางประเทศท่ีกําหนดรายการโรค คือ OIE คิดเปนรอยละ 26.4 

และ 13.2 ตามลําดับ องคกรท่ีตองเฝาระวังและควบคุมโรคในไทย ไดแก กรมประมง คิดเปนรอยละ 60.4 และ 62.3 ตามลําดับ 

ประเภทของการรับรองสถานะการปลอดโรค แบงเปน ระดับประเทศ โซนและ สถานประกอบการ คิดเปนรอยละ 15.1 และ 5.7 

ตามลําดับ  

กลุมตัวอยางรับรูและมีความรูตอความหมายของการรับรองสถานะ Compartment วา คือสถานประกอบการ

ท่ีมีระบบการจัดการดวยระบบความม่ันคงทางชีวภาพ (biosecurity) คิดเปนรอยละ 28.3 และ 7.6 ตามลําดับ รับรูและมีความรู

วาการจัดการทางความม่ันคงทางชีวภาพคือการจัดการฟารมท่ีมีระบบปองกันโรคเขามาและปองกันมิใหเกิดการแพรกระจายของ

โรค คิดเปนรอยละ 73.6 และ 54.7 ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางรับรูและมีความรูตอระยะเวลาท่ีตองตรวจพินิจกอนการสงออกวา หากสงออกสัตวน้ําไปยังกลุม

สหภาพยุโรป สัตวน้ําชุดนั้น ๆ ตองไดรับการตรวจพินิจดวยสายตา 3 วันกอนการสงออก และ 7 วันกอนการสงออก หากสงไป

ยังประเทศอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 94.3 และ 43.4 ตามลําดับ รับรูและมีความรูวา สินคาสัตวน้ําตองกําจัดปรสิตกอนการสงออก 

คิดเปนรอยละ 94.3 และ 75.8 ตามลําดับ รับรูและมีความรูวา ปลาทองและปลาคารพหามการเลี้ยงรวมกัน คิดเปนรอยละ 50.9 

และ 17.0 ตามลาํดับ รับรูและมีความรูวา กุงสวยงามตองรับรองการปลอดเชื้อ White spot syndrome virus, Taura syndrome 

virus และ Yellow head virus genotype 1 คิดเปนรอยละ 20.8 และ 15.1 ตามลําดับ รับรูและมีความรูวา กุงกามแดงตอง

รับรองการปลอดโรค crayfish plague คิดเปนรอยละ 3.8 และ 1.9 ตามลําดับ 

ตารางที่ 5 ขอมูลการรับรูและความรูตอขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับสุขอนามัยสถานประกอบการเพ่ือการสงออก  

ขอกําหนด รับรู ความรู 

1. องคกรระหวางประเทศท่ีกําหนดรายการโรค 26.4 13.2 

2. องคกรท่ีตองเฝาระวังและควบคุมโรคในไทย 60.4 62.3 

3. ประเภทของการรับรองสถานะการปลอดโรค 15.1 5.7 

4. ความหมายของการรับรองสถานะ Compartment 28.3 7.6 

5. ฟารมท่ีมีระบบปองกันโรคไมใหเขามาและปองกันมิให

เกิดการแพรกระจายของโรคเปนการจัดการฟารม 

73.6 54.7 

6. ระยะเวลากอนการสงออกท่ีตองตรวจพินิจ 94.3 43.4 

7. สินคาสัตวน้ําท่ีสงออกตองกําจัดสิ่งใดกอน 94.3 75.8 

8.สัตวน้ําชนิดใดท่ีหามการเลี้ยงรวมกัน 50.9 17.0 

9. กุงสวยงามตองรับรองการปลอดโรคใดเปนพิเศษ 20.8 15.1 

10. กุงกามแดงตองรับรองการปลอดโรคอะไรบาง 3.8 1.9 

 

3.4 การรับรูและความรูตอขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคา (ตารางท่ี 6) 

เม่ือจําแนกการรับรูและความรูตอขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคาเปนรายขอ พบวา 

3.4.1 กลุมตัวอยางรบัรูและมีความรูตอขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคาเครือรัฐออสเตรเลีย รอยละ 43.4 และ 

26.4 ตามลําดับ โดยขอกําหนดเฉพาะของเครือรัฐออสเตรเลียท่ีสําคัญ ไดแก 

o กลุมปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลากัด ปลาหมอสี ตองรับรองการปลอดโรค Megalocytivirus  

o ปลาทองตองรับรองการปลอดโรค Aeromonas salmonicida และ Spring viraemia of carp virus 

o ระบบน้ําท่ีใชในการเลี้ยงตองแยกออกจากการเลี้ยงปลาคารพหรือปลาท่ีเลี้ยงเพ่ือการบริโภค 
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o สัตวน้ําตองไดรับการตรวจสุขภาพโดยเจาหนาท่ีกรมประมง ภายใน 7 วันกอนการสงออก 

o หามนําเขาสัตวน้ําท่ีมีการดัดแปลงทางพันธุกรรม (GMO) รวมถึงท่ีปรากฏสีเรืองแสง 

o ตองพักปลาไวภายในสถานประกอบการ กอนสงออกอยางนอย 14 วัน 

3.4.2 กลุมตัวอยางรบัรูตอขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคากลุมสหภาพยุโรป คดิเปนรอยละ 49.1 แตมีความรู

เพียงรอยละ 13.2 โดยขอกําหนดเฉพาะของกลุมสหภาพยุโรปท่ีสําคัญ ไดแก 

o สัตวน้ําตองมาจากแหลงท่ีขึ้นทะเบียนสถานประกอบการกับกรมประมง 

o สัตวน้ําตองไดรับการตรวจสุขภาพโดยเจาหนาท่ีกรมประมง ภายใน 72 ชั่วโมง กอนการสงออก 

o สัตวน้ําตองมีสุขภาพดี ไมแสดงอาการของโรค และไมมีการตายอยางผิดปกติ 

o ปลาคารพและปลาทองตองปลอดจากโรค Spring viraemia of carp virus 

3.4.3 กลุมตัวอยางรับรูตอขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคาสหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ 

คิดเปนรอยละ 17.0 แตไมมีความรูตอขอกําหนดนี้เลย โดยขอกําหนดเฉพาะของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ 

ท่ีสําคัญ ไดแก 

o กลุมสัตวน้ํามีเปลือกเขตอบอุน เชน กุง ปู หอย ตองปลอดจากโรค Bonamia exitiosa, B. ostreae 

และ/หรือ Marteilia refringens 

o ปลาสวยงามท่ีสงออก แหลงท่ีมาตองปลอดโรค Infectious haematopoietic necrosis virus, Viral 

haemorrhagic septicaemia virus หรือ Spring viraemia of carp virus 

3.4.4 กลุมตัวอยางรับรูตอขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคาราชอาณาจักรสเปน คิดเปนรอยละ 15.1 แตมี

ความรูเพียงรอยละ 3.8 โดยขอกําหนดเฉพาะของราชอาณาจักรสเปนท่ีสําคัญ ไดแก 

o สัตวน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติตองถูกกักกันในสถานประกอบการ อยางนอย 30 วันกอนการสงออก 

o สัตวน้ําท่ีมาจากการเพาะเลี้ยงตองอาศัยอยูในสถานประกอบการ อยางนอย 2 เดือน 

o สัตวน้ํากลุม crustacean ตองปลอดจากโรค White spot syndrome virus 

3.4.5 กลุมตัวอยางรบัรูและมีความรูตอขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคาสหพันธรัฐรัสเซีย คิดเปนรอยละ 22.6 

และ 15.1 ตามลําดับ โดยขอกําหนดเฉพาะของสหพันธรัฐรัสเซียท่ีสําคัญ ไดแก 

o สัตวน้ําท่ีรวบรวมจากธรรมชาติตองอาศัยอยูภายในสถานประกอบการ อยางนอย 30 วัน  

o หามนําเขากลุมสัตวน้ําท่ีมีสารชีวพิษหรือมีพิษ เชน สัตวน้ําในครอบครัว Tetraodontidae เปนตน 

o สัตวน้ําตองไมมีลักษณะท่ีบงบอกถึงการติดเชื้อหรือเปนโรค ภายใน 72 ชั่วโมงกอนการสงออก 

3.4.6 กลุมตัวอยางรับรูตอขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคาสาธารณรัฐสิงคโปร คิดเปนรอยละ 26.4 แตมี

ความรูเพียงรอยละ 5.7 โดยขอกําหนดเฉพาะของสาธารณรัฐสิงคโปรท่ีสําคัญ ไดแก 

o ระบบน้ําท่ีใชในการเลี้ยงตองแยกออกจากการเลี้ยงปลาคารพหรือปลาท่ีเลี้ยงเพ่ือการบริโภค 

o สัตวน้ําตองไดรับการตรวจสุขภาพโดยเจาหนาท่ีกรมประมง ภายใน 7 วันกอนการสงออก 

o สัตวน้ําตองไมมีลักษณะท่ีบงบอกถึงการติดเชื้อหรือเปนโรค ภายใน 72 ชั่วโมงกอนการสงออก 

3.4.7 กลุมตัวอยางรับรูตอขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคาประเทศญี่ปุน คิดเปนรอยละ 30.2 แตมีความรู

เพียงรอยละ 11.3 โดยขอกําหนดเฉพาะของประเทศญี่ปุนท่ีสําคัญ ไดแก 

o ปลาทองตองปลอดจาก Spring viraemia of carp virus และ Enteric redmouth disease 

o ปลาทองตองไดรับการตรวจสุขภาพโดยการตรวจพินิจดวยสายตา ภายใน 10 วันกอนการสงออก 

o ตองระบุแหลงท่ีมาของน้ําท่ีใชในการขนสงและสารเคมีท่ีใชในการฆาเชื้อ 

3.4.8 กลุมตัวอยางรบัรูตอขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคาสาธารณรัฐจนีไตหวัน คิดเปนรอยละ 11.3 แตไมมี

ความรูในเรื่องนี้เลย โดยขอกําหนดเฉพาะของสาธารณรัฐจีนไตหวันท่ีสําคัญ ไดแก 
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o ตองพักปลาไวภายในสถานประกอบการ กอนสงออกอยางนอย 14 วัน 

o สัตวน้ําตองไมมีการตายอยางผิดปกติโดยไมทราบสาเหตุในระยะเวลา 3 เดือน กอนการรับรอง 

o สัตวน้ําตองไดรับการตรวจสุขภาพ ภายในระยะเวลา 3 วันกอนการสงออก 

ตารางที่ 6 ขอมูลการรับรูและความรูตอขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคา  

ขอกําหนด รับรู ความรู 

1. ขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคา ออสเตรเลีย 43.4 26.4 

2. ขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคา สหภาพยุโรป 49.1 13.2 

3. ขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคา อังกฤษ 17.0 0 

4. ขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคา สเปน 15.1 3.8 

5. ขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคา รัสเซีย 22.6 15.1 

6. ขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคา สิงคโปร 26.4 5.7 

7. ขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคา ญี่ปุน 30.2 11.3 

8. ขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคาจีน ไตหวัน 11.3 0 

 

3.5 การรับรูและความรูตอขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับการรับรองโรคในสัตวน้ําสวยงามเพ่ือการสงออกจําแนกกลุม

ตัวอยางตามอายุ อายุงานและ กลุมงาน (ตารางท่ี 7) 

3.5.1 เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามอายุ พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 30 ป มีการรับรูและ

ความรูนอยท่ีสุด (รอยละ 19.2 และ 10.1 ตามลําดับ) อายุ 31 - 40 ป รับรูและมีความรูมากท่ีสุด (รอยละ 61.7 และ 27.1 

ตามลําดับ) อายุ 41 - 50 ป มีการรับรูและความรู รอยละ 63.2 และ 27.5 ตามลาํดับ อายุ 51 - 60 ป มีการรับรูและความรู 

รอยละ 36.7 และ 17.6 ตามลําดับ กลุมตัวอยางท่ีไมระบุอายุ มีการรับรูและความรู รอยละ 41.3 และ 20.3 ตามลาํดับ 

3.5.2 เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามอายุงาน พบวา การรับรูและความรูของกลุมท่ีมีอายุงานนอยกวาหรือเทากับ 1 ป 

มีการรับรูและความรู รอยละ 48.7 และ 27.8 ตามลําดับ อายุงาน 1.1 - 5 ป มีการรับรูและความรู รอยละ 50.4 และ 24.4 

ตามลําดับ อายุงาน 5.1 - 10 ป มีการรับรูและความรู รอยละ 67.9 และ 29.2 ตามลําดับ อายุงาน 10.1 - 15 ป มีการรับรูและ

ความรู รอยละ 47.8 และ 17.4 ตามลําดับ และอายุงาน 15.1 - 20 ป มีการรับรูและความรูมากท่ีสุด (รอยละ 36.7 และ 17.6 

ตามลําดับ) 

3.5.3 เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามกลุมงาน พบวา กลุมงานบริหารมีการรับรู รอยละ 44 แตมีความรูเพียงรอยละ 29.9 

กลุมวิชาการรับรูและมีความรูมากท่ีสุด (รอยละ 63.9 และ 45.2 ตามลําดับ) กลุมงานท่ัวไปมีการรับรู รอยละ 46.4 และมีความรู

เพียงรอยละ 30.0 

ตารางที่ 7 การรับรูและความรูของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ อายุงาน และตําแหนง 

อายุ อายุงาน และตําแหนง รับรู ความรู 

อายุ   

   ≤ 30 ป 19.2 10.1 

   31 - 40 ป 61.7 27.1 

   41 - 50 ป 63.2 27.5 

   51 - 60 ป 36.7 17.6 

   ไมระบุอายุ 41.3 20.3 

อายุงาน   
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อายุ อายุงาน และตําแหนง รับรู ความรู 

   ≤ 1 ป 48.7 27.8 

   1.1 - 5 ป 50.4 24.4 

   5.1 - 10 ป 67.9 29.2 

   10.1 - 15 ป 47.8 17.4 

   15.1 - 20 ป 91.3 40.6 

กลุมงาน   

   งานบริหาร 44.0 29.9 

   งานวิชาการ 63.9 45.2 

   งานท่ัวไป 46.4 30.0 

 

สรุปผล วิจารณและขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพบวา เจาหนาท่ีกรมประมงมีการรับรูและมีความรูเรื่องการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพ่ือการสงออก

เปนอยางดี (รอยละ 93.2 และ 81.1 ตามลําดับ) โดยสามารถอธิบายไดวาการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการกับกรมประมง 

เปนสิ่งแรกท่ีผูประกอบการตองดําเนินการ เนื่องจากเปนขอมูลท่ีเจาหนาท่ีนํามาใชบอยในการประชาสัมพันธผูประกอบการให

ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ อยางไรก็ตาม พบวาในสวนของอายุทะเบียนสถานประกอบการสงออก เจาหนาท่ีมีความรูนอย

กวารอยละ 50 ซ่ึงอาจเปนเพราะเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบจะตองดูแลในสวนของทะเบียนและมาตรฐานหลายประเภท  

ในสวนขอกําหนดสุขอนามัยสถานประกอบการเพ่ือการสงออก เจาหนาท่ีสวนใหญมีการรับรูปานกลาง (รอยละ 52.8) 

แตมีความรูตอขอกําหนดดังกลาวคอนขางนอย (รอยละ 30.6) ท้ังนี้จากการสัมภาษณพบวา เจาหนาท่ีมีความเห็นตอขอกําหนด

สุขอนามัยสถานประกอบการสงออกบางขอ วาเปนการปฎิบัติที่ยุงยากและไมมีความจําเปน เชน โรคบางชนิดไมเคยพบใน

ประเทศไทย จึงไมตองมีการเฝาระวังโรค กองวิจัยและพัฒนาสขุภาพสัตวน้ําจงึควรหาแนวทางเพ่ือใหเจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจ

ตอขอกําหนดเพ่ือการรับรองโรคในสถานประกอบการเพ่ือการสงออก  

เม่ือนําขอมูลมาจําแนกในรายละเอียดพบวา เจาหนาท่ีสวนใหญไมรับรูและไมมีความรูตอขอกําหนดในการรับรองการ

ปลอดโรคในกุงกามแดง ซ่ึงเปนสัตวน้ําควบคุม (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) และเปนสัตวน้ําตางถิ่นโดยกุงกามแดงอาจนําโรค 

Crayfish plague เขามาสูประเทศได ซ่ึงปจจุบัน ประเทศไทยมีสถานะปลอดโรคดังกลาวในระดับประเทศ (country free) 

ดังนั้น ขอกําหนดในสวนของสุขอนามัยสถานประกอบการเพ่ือการสงออก จึงเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีเจาหนาท่ีจําเปนตองมีความรู

เพ่ือการเฝาระวังโรค และนําไปแนะนําสงเสริมใหผูประกอบการเห็นความสําคัญและดําเนินการไดอยางถูกตอง 

เจาหนาท่ีทุกกลุมงานมีความรูเกี่ยวกับดานขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 30 โดยเฉพาะขอกําหนด

ของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือและสาธารณรัฐจีนไตหวัน ถึงแมวาจะมีผูประกอบการจากประเทศไทย

หลายรายสงสินคาสัตวน้ําสวยงามไปยังประเทศดังกลาว นอกจากนี้ พบวา มีเจาหนาท่ีเพียงรอยละ 5 ท่ีมีความรูในสวน

ขอกําหนดเฉพาะของสาธารณรัฐสิงคโปร ซ่ึงเปนประเทศท่ีติดลําดับ 1 ใน 10 ลาํดับแรก ท่ีไทยสงออกสัตวน้ําสวยงามไปเปน

จํานวนมาก (ขอมูลจากระบบการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ํา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา, กระทรวงพาณิชย, 2562) 

ท้ังนี้ จากการศึกษาพบวา เจาหนาท่ีบางสวนมีความเห็นตอขอกําหนดเฉพาะของประเทศคูคา วาไมมีความจําเปนตองรับรู เนื่องจาก

เปนหนาท่ีของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา แตในฐานะเจาหนาท่ี ท่ีดําเนินการเกี่ยวของกับสัตวน้ําสวยงาม ควรรับรูและ

มีความรูในขอกาํหนด เพ่ือประโยชนในการพัฒนาศักยภาพการสงออกสัตวน้ําสวยงามใหเปนไปตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา 

และสามารถใหขอมูลแกผูประกอบการได รวมถึงการแสดงออกสูการเปนบุคลากรท่ีมีความรูทางวิชาการและความเชี่ยวชาญใน

หนาท่ีงานท่ีรับผิดชอบ (smart officer) ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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เม่ือจําแนกขอมูลการรับรูและความรูของเจาหนาท่ีกรมประมงตามอายุ พบวา เจาหนาท่ีท่ีมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 

30 ป มีการรับรูและความรูนอยท่ีสุด (รอยละ 19.1 และ 10.1 ตามลําดับ) เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมอ่ืน ๆ เจาหนาท่ี ท่ีมีอายุ

ระหวาง 31- 50 ป มีการรับรูและความรูมากท่ีสุด เม่ือจําแนกขอมูลตามอายุงานพบวา กลุมอายุงาน 15.1 - 20 ป มีการรับรู

และความรูมากท่ีสุด (รอยละ 91.3 และ 40.6 ตามลําดับ) และกลุมวิชาการ เปนกลุมท่ีมีการรับรูและความรูมากท่ีสุด (รอยละ 

63.9 และ 45.2 ตามลําดับ) โดยผลการสํารวจสอดคลองกับหนึ่งในปจจัยท่ีกอใหเกิดมีการรับรูและความรูไดแก ประสบการณ 

(สมฤดี, 2536) ซ่ึงเกิดจากการชํานาญเม่ือมีการฝกฝน หรือพบเห็นมากอน  

เจาหนาที่กลุมงานบริหาร รับรูและมีความรูในสวนของขอกําหนดนอยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมงานอ่ืน ๆ ซ่ึง

เจาหนาท่ีกลุมงานบริหาร ควรมีการรับรูแและความรูตอขอกําหนดของประเทศผูนาํเขาสัตวน้าํสวยงามจากประเทศไทยพอสมควร 

เนื่องจากมีหนาท่ีกําหนดนโยบายในการการควบคุมและเฝาระวังโรคสัตวน้ําในระดับประเทศ ในขณะท่ีเจาหนาท่ีกลุมงานวิชาการ 

และกลุมงานท่ัวไป ควรมีความรูเพ่ือนําไปดําเนินงานเฝาระวังโรค ใหการรับรองสุขภาพสัตวน้ําสวยงามเพ่ือการสงออก รวมถึง

การสงเสริมใหความรูดานสุขอนามัยฟารมและการปองกันโรคในสัตวน้ําแกเกษตรกรและผูประกอบการสงออก 

การดําเนินงานในสวนของการรับรองโรคในสัตวน้ําสวยงามเพ่ือการสงออก เปนภาระหนาท่ีของกรมประมง ซ่ึงเปนงาน

บูรณาการท่ีจําเปนตองมีหลายหนวยงานเขามาเกี่ยวของ ในกระบวนงานรับรองนี้ แตละหนวยงานมีหนาท่ีรับผิดชอบและขอบเขต

ของเนื้องานแตกตางกันไป อยางไรก็ตาม ทุกหนวยงานมีเปาหมายเดียวกันคือ มุงเนนใหผูประกอบการผลิตสัตวน้ําท่ีมีคุณภาพ 

ปลอดจากโรค เพ่ือสามารถสงออกไปยังประเทศผูนําเขาได เจาหนาท่ีจึงควรมีความรู ความเขาใจในเนื้องานท่ีปฏิบัติ จากผล

การศึกษาพบวา ปญหาหลักในสวนการรับรูและความรูของเจาหนาท่ีกรมประมงคือ ทัศนคติและแรงจูงใจ ซ่ึงอาจเกิดจากการ

สื่อสารหรือการรับสารท่ีเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ถึงแมวา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ําไดมีการจัดการฝกอบรมแก

เจาหนาท่ีทุกป แตจากการสัมภาษณ เจาหนาท่ีสวนใหญใหขอเสนอแนะวาอยากใหมีการจัดฝกอบรม เผยแพรขอมูลผานเว็บไซต 

แผนพับ คูมือปฏิบัติงาน คูมือขอกําหนด หรือเสียงตามสาย 

จากขอมูลท่ีไดรับในการวิจัยครั้งนี้ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ําในฐานะหนวยงานหลัก ไดดําเนินการจัดทําคูมือ

ท่ีเกี่ยวของกับการข้ึนทะเบียนสถานประกอบการสงออก (พุทธรัตน, 2561ก) และ คูมือการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ํา

สวยงามเพ่ือการสงออก (พุทธรัตน, 2561ข) เพ่ือเผยแพรขอมูลใหแก เจาหนาท่ีกรมประมง และผูประกอบการสงออกเปนท่ี

เรียบรอยแลว กองฯไดจัดแผนฝกอบรมใหแกเจาหนาท่ีทุกป และมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนชองทางสื่อสาร รวมทั้งการ

ดําเนินการดานการรับรองสุขภาพสัตวน้ําใหมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองมากขึ้น เพ่ือสงเสริมใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานมีความรู 

ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการรับรองสุขภาพสัตวน้ํา เปนการพัฒนาศักยภาพและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรกรมประมง ใหการบริการมีคุณภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการใหบรรลุยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาและ

ตรวจสอบสนิคาประมงใหมีมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมมูลคาและความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการองคการ

สูความเปนเลิศของกรมประมงท่ีวางไวได  

 

คําขอบคุณ 

คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ท่ีไดใหทุนอุดหนุนในการดําเนินการ

วิจัยคร้ังนี้ งานวิจัยนี้สําเร็จไดดวยความรวมมือในการใหขอมูลจากเจาหนาท่ีกรมประมงท่ีปฏิบัติงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับการ

รับรองโรคในสัตวน้ําสวยงามเพ่ือการสงออก คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถาม

ทําใหไดผลการวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานตอไป 

 

เอกสารอางอิง 

ระเบียบกรมประมงวาดวยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการสัตวน้ําเพ่ือการสงออก พ.ศ.2557 
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ตลาดสงออกของไทย กระทรวงพาณิชย. 2562. สืบคนเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2562 http://www.ops3.moc.go.th/infor/ 

menucomth/stru1_export/export_topn_re/report.asp 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กาํหนดใหผูประกอบกจิการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุมตองปฎิบัติ พ.ศ.2559. ราชกจิจานุเบกษา 2560 

สมฤดี วิศทเวทย. 2536. ทฤษฎีความรูของฮิวม  .กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

พุทธรัตน เบาประเสริฐกุล, 2561 ก. คูมือ การขึ้นทะเบียนและการจัดการระบบความม่ันคงทางชีวภาพสถานประกอบการ

สงออกสัตวน้ําสวยงาม กรุงเทพ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง. 88 หนา 

พุทธรัตน เบาประเสริฐกุล, 2561 ข คูมือ การขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําสวยงามเพ่ือการสงออก กรุงเทพ กองวิจัยและ

พัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง. 306 หนา  

Bloom, B. S., Madaus, G. F., and Hosting’s J. T. Evaluation to Improve learning. New York: McGraw-Hill Book, 

1971. 

Finnegan, M. New Webster ’s Dictionary of English Language. New York: Consolidate Book, 1975.  

Yamane, Taro. (1967). Statistics: An Introductory Analysis, 2nd Ed., New York: Harper and Row  
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คุณคาทางโภชนาการของโรติเฟอรและไรน้ําเค็มทีเ่สรมิกรดไขมันจําเปนชนิด DHA (C22:6n-3) และ ARA 

(C20:4n-6) โดยใชเชื้อราผง Schizochytrium sp. และ Mortierella alpina ตอการเจริญเติบโต 

พัฒนาการ อัตรารอดตายและการทนตอความเครียดในลูกปูมาระยะวัยออน 

 

อนิดา สงนุย1*  และ  มนทกานติ  ทามต้ิน2 

1ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงตรัง 

2ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเพชรบุรี 

 

บทคัดยอ 

 ศึกษาผลการเสริม DHA และ AA ดวย Schizochytrium และ Mortierella alpina ในโรติเฟอรและไรน้ําเค็มตอ

พัฒนาการ อัตราการตาย และการทนตอความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ําในลูกปูมาระยะวัยออน การทดลอง

มี 5 ชุด ดังนี้ ชุดการทดลองท่ี 1 โรติเฟอรและไรน้ําเค็ม ไมเสริม Schizochytrium และ Mortierella (T1) ชุดการทดลองท่ี 2 

โรติเฟอรเสริมดวย Schizochytrium 100 มก./ล. และไรน้ําเค็มเสริม Schizochytrium 100 มก./ล. (T2) ชุดการทดลองท่ี 3 

4 และ 5 โรติเฟอรเสริมดวย Schizochytrium 100 มก./ล. และไรน้ําเค็มเสริมดวย Schizochytrium 100 มก./ล. กับ Mortierella 

10, 30 และ 50 มก./ล. ตามลําดับ (T3, T4 และ T5) ผลการทดลองพบวา การเสริมกรดไขมันจาก Schizochytrium และ 

Mortierella ทุกระดับมีผลใหปริมาณกรดไขมันไมอ่ิมตัวเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุม n-3 (Linolenic, Oleic) และ EPA ทําใหลูกปู

มามีพัฒนาการดีกวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เชนเดียวกับอัตราการตาย โดยชุด T4 ใหผลดีท่ีสุด สวนการตาย

สะสมจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ําพบวาไมแตกตางกันในทุกชุดการทดลอง 

 

คําสําคัญ: กรดไขมันจําเปน  กรดไขมันอะแรคชิโดนิค  กรดไขมันดีเอชเอ  ปูมา  Schizochytrium sp.  Mortierella alpina 

   

*ผูรับผิดชอบ: 200 หมู 4 ต.ไมฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150  

E-mail: anidas@fisheries.go.th 
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The Supplement of Spray-dried Schizochytrium sp. and Mortierella alpina in Rotifers 

(Brachionus rotundiformis, Tschugunoff, 1921) and Brine Shrimp (Artemia sp.) and 

effect larval development, survival rate and osmotic stress tolerance in swimming crab 

larvae (Portunus pilagicus) 

 

Anida Songnui1* and Montakan Tamtin2 

1Trang coastal fisheries research and development center 
2Phetchaburi coastal fisheries research and development center 

 

Abstract 

The supplement of DHA and AA using Schizochytrium and Mortierella alpina powders in rotifers 

and brine shrimp was studied to determine the nutrition and effect on development, mortality and 

osmotic stress tolerance of juvenile swimming crab. The experiment contained 5 treatments as follows: 

treatment 1, rotifers and brine shrimp without added Schizochytrium and Mortierella (T1). Treatment 2 

rotifers and brine shrimp are also added. Schizochytrium sp. 100 mg/l (T2). Treatments 3, 4 and 5, rotifers 

are also added Schizochytrium 100 mg/l and brine shrimp supplemented with Schizochytrium 100 mg/l/ 

Mortierella 10, 30 and 50 mg/l, respectively (T3, T4 and T5). The results showed that the supplementation 

of fatty acids from Schizochytrium and Mortierella at all levels had increased the amount of unsaturated 

fatty acids, especially n-3 (Linolenic, Oleic) and EPA that resulted in the development of the swimming 

crab better than the control (p<0.05) as well as the mortality rate. Swimming crab larvae of T4 showed 

the best development, it was found that there was no difference in all experiments for the mortality from 

stress test. 

 

Keywords: Essential fatty acid AAchidonic acid DHA  Schizochytrium sp. Mortierella alpina swimming crab 

   

*Corresponding author: 200 Moo 4, Mai Fad Subdistrict, Sikao District, Trang 92150 

Email: anidas@fisheries.go.th 
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ความสัมพันธของปรมิาณไขมันในอาหารสัตวน้าํสาํเร็จรูปที่วิเคราะหดวยวิธ ีEther Extraction และ Acid 

Hydrolysis 

 

ประวิลดา วิกรัยพัฒน* และ สุดารัตน บวรศุภกิจกุล 

กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาความสมัพันธของปริมาณไขมันในอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูปท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction และ Acid 

Hydrolysis โดยทดสอบปริมาณไขมันในอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูปจากโรงงานผลติอาหารสัตวน้ําท่ีขอขึ้นทะเบียนกับกรมประมง 

จํานวน 372 ตัวอยาง พบวาในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและปลาน้ําจืดกินพืช จํานวน 137 ตัวอยาง 

มีอัตราสวนเทากับ 1.44 อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดผงและชนิดแผนใชสําหรับกุงทะเล 55 ตัวอยาง มีอัตราสวนเทากับ 1.17 

อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาทะเลกินเนื้อ จํานวน 84 ตัวอยาง มีอัตราสวน เทากับ 1.15 และอาหารสัตว

ผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดจมใชสําหรับกุงทะเล จํานวน 96 ตัวอยาง มีอัตราสวน เทากับ 1.09 ปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี 

Ether Extraction ของตัวอยางท้ังหมด มีคาตํ่ากวา วิธี Acid Hydrolysis ซ่ึงวิเคราะหดวยการสกัดดวยกรดกอนการสกัด 

ไขมัน จากการศึกษาครั้งนี้พบวาขอมูลจากกลุมอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและปลาน้ําจดืกินพืช มี

ความสัมพันธและมีโอกาสท่ีจะทํานายคาวิเคราะหของอีกวิธีในตัวอยางเดียวกันนี้ไดถูกตองสูงท่ีสุด สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง 

ของปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหท้ังสองวิธี ไดแมนยํา มากท่ีสุดเม่ือเทียบกับอาหารสําเร็จรูปอีก 3 กลุม และเม่ือนํามาหาสมการการ

คาดคะเนปริมาณไขมันท้ัง 2 วิธี มีความสัมพันธกันในเชิงเสนตรง สมการความสัมพันธ คือ Y = 0.9104X - 1.6088 เม่ือให Y 

เปนปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction และ X เปนปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี Acid Hydrolysis คา

สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (coefficient of determination, r2) เทากับ 0.83 และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation 

coefficient, r) เทากับ 0.91 เม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาปริมาณไขมันซ่ึงเปนคาจริงท่ีไดจากการวิเคราะหท้ัง 2 วิธี

เทียบกับคาท่ีทํานายโดยใชสมการคาดคะเน พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

 

คําสําคัญ: ปริมาณไขมัน อาหารสัตวน้ําสําเร็จรูป วิธีวิเคราะห 

   

*ผูรับผิดชอบ: อาคารปลอดประสพ ชั้น 5 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

E-mail: pravilada@gmail.com 
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Correlation of fat contents in aqua feeds analysis by Ether Extraction and Acid Hydrolysis 

method 

 

Pravilada Wigraiphat* and Sudarat Bowonsupakijkul 

Aquatic Animal Feed Research and Development Divisions 

 

Abstract 

The correlation of fat content in aqua feeds that analyzed by Ether Extraction and Acid Hydrolysis 

method were studied by using 372 samples from the feed millers that registered with DOF. The results 

showed that fat content of 137 samples from commercial floating pellets for catfish and herbivorous 

freshwater fish had the ratio of 1.44. Marine shrimp feed (flake and powder) 55 samples had the ratio of 

1.17. Marine carnivorous fish (floating pellet) 84 samples had the ratio of 1.15. And marine shrimp feed 

(sinking pellet) 96 samples had the ratio of 1.09. The fat content in aqua feeds analyzed by Ether Extraction 

method were lower than Acid Hydrolysis method. The fat content of catfish and herbivorous freshwater fish 

feeds were used to determine the relationship between 2 methods (most accurately compared to the other 

3 groups) which presented by the linear regression Y = 0.9104X - 1.6088.  Y was the fat content (Ether 

Extraction) and X was the fat content (Acid Hydrolysis). The coefficient of determination, r2 was 0 . 83 and 

correlation coefficient, r was 0.91.  The fat contents estimated by prediction equation and actual value of 

both analysis methods were not significantly differences (p>0.05). 

 

Keywords: Fat content, Commercial aqua feeds, Analysis method 

   

*Corresponding author: 5th Floor Prodprasob Building, Kaset – klang, Chatuchak District, Bangkok 10900  

E-mail: pravilada@gmail.com 
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คํานํา 

ปริมาณไขมันหรือน้ํามันเปนหนึ่งในคุณสมบัติทางเคมีของอาหารสัตวน้ําท่ีใชเปนดัชนีกําหนดคุณภาพของอาหารสัตว 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 (กําหนดใหอาหารสัตวท่ีใชสําหรับเลี้ยง กบ ตะพาบน้ํา กุงทะเล กุง

น้ําจืด ปลาดุก ปลาน้ําจืดกินพืช ปลาน้ําจืดกินเนือ้ และปลาทะเลกินเนื้อ เปนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุท่ีผสมแลว 

ชนิดอาหารสัตวผสมสําเร็จรูป) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา กรมประมง เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ี กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ 

คุณภาพอาหารสัตวน้ํา ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตวฯ ซ่ึงวิธีท่ีหนวยงานใช คือ วิธีวิเคราะหปริมาณไขมัน 

(Crude fat) ท่ีมีอยูในอาหารสัตวน้ํา ตามวิธีมาตรฐาน AOAC Official Method  2003.05; Crude Fat in Feeds, Cereal 

Grains, and Forage (Randall/Soxtec/Ether Extraction-Submersion Method) วิธี Ether Extraction นี้ ไดนํามาใชเปน

เกณฑในการพิจารณาการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวน้ํา และควบคุมคุณภาพอาหารสัตวน้ําในประเทศไทย  

การประเมินปริมาณไขมันในอาหารสัตวท่ีเรียกวา Crude fat ซ่ึงตัวทําละลายท่ีนิยมใชในการสกัดไขมัน คือ อีเธอร 

(ether) บางครั้งเรียกไขมันท่ีสกัดไดดวยการใชสารสกัดจําพวกอีเธอรวา Ether Extract หรือ EE (Divakaran, 2005) อยางไรก็

ตามวิธีการท่ีใชสําหรับการวิเคราะหปริมาณไขมันในตัวอยางอาหารสัตว ท่ีเปนมาตรฐานท่ีใชกันท่ัวไปมีหลายวิธี ขึ้นอยูกับปจจัย

หลายอยาง เชน ลักษณะของตัวอยาง เครื่องมือ และชนิดตัวท่ีทําละลาย เปนตน ซ่ึงแตละวิธีใหผลการวิเคราะหแตกตางกัน

ออกไป ในอาหารสัตวเลี้ยงมักจะผลิตโดยใชเครื่อง extruder เชน อาหารสุนัข อาหารแมว หองปฏิบัตกิารมีการเลือกใชวิธีวิเคราะห

ไขมัน ซ่ึงมีขั้นตอนการยอยไขมันดวยสารละลายกรดกอน แลวจึงนาํไปสกัดไขมันดวย อีเธอร เรียกวีธีวิเคราะหนี้วา acid hydrolysis 

(AOAC Official method 954.02 Fat (Crude) or Ether Extraction in animal feed) (วรรณนภา และลัดดาวัลย, 2547) กรณี

ท่ีตองการสกัดใหไดลิปดท้ังหมดในอาหารตองทําการไฮโดรไลซตัวอยางดวยกรดหรือดางกอนเพ่ือใหลิปดท่ีอยูรวมกับสารอ่ืน ๆ เชน 

โปรตีนหรือคารโบไฮเดรตถูกไฮโดรไลซเปนลิปดอิสระ (อรพินท, 2554) การทําไฮโดรซิสดวยกรด (acid hydrolysis) ในอาหาร

บางชนิด เชน ผลิตภัณฑ นม ขนมปง แปง และผลิตภัณฑเนื้อ ลิพิดบางสวนจะรวมอยูกับโปรตีนและคารโบไฮเดรต ซ่ึงสกัดออก

ดวยตัวทําละลายชนิดไมมีขั้วไดยาก ดังนั้นตองไฮโดรไลซดวยกรดเสียกอน เพ่ือสลายพันธะโควาเลนตและไอโอนิกท่ีจับกนัอยู จะทํา

ใหลิพิดเปนอิสระ (นิธิยา, 2554) ดังนั้นในการสกัดไขมันท่ีสามารถสกัดสัดสวนของไขมันท่ีรวมตัวอยูเปนโมเลกุลเชิงซอนออกมาได 

จึงใหผลวิเคราะหปริมาณไขมันไดสูงกวาวิธี Ether Extraction ท่ีใชตัวทําละลายเพียงตัวเดียว (นันทิยา และลัดดาวัลย, 2545)  

โดยท่ัวไปในการผลิตอาหารสัตวลอยน้ําซ่ึงผลิตโดยวิธี extrusion พบวามีการสูญเสียของไขมัน อาจมาหลายสาเหตุ เชน 

ชนิดของไขมันในวัตถุดิบ ชนิดปริมาณคารโบไฮเดรตท่ีประกอบในวัตถุดิบ กลุมไขมันท่ีมีจุดหลอมเหลวตํ่า เม่ือไดรับความรอนและ

ความดันสูงในกระบวนการผลิต จะมีการระเหยของไขมันชนิดระเหยไดงาย (Volatile fat) เกิดขึ้น นอกจากนี้ Charbonniere et 

al. (1973 อางตาม นันทิยา และลัดดาวัลย 2545) พบวา ไขมันไมไดสูญหายไป แตไดมีการเกาะเกี่ยวรวมตัวกันของโมเลกุลไขมัน

และโมเลกุลคารโบไฮเดรต เกิดเปนสารโมเลกุลเชิงซอนของแปงและไขมัน (amylose-lipid complexes) และพบโครงสราง

ของผลึกไขมันและคารโบไฮเดรตเปนครั้งแรกในอาหารท่ีผลิตโดยการใชเครื่อง extruder นอกจากนี้ ระดับไขมันในอาหารก็ยังมี

ผลตอการผลิตอาหารปลาดวย เชน การผลิตอาหารเม็ดลอยน้ําไมควรมีไขมันเกิน 5 เปอรเซ็นต เพราะอาหารเม็ดลอยจําเปนตอง

มีคารโบไฮเดรตปริมาณมาก เพ่ือท่ีจะไดพองตัวเวลาถูกไอน้ํา และถาตองการไขมันเพ่ิมขึ้นก็อาจใสเพ่ิมไดโดยการพนเคลือบท่ีผิว

อาหารเม็ดหลังจากเสร็จสิ้นการอัดเม็ด (อํานวย, 2530 อางตาม วีระพงศ, 2536) สวนรูปแบบอ่ืนในการผลิตอาหารสัตวน้ํา เชน 

อาหารกุงชนิดจม ใชเครื่องอัดเม็ดจม ซ่ึงมีขั้นตอนเฉพาะในการผลิต คือ การนึ่ง (steaming) มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมความชื้น 

และความรอนทําใหกลูเตนในแปงสาลีเกิดความยืดหยุน และความยึดเกาะระหวางอนุภาควัตถุดิบอาหารสัตว สําหรับอาหาร

ชนิดผงหลังจากขั้นตอนผสมจะไปสูขั้นตอนการบรรจุ (ณัฐชนก, 2553) เครื่องทําอาหารเปนแผน (drum drying) เปนเครื่องมือ

ผลิตอาหารท่ีมีลักษณะเปนแผนบาง (flake) โดยนําอาหารกึ่งเหลวมาทําแหงโดยผานลูกกลิ้ง นิยมใชกับกุงระยะวัยออน หรือ ลูก

ปลาวัยออน (พิศมัย, 2560) ปริมาณไขมันท่ีแตกตางกันมีปจจัยหลายอยาง เชน ชนิดของสัตวน้ํา ลักษณะอาหาร กรรมวิธีการ

ผลิต และวิธีวิเคราะหท่ีแตกตางกัน  
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ดังนั้นการศึกษาความสัมพันธของปริมาณไขมันในอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูปท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction และ 

Acid Hydrolysis เพ่ือใหทราบขอมูลความสัมพันธของปริมาณไขมันท่ีไดจากวิธีการวิเคราะหท่ีแตกตางกันในอาหารสัตวน้ํา

ชนิดตาง ๆ ใหครอบคลุมชนิดสัตวน้ํามากข้ึน ในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและปลาน้ําจืดกินพืช 

อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาทะเลกินเนื้อ อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดจมใชสําหรับกุงทะเล และ

อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดผงและชนิดแผนใชสําหรับกุงทะเล ท้ังนี้ยังมีผูประกอบการผลิตอาหารสัตวน้ําใชวิธีวิเคราะหท่ี

แตกตางจากเกณฑของกรมประมง คือ วิธี Acid hydrolysis และขอมูลจากการศึกษาคร้ังนี้ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการ

นําขอมูลไปสนับสนุนการพิจารณาขอมูลขอข้ึนทะเบียนอาหารสัตวน้ํา และควบคุมคุณภาพอาหารสัตวน้ํา ใหเปนไปตามเกณฑ

ของกรมประมง ต้ังหลักเกณฑการพิจารณาวิธีการวิเคราะหไขมันเพ่ิมเติมจากเกณฑปจจุบันตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือทราบสมการความสัมพันธ และอัตราสวนของปริมาณไขมันในอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูปท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether 

Extraction และวิธี Acid Hydrolysis ในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและปลาน้ําจืดกินพืช ชนิด

เม็ดลอยใชสําหรับปลาทะเลกินเนื้อ ชนิดเม็ดจมใชสําหรับกุงทะเล และชนิดผงและชนิดแผนใชสําหรับกุงทะเล 

 2. เพ่ือสรางสมการคาดคะเนปริมาณไขมันในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและปลาน้ําจืด

กินพืชท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction จากวิธี Acid Hydrolysis 

 

วิธีดําเนินการ 

 

1. วิธีการเก็บตัวอยางและขอมูล 

 รวบรวมตัวอยางอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูปจากโรงงานผลิตอาหารสัตวน้ําท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมประมง ระหวางป 2558 - 2560 

จํานวน 372 ตัวอยาง แบงกลุมโดยพิจารณาตามชนิดสัตวน้ํา ลักษณะ กรรมวิธีการผลิต คือ อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ด

ลอยใชสําหรับปลาดุกและปลาน้ําจืดกินพืช จํานวน 137 ตัวอยาง อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาทะเลกิน

เนื้อ จํานวน 84 ตัวอยาง อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดจมใชสําหรับกุงทะเล จํานวน 96 ตัวอยาง และอาหารสัตวผสม

สําเร็จรูปชนิดผงและชนิดแผน ใชสําหรับกุงทะเล จํานวน 55 ตัวอยาง โดยเก็บตัวอยางละ 500 กรัม เตรียมตัวอยางโดยใชวิธี 

การสุมตัวอยาง วิธี Quartering method (Khajarern, 1987) นําตัวอยางท่ีไดจากการสุมตัวอยางมาบดดวยเครื่องบดตัวอยาง 

(Mortar grinding) ใหละเอียดและรอนผานตะแกรงรอนขนาด 1 มิลลิเมตร เก็บตัวอยางไวในภาชนะท่ีมีฝาปดสนิท ติดฉลากให

ชัดเจน นําไปวิเคราะหปริมาณความชื้น และปริมาณไขมัน 

 

2. วิธีการวิเคราะหตัวอยาง 

 2.1 วิเคราะหปริมาณความชื้นในอาหารสัตวน้ําตามวิธีของ AOAC (2016) Method 930.15  

 2.2 วิเคราะหปริมาณไขมันในอาหารสัตวน้ํา 2 วิธี คือ  

 2.2.1 AOAC (2016) Method 2003.05 (Ether Extraction)  

 2.2.2 In-house method based on AOAC (2016) Method 954.02 และ Application note Foss 2047 

และ Foss 2050 Soxcap System ทําการยอยตัวอยางดวยกรดไฮโดรคลอริกกอนการสกัดไขมัน (Acid Hydrolysis) 

 (ท้ัง 2 วิธีไดผานการตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหปริมาณไขมันในอาหารสัตวน้ํา โดยใชวัสดุอางอิง (Reference 

Material) ชนิด poultry Feed หมายเลข 7173 และไดมีการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบภายนอก โดยเขารวมกจิกรรมทดสอบ 

ความชํานาญประจําป 2559 - 2560 กับหนวยงานกรมวิทยาศาสตรบริการมีคา z-score ≤2 ผานเกณฑการยอมรับ) 
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3. วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 3.1 การตรวจสอบการแจกแจงของขอมูลโดยวิธี Kolmogorov-Smirnov Test ของแตละกลุมตัวอยาง 

 3.2 เปรียบเทียบปริมาณไขมันดวยวิธี Ether Extraction จากวิธี Acid Hydrolysis ดังนี้ 

3.2.1 เปรียบเทียบคาปริมาณไขมัน ท้ัง 2 วิธี ทุกกลุมตัวอยาง ดวยวิธี Paired-T test 

3.2.2 คํานวณคาทางสถิติ ไดแก คาต่ําสุด (Min) คาสูงสุด (Max) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

3.2.3 คํานวณคาผลตาง = ปริมาณไขมันวิธี Acid Hydrolysis - ปริมาณไขมันวิธี Ether Extraction 

3.2.4 คํานวณเปอรเซ็นตผลตางของผลวิเคราะห  

 = ปริมาณไขมันวิธี Acid Hydrolysis – ปริมาณไขมันวิธี Ether Extraction x 100 

                                   ปริมาณไขมันวิธี Acid Hydrolysis 

3.2.5  คํานวณอัตราสวน = ปริมาณไขมันวิธี Acid Hydrolysis 

                                  ปริมาณไขมันวิธี Ether Extraction 

 3.3 ศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction และ วิธี Acid Hydrolysis โดยนํา

ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาความสัมพันธกันโดยโปรแกรมทางสถิติ ดังนี้ 

       3.3.1 เปรียบเทียบคาปริมาณไขมัน ท้ัง 2 วิธี ทุกกลุมตัวอยาง ดวยวิธี Paired-T test 

           3.3.2 ตรวจสอบการกระจายของขอมูล โดยการทําแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) มีความสัมพันธกันใน

เชิงเสนตรงซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการความสัมพันธไดเปน 

 XY 10 ββ +=  

        เม่ือกําหนดให  X  คือ ปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี Acid Hydrolysis  

  Y  คือ ปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction  

   ß0   คือ สวนท่ีตัดแกน Y หรือคาของ Y เม่ือ X เปน 0 (intercept)  

    ß1  คือ ความชันของเสนตรงหรือสัมประสิทธิ์ความถดถอย regression coefficient  

ประมาณคา ß0 และ ß1 ดวย a และ b ตามลําดับ และใชวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (least square method) ในการประมาณคา 

ß0 และ ß1 ไดคาประมาณ bXaY +=ˆ  

 3.3.3 สรางสมการความสัมพันธ คํานวณคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ correlation of determination (r2) และ

คํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ correlation coefficient (r)  

 3.3.4 ทดสอบความเหมาะสมของสมการความถดถอยเชิงเสนโดยใชสถิติทดสอบ F-test ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 

เปอรเซ็นต เพ่ือทดสอบความสัมพันธของ X และ Y วาอยูในรูปแบบสมการเสนตรงหรือไม โดยการวิเคราะหความแปรปรวน

แบบทางเดียว ใชสถิติทดสอบ F ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยต้ังสมมติฐานดังนี้ 

สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 

 H0 : ß1 = 0 หรือ H0 : Y≠ ß0+ ß1X หรือ H0 : Y และ X ไมมีความสัมพันธในรูปเสนตรง 

             H1 : ß1 ≠ 0 หรือ H1 : Y= ß0+ ß1X หรือ H1 : Y และ X มีความสัมพันธในรูปเสนตรง 

 

3.4 การคาดคะเนปริมาณไขมันในอาหารสัตวน้ําสาํเร็จรูปท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction จากวิธี Acid Hydrolysis 

  3.4.1 พิจารณาขอมูลท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ r ท่ีเขาใกล 1 คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ r2 สูงท่ีสุด และ

คาเฉลี่ยของผลตางมากท่ีสุด เปนตัวแทนในการหาสมการคาดคะเน 

 3.4.2 นําสมการการถดถอยท่ีไดจากขอมูลปริมาณไขมันในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาดุก

และปลาน้ําจืดกนิพืช จํานวน 137 ตัวอยาง เปนชุด Calibration set 

 3.4.3 คํานวณคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณคา (The standard error of estimate, Sy·x) 
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  3.4.4 เปรียบเทียบปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction จากวิธี Acid Hydrolysis ในอาหารสัตว

ผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและปลาน้ําจืดกินพืช เปนชุด Validate set จํานวน 22 ตัวอยาง โดยการแทนคาวิธี

ท่ีวิเคราะหดวยวิธี Acid Hydrolysis ลงในสมการคาดคะเน (Predictive equations) และเปรียบเทียบคาปริมาณไขมันวิธี 

Ether Extraction ท่ีไดจากสมการคาดคะเน (Predicted value) และคาจริงท่ีไดจากการทดสอบ (Actual value) ดวยวิธี 

Paired-T test และคํานวณคา bias 

 

ผลการศึกษา 

1. สมการความสัมพันธ และอัตราสวนของปริมาณไขมันในอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูปท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction และวิธี 

Acid Hydrolysis ในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูป ชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและปลาน้ําจืดกินพืช ชนิดเม็ดลอยใชสําหรับ ปลา

ทะเลกินเนื้อ ชนิดเม็ดจมใชสําหรับกุงทะเล และชนิดผงและชนิดแผนใชสําหรับกุงทะเล 

1.1 จากการตรวจสอบการการแจกแจงของขอมูลปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหท้ัง 2 วิธี ในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิด

เม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและปลาน้ําจืดกินพืช จํานวน 137 ตัวอยาง อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาทะเล

กินเนื้อ จํานวน 84 ตัวอยาง อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดจมใชสําหรับกุงทะเล จํานวน 96 ตัวอยาง และอาหารสัตวผสม

สําเร็จรปูชนิดผงและชนิดแผนใชสาํหรับกุงทะเล จาํนวน 55 ตัวอยาง พบวาขอมูลท่ีนํามาทดสอบมีการแจกแจงแบบปกติ (p>0.05) 

และผลการตรวจสอบทางสถิติของขอมูล พบวาคาปริมาณไขมันในอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูป ท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction 

แตกตางจากคาปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี Acid Hydrolysis อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

1.2 ปริมาณไขมันในอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูป ผลการศึกษาดังนี้ (ตารางท่ี 1) 

 ปริมาณไขมันในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและปลาน้ําจืดกินพืช จํานวน 137 ตัวอยาง 

ท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction มีคาต่ําสุดเทากับ 3.02 เปอรเซ็นต มีคาสูงสุดเทากับ 10.35 เปอรเซ็นต วิธี Acid Hydrolysis 

มีคาต่ําสุดเทากับ 4.99 เปอรเซ็นต มีคาสูงสุดเทากับ 12.40 เปอรเซ็นต คาเฉลี่ยของผลตางท้ัง 2 วิธี เทากับ 2.33±0.63 

เปอรเซ็นต คิดเปนเปอรเซ็นตผลตางของผลวิเคราะหเฉลี่ย เทากับ 28.94 เปอรเซ็นต และมีอัตราสวน เทากับ 1.44 สวนระดับ

ไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction 3 - 4 เปอรเซ็นต มีเปอรเซ็นตผลตางของผลวิเคราะห เทากับ 36.99 เปอรเซ็นต มี

คาผลตางมากท่ีสดุ และท่ีระดับไขมันมากกวา 7 เปอรเซ็นต มีเปอรเซ็นตผลตางของผลวิเคราะห เทากับ 19.86 เปอรเซ็นต มีคา

ผลตางนอยท่ีสุด 

 ปริมาณไขมันในตัวอยางอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาทะเลกินเนื้อ จํานวน 84 ตัวอยาง 

ท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction มีคาต่ําสุดเทากับ 5.85 เปอรเซ็นต มีคาสูงสุดเทากับ 14.01 เปอรเซ็นต วิธี Acid 

Hydrolysis มีคาตํ่าสุดเทากับ 8.37 เปอรเซ็นต มีคาสูงสุดเทากับ 14.73 เปอรเซ็นต คาเฉลี่ยของผลตางท้ัง 2 วิธี เทากับ 

1.48±0.69 เปอรเซ็นต คิดเปนเปอรเซ็นตผลตางของผลวิเคราะหเฉลี่ย เทากับ 12.71 เปอรเซ็นต และมีอัตราสวน เทากับ 1.15 

สวนระดับไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction 5 - 8 เปอรเซ็นต มีเปอรเซ็นตผลตางของผลวิเคราะห เทากับ 17.87 

เปอรเซ็นต มีคาผลตางมากท่ีสุด และท่ีระดับไขมันมากกวา 11 เปอรเซ็นต มีเปอรเซ็นตผลตางของผลวิเคราะห เทากับ 10.27 

เปอรเซ็นต มีคาผลตางนอยท่ีสุด 

 ปริมาณไขมันในตัวอยางอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดจมใชสําหรับกุงทะเล จํานวน 96 ตัวอยาง ท่ีวิเคราะห

ดวยวิธี Ether Extraction มีคาตํ่าสุดเทากับ 4.64 เปอรเซ็นต มีคาสูงสุดเทากับ 9.36 เปอรเซ็นต วิธี Acid Hydrolysis มีคา

ตํ่าสุดเทากับ 5.50 เปอรเซ็นต มีคาสูงสุดเทากับ 9.80 เปอรเซ็นต คาเฉลี่ยของผลตางท้ัง 2 วิธี เทากับ 0.62±0.46 เปอรเซ็นต 

คิดเปนเปอรเซ็นตผลตางของผลวิเคราะหเฉลี่ย เทากับ 7.96 เปอรเซ็นต และมีอัตราสวน เทากับ 1.09 สวนระดับไขมันท่ีวิเคราะห

ดวยวิธี Ether Extraction 4 - 5 เปอรเซ็นต มีเปอรเซ็นตผลตางของผลวิเคราะห เทากับ 13.69 เปอรเซ็นต มีคาผลตางมากท่ีสุด 

และท่ีระดับไขมันมากกวา 8 เปอรเซ็นต มีเปอรเซ็นตผลตางของผลวิเคราะห เทากับ 4.25 เปอรเซ็นต มีคาผลตางนอยท่ีสุด 
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 ปริมาณไขมันในตัวอยางอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดผงและชนิดแผนใชสําหรับกุงทะเล จํานวน 55 ตัวอยาง 

ท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction มีคาตํ่าสุดเทากับ 4.83 เปอรเซ็นต มีคาสูงสุดเทากับ 14.58 เปอรเซ็นต วิธี Acid 

Hydrolysis มีคาตํ่าสุดเทากับ 6.42 เปอรเซ็นต มีคาสูงสุดเทากับ 15.35 เปอรเซ็นต คาเฉลี่ยของผลตางท้ัง 2 วิธี เทากับ 

1.53±1.15 เปอรเซ็นต คิดเปนเปอรเซ็นตผลตางของผลวิเคราะหเฉลี่ย เทากับ 13.56 เปอรเซ็นต และมีอัตราสวน เทากับ 1.17 

สวนระดับไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction 4 - 7 เปอรเซ็นต มีเปอรเซ็นตผลตางของผลวิเคราะห เทากับ 20.40 

เปอรเซ็นต มีคาผลตางมากท่ีสุด และท่ีระดับไขมันมากกวา 10 เปอรเซ็นต มีเปอรเซ็นตผลตางของผลวิเคราะห เทากับ 8.36 

เปอรเซ็นต มีคาผลตางนอยท่ีสุด 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณไขมันในอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูปท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction และวิธี Acid Hydrolysis  

ชนิดอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูป ระดับไขมันที่

วิเคราะห 

Ether 

Extraction 

ปริมาณไขมัน

วิธี Ether 

Extraction 

(%) 

ปริมาณไขมัน 

วิธี Acid 

Hydrolysis 

(%) 

คาผลตาง

(%) 

อัตราสวน เปอรเซ็น

ตผลตาง

ของผล

วิเคราะห 

อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิด 

เม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและ 

ปลาน้ําจืดกินพืช 

137 ตัวอยาง  

3-4%(n=44) 4.12±0.59 6.53±0.81 2.42±0.64 1.59±0.20 36.99 

5-6%(n=43) 5.90±0.53 7.96±0.77 2.40±0.61 1.43±0.11 28.77 

>7%(n=50) 8.14±0.85 9.47±1.09 2.19±0.60 1.30±0.08 19.86 

Mean(n=137) 5.72±1.50 8.05±1.50 2.33±0.63 1.44±0.19 28.94 

Max 10.35 12.40    

Min 3.02 4.99    

อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิด

เม็ดลอยใชสําหรับปลาทะเล

กินเนื้อ 

84 ตัวอยาง  

5-8%(n=16) 8.20±0.78 9.98±0.77 1.78±0.64 1.22±0.10 17.87 

9-10%(n=50) 10.15±0.57 11.57±0.82 1.43±0.71 1.14±0.07 12.31 

>11%(n=18) 11.93±0.82 13.30±1.05 1.37±0.63 1.11±0.05 10.27 

Mean(n=84) 10.16±1.37 11.64±1.36 1.48±0.69 1.15±0.08 12.71 

Max 14.01 14.73    

Min 5.85 8.37    

อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิด

เม็ดจมใชสําหรับกุงทะเล 

96 ตัวอยาง 

4-5%(n=9) 5.58±0.42 6.46±0.61 0.89±0.48 1.16±0.09 13.69 

6-7%(n=73) 7.10±0.49 7.74±0.57 0.64±0.48 1.09±0.08 8.26 

>8(n=14) 8.52±0.39 8.90±0.46 0.38±0.18 1.04±0.02 4.25 

Mean(n=96) 7.17±0.85 7.79±0.81 0.62±0.46 1.09±0.08 7.96 

Max 9.36 9.80    

Min 4.64 5.50    

อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิด

ผงและชนิดแผนใชสําหรับ 

กุงทะเล 

55 ตัวอยาง  

4-7%(n=18) 7.23±0.79 9.08±1.69 1.85±1.44 1.26±0.19 20.40 

8-9%(n=15) 8.99±0.60 10.73±1.42 1.73±1.27 1.19±0.14 16.15 

>10(n=22) 12.33±1.44 13.45±1.37 1.12±1.37 1.09±0.05 8.36 

Mean(n=55) 9.75±2.47 11.28±2.40 1.53±1.15 1.17±0.15 13.56 

Max 14.58 15.35    

Min 4.83 6.42    
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1.3 ผลการศึกษาความสัมพันธของปริมาณไขมันในอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูป ท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction และ

วิธี Acid Hydrolysis 

 - แผนภาพการกระจาย (scatter diagram) ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหปริมาณไขมันในอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูป 

ท้ัง 2 วิธี พบวาในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับเลี้ยงปลาดุกและปลาน้ําจืดกินพืช จํานวน 137 ตัวอยางอาหาร

สัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาทะเลกินเนื้อ จํานวน 84 ตัวอยาง อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดจมใชสําหรับ

กุงทะเล จํานวน 96 ตัวอยาง และอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดผงและชนิดแผนใชสําหรับกุงทะเล จํานวน 55 ตัวอยาง เม่ือ

นํามาเขียนแผนภาพการกระจายพบวาขอมูลชุดนี้มีการกระจายท่ีมีแนวโนมความสัมพันธกันในเชิงเสนตรง และเปนบวก คือ เม่ือ

ปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี Acid Hydrolysis เพ่ิม ปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction เพ่ิมขึ้นดวย (ภาพท่ี 1) 

 - สมการความสัมพันธ นําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหหาปริมาณไขมันในอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูป ดวยวิธี Ether 

Extraction และวิธี Acid Hydrolysis มาตรวจสอบทางสถิติ ตัวแปรท้ัง 2 เม่ือนํามาเขียนแผนภาพการกระจายแลวมีความ 

สัมพันธกันในเชิงเสนตรงซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการความสัมพันธไดดังนี้ 

 อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับเลี้ยงปลาดุกและปลาน้ําจืดกินพืช Y = 0.9104x - 1.6088 

 อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาทะเลกินเนื้อ   Y = 0.8730x - 0.0024 

 อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดจมใชสําหรับกุงทะเล    Y = 0.8906x + 0.2276 

 อาหารสัตวผสมสาํเร็จรูปชนิดผงและชนิดแผนใชสาํหรับกุงทะเล    Y = 0.9124x - 0.5408 

- คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ correlation of determination (r2) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ correlation 

coefficient (r) ของปริมาณไขมันในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและปลาน้ําจืดกินพืช จาํนวน 137 

ตัวอยาง อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาทะเลกินเนื้อ จํานวน 84 ตัวอยาง อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิด

เม็ดจมใชสําหรับกุงทะเล จํานวน 96 ตัวอยาง และอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดผงและชนิดแผนใชสําหรับกุงทะเล จํานวน 55 

ตัวอยาง พบวาปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction มีความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี 

Acid Hydrolysis พบวามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r2) เทากับ 0.8311, 0.7606, 0.7169, และ 0.7898 ตามลําดับ สามารถ

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction ไดแมนยํา 83.11, 76.06, 71.69 และ 78.98 

เปอรเซ็นต ตามลําดับ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.9116, 0.8721, 0.8467 และ 0.8887 ตามลําดับ คา r ท่ีเขาใกล 

1 มีคาเปนบวก แสดงวาปริมาณท้ัง 2 วิธี มีความสัมพันธกันมากในทิศทางเดียวกัน หรือแปรนัยจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธได

วา หากทราบคาวิเคราะหไขมันในตัวอยางเหลานี้ดวยวิธีใดวิธีหนึ่งมีโอกาสท่ีจะทํานายคาวิเคราะหของอีกวิธีในตัวอยางเดียวกัน

นี้ไดถูกตองประมาณ 91.16, 87.21, 84.67 และ 88.87 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซ่ึงปริมาณไขมันในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิด

เม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและปลาน้ําจืดกินพืช มีความสัมพันธกันมาก และมีโอกาสท่ีจะทํานายคาวิเคราะหของอีกวิธีไดถูกตอง 

(ภาพท่ี 1) 
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อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอย อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอย 
 ใชสําหรับปลาดุกและปลาน้ําจืดกินพืช ใชสําหรับปลาทะเลกินเนื้อ 

 

 

 

 

 

 

 
 อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดจมใชสําหรับกุงทะเล อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดผงและชนิดแผนใชสําหรบักุงทะเล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ความสัมพันธระหวางปริมาณไขมันในอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูปท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction และวิธี Acid Hydrolysis 

 1.4 ผลการทดสอบความเหมาะสมของสมการความถดถอยเชิงเสนโดยใชสถิติทดสอบ F พบวาความสัมพันธของ X และ 

Y วาอยูในรูปแบบสมการเสนตรงหรือไม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ใชสถิติทดสอบ F ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

ผลการตรวจสอบทางสถิติของขอมูลของปริมาณไขมันในอาหารสัตวสัตวน้ําสําเร็จรูป พบวา Significant F<0.05 (ตารางท่ี 2) 

ดังนั้นจึงยอมรับวา Y และ X มีความสัมพันธในรูปเสนตรง 

  

ตารางที่ 2  การทดสอบความเหมาะสมของสมการความถดถอยเชิงเสนโดยใชสถิติทดสอบ F ของปริมาณไขมันในอาหารสัตว

 น้ําสําเร็จรูป 

ตัวอยาง F Significant F 

อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับเลี้ยงปลาดุกและปลาน้ําจืดกินพืช 664.45 5.42797E-54 

อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสาํหรับปลาทะเลกินเนื้อ 260.52 3.51473E-27 

อาหารสัตวผสมสาํเร็จรูปชนิดเม็ดจมใชสําหรับกุงทะเล 238.01 1.68862E-27 

อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดผงและชนิดแผนใชสําหรับกุงทะเล 199.13 1.3708E-19 

หมายเหตุ ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต 

  

2. สมการคาดคะเนปริมาณไขมันในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและปลาน้ําจืดกินพืช ท่ีวิเคราะหดวย

วิธี Ether Extraction จากวิธี Acid Hydrolysis 

2.1 การคาดคะเนปริมาณไขมันในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและปลาน้ําจืดกินพืชท่ีวิเคราะห

ดวยวิธี Ether Extraction จากวิธี Acid Hydrolysis  
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  จากการนําคาปรมิาณไขมันในอาหารสัตวผสมสําเรจ็รูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและปลาน้าํจืดกนิพืช จํานวน 

137 ตัวอยาง (Calibration set) จากผลการตรวจสอบทางสถิติของขอมูล พบวาคาปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether 

Extraction แตกตางจากคาปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี Acid Hydrolysis อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และเม่ือนํา

สมการการถดถอย Y = 0.9104x - 1.6088 เม่ือคํานวณคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ในการประมาณคา พบวา Sy·x เทากับ 

0.620 โดยคา Sy·x มีคานอย แสดงใหทราบวาคาของตัวแปรตาม Y กระจัดกระจายอยูใกลชิดกับเสนการถดถอยมาก แสดงถึงตัว

แบบของสมการการถดถอยท่ีคาดคะเนได เม่ือนําไปใชคาดคะเนคา Y ในอนาคต จะมีโอกาสถูกตองกับความเปนจริงมาก (ตารางท่ี 3)  

 

ตารางที่ 3  สมการการคาดคะเนปริมาณไขมันในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและปลาน้ําจืดกินพืชท่ี

 วิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction จากปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี Acid Hydrolysis, คาสัมประสิทธ์ิการ

 ตัดสินใจ (r2), คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r), คาความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการประมาณคา (Sy.x) และนัยสําคัญ

 ของสัมประสิทธิ์การถดถอย 

Predictive Equation r2 r Sy.x F Sig.* 

Y = 0.9104x - 1.6088 0.831 0.912 0.620 664.45 0.000 

หมายเหตุ * ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต 

Y = ปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction; X = ปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี Acid Hydrolysis 

จากการเปรียบเทียบปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction จากวิธี Acid Hydrolysis ในอาหารสัตวผสม

สําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและปลาน้ําจืดกินพืช เปนชุด Validate set จํานวน 22 ตัวอยาง โดยการแทนคาปริมาณ

ไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี Acid Hydrolysis ลงในสมการคาดคะเน (Predictive equations) และเปรียบเทียบคาปริมาณไขมัน

วิธี Ether Extraction ท่ีไดจากสมการคาดคะเน (Predicted value) และคาจริงท่ีไดจากการทดสอบ (Actual value) ดวยวิธี 

Paired-T test พบวาจากการนําสมการคาดคะเน (Predictive equations) มาประมาณหาคาปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี 

Ether Extraction ในชุด Validation set และนํามาเปรียบเทียบกับคาจริงท่ีไดจากการทดสอบ ผลการตรวจสอบทางสถิติของ

ขอมูล พบวาคาปริมาณไขมันท่ีไดจากสมการคาดคะเน มีคา Bias เทากับ 0.21 correlation (r) เทากับ 0.902 และ P-value 

เทากับ 0.12 แสดงวาคาท่ีไดจากการทํานายปริมาณไขมันท่ีท้ัง 2 วิธี ไมแตกตางจากคาจริงท่ีไดจากการทดสอบอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4 และภาพท่ี2)  

 

ตารางที่ 4  ผลการทดสอบความใชไดของสมการท่ีใชทํานายปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหวิธี Ether Extraction แทนคาดวยวิธี Acid 

 Hydrolysis ในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและปลาน้ําจดืกินพืช  

Actual value  

(Mean±SD) 

Predicted value 

(Mean±SD) 

Bias r P-value n 

5.96±1.13 5.75±1.37 0.21 0.902 0.12 22 
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ภาพที่ 2  ปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction จากวิธี Acid Hydrolysis ท่ีไดจากสมการคาดคะเน (predicted 

 value) และคาจริงท่ีไดจากการทดสอบ (actual value) ในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและ

 ปลาน้ําจืดกินพืช  

 

สรุปและวิจารณผล 

 จากการศึกษาความสัมพันธของปริมาณไขมันในอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูปท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction และ 

Acid Hydrolysis รวบรวมเก็บตัวอยางอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูป จากโรงงานผลิตอาหารสัตวท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมประมง ระหวาง

ป 2558 - 2560 พบวาวิธี Acid Hydrolysis มีคาสูงกวาวิธี Ether Extraction และท้ังสองวิธีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ โดยมีอัตราสวนสูงกวา เทากับ 1.09 - 1.44 เทา ในกลุมท่ีมีอัตราสวนสูงท่ีสุด คือ อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใช

สําหรับปลาดุกและปลาน้ําจืดกินพืช รองลงมา คอื อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปใชสําหรับกุงทะเลชนิดผงและชนิดแผน และอาหาร

สัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาทะเลกินเนื้อ ในขณะท่ีอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดจมใชสําหรับกุงทะเลมีอัตราสวน

ต่ําท่ีสุด ซ่ึงจากการศึกษาของ T. Limsuwan and R. T. Lovell (1984) พบวาปริมาณไขมันในอาหารปลาเม็ดลอย วิธีAcid 

hydrolysis สงูกวา Ether extraction ประมาณ 2.5 เทา และท้ัง 2 วิธีแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) แตอาหารเม็ดจมไม

แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) นอกจากนี้ นันทิยา และลัดดาวัลย (2546) ทําการศึกษาปริมาณไขมันในวัตถุดิบหลักในอาหาร

สัตวน้ํา พบวาปริมาณไขมันในอาหารท่ีวิเคราะหดวยวิธี Acid Hydrolysis สูงกวาวธิี Ether Extraction 1.44 - 2.52 เทา และ

จากการศึกษาของ วรรณนภา และลัดดาวัลย (2547) พบวาปริมาณไขมันรวมในอาหารปลาชนิดเม็ดลอยน้ําท่ีผลิตเพ่ือจาํหนาย วิธ ี

Acid Hydrolysis สูงกวาวิธี Ether Extraction 1.59 เทา  

 ผลการศกึษา พบวา ในอาหารสัตวผสมสาํเร็จรูปชนดิเม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและปลาน้าํจืดกินพืช มีเปอรเซ็นตผลตาง 

ของผลวิเคราะหเฉลี่ยมีคาสูงสุด เทากับ 28.94 เปอรเซ็นต ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาของ นันทิยา และลัดดาวัลย (2545) พบวา 

ผลความแตกตางเฉลี่ยของปริมาณไขมันในอาหารสัตวชนิดลอยน้ํา ในขั้นตอนทําใหเย็น เทากับ 37.92 เปอรเซ็นต ซ่ึงมีคาสูงกวา

จากการศึกษาในครั้งนี้ อาจเนื่องมาจากวิธีทดสอบ การใชเครื่องมือ สารเคมี อีกท้ังความแตกตางของแหลงวัตถุดิบท่ีใชในสูตร

อาหาร ดังนั้นหากพิจารณา ลักษณะ และกรรมวิธีการผลิต ของอาหารสัตวเม็ดลอย ณัฐชนก (2553) กลาววาการผลิตอาหาร

สัตวเม็ดลอย แปงเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญของเม็ดอาหาร สมบัติของแปงเม่ือไดรับความรอนในกระบวนการผลิตและมีผลตอคุณภาพ 

เม็ดอาหาร คือ สมบัติการพองตัวและยึดระหวางอนุภาคของเม็ดอาหาร และวีระพงศ (2536) ไดประเมินวาปริมาณแปงท่ีมีไดใน

สูตรอาหารปลากินพืชมีเปอรเซ็นตในสูตรอาหารมากกวาอาหารปลากินเนื้อ นอกจากนี้ AAFCO (2014) รายงานวา เม่ือวิธี 

Ether extraction มีปริมาณไขมันต่ํากวาท่ีคาดไว เชน ในผลิตภัณฑอาหารสัตว หรือมีการใชความรอนสูงในกระบวนการผลิต 

วิธี Acid hydrolysis จึงเปนทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากวิธีนี้จะไปทําลายพันธะโควาเลนท และไอออนิกของไขมันโปรตีนและ

คารโบไฮเดรต เพ่ือใหไขมันท่ีรวมตัวอยูถูกสกัดออกมาได ผลวิเคราะหจึงมีคาสูงขึน้ และอุณหภูมิและความชื้นท่ีสูงขึ้น ในการ

ผลิตอาหารปลาชนิดเม็ดลอยจะเกิด gelatinization ของเม็ดแปง ไดมากกวาการผลิตอาหารชนิดเม็ดจม (Hilton et al., 1981 
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cited after T. Limsuwan and R. T. Lovell, 1984) นอกจากนี้คุณลักษณะของตัวอยางอาหารสัตวท่ีนํามาวิเคราะหปริมาณ

ไขมัน ยังสงผลใหการสกัดไขมันดวยอีเธอรเพียงอยางเดียวไมสามารถสกัดไขมันออกมาไดหมด อาจเปนผลมาจากตัวทําละลายท่ี

เลือกใช รวมถึงการดัดแปลงวิธี และเครื่องมือวิเคราะหท่ีใชงานแตกตางกัน การยอยดวยสารละลายกรดจะชวยทําลายโครงสราง

ของตัวอยางและสกัดไขมันออกมาไดมากขึ้น ท้ังนี้มีผูสนใจศึกษาสารประกอบโครงสรางเชิงซอน เชน Owusu-Ansa et al., 

1982; Colonna and Mercier, 1983; Meuser et al., 1985 และ Schweizer et al., 1986 อางตาม นันทิยา และลัดดาวัลย, 

2546) ซ่ึงนักเคมีวิเคราะหพบวาชนิดของตัวทําละลาย (solvents) มีผลตอประสิทธิภาพการสกัดไขมันท่ีมาจากสวนประกอบ

ของพืช (Thiex et al., 2003ab) 

การศึกษาความสมัพันธของปริมาณไขมัน แผนภาพการกระจาย สมการความสัมพันธ คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 

correlation of determination (r2) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบวา สมการความสัมพันธ มีความสัมพันธกันในเชิงเสนตรง 

คา r ท่ีเขาใกล 1 มีคาเปนบวก แสดงวาปริมาณไขมันท้ัง 2 วิธี มีความสัมพันธกันมากในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงปริมาณไขมันใน

อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและปลาน้ําจืดกินพืช มีความสัมพันธกันมาก และเปนบวก เม่ือทดสอบ

ความเหมาะสมของสมการความถดถอยเชิงเสนโดยใชสถิติทดสอบ F พบวา Significant F <0.05 แสดงวามีความสัมพันธในรูป

เชิงเสนตรง ท้ังนี้ผลของการศึกษาสมการคาดคะเนปริมาณไขมันในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและ

ปลาน้ําจืดกินพืช ท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction จากวิธี Acid Hydrolysis มีเปอรเซ็นตผลตางของผลวิเคราะหเฉลี่ย 

มากท่ีสุด และความสัมพันธมีโอกาสท่ีจะทํานายคาวิเคราะหของอีกวิธีในตัวอยางเดียวกันนี้ไดถูกตองมากท่ีสุด สามารถอธิบาย

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหท้ังสองวิธีไดแมนยํา เม่ือเทียบกับอาหารสําเร็จรูปอีก 3 กลุม จึงเปนตัวแทนในการ 

ศึกษา ท้ังนี้ผลการศึกษาสมการคาดคะเน พบวาสมการคาดคะเนปริมาณไขมันในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับ

ปลาดุกและปลาน้ําจืดกินพืช ท่ีวิเคราะหปริมาณไขมันท้ัง 2 วิธี มีความเหมาะสมท่ีจะใชคาดคะเนปริมาณไขมัน ท่ีวิเคราะห ดวย

วิธี Ether Extraction จากวิธี Acid Hydrolysis สมการความสัมพันธ คือ Y = 0.9104X - 1.6088 เม่ือให Y เปนปริมาณไขมัน

วิธี Ether Extraction และ X เปนปริมาณไขมันวิธี Acid Hydrolysis เนื่องจากมีความสัมพันธกันมากมีโอกาสท่ีจะทํานายคา

วิเคราะหของอีกวิธีในตัวอยางเดียวกันนี้ไดถูกตอง r เทากับ 0.9116 คิดเปน 91.16 เปอรเซ็นต และสามารถอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงของปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหท้ังสองวิธี r2 เทากับ 0.8311 ไดแมนยํามากท่ีสุด 83.11 เปอรเซ็นต ซ่ึง Hinkle et al. 

(1994) กลาววา หากคา r อยูในชวง 0.50 - 0.70 แสดงถึงการมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 0.70 - 0.90 แสดงถึงการมี

ความสัมพันธกันในระดับสูง และเม่ือยืนยันการทดสอบความใชไดของสมการครั้งนี้ พบวาขอมูลปริมาณไขมันท้ัง 2 วิธี ท่ีไดจาก

สมการคาดคะเนไมแตกตางจากคาจริงท่ีไดจากการทดสอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  

 ดังนั้นจากการศึกษาความสัมพันธของปริมาณไขมันในอาหารสตัวน้ําสําเร็จรปูท่ีวิเคราะหดวยวิธี Ether Extraction และ 

Acid Hydrolysis สรุปไดวา ในการประเมินปริมาณไขมันท่ีวิเคราะหดวย วิธี Ether Extraction และวิธี Acid Hydrolysis 

สามารถคาดคะเนปริมาณไขมันในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาดุกและปลาน้ําจืดกินพืช มีความเหมาะสม

ท่ีจะใชเปนสมการคาดคะเนปริมาณไขมันท้ัง 2 วิธี โดยใชสมการคาดคะเน Y = 0.9104X - 1.6088 เม่ือให Y เปนปริมาณไขมัน

วิธี Ether Extraction และ X เปนปริมาณไขมันวิธี Acid Hydrolysis ซ่ึงขอมูลท่ีนําวิเคราะหในการศึกษาครั้งนี้ มีปรมิาณไขมัน

วิธี Acid Hydrolysis อยูในชวง 4 - 12 เปอรเซ็นต ซ่ึงอาจไมเหมาะสมหากนําไปทํานายคาท่ีแตกตางจากขอมูลนี้ อาจมีผลการ

ทํานายสมการคลาดเคลื่อน สิ่งท่ีควรคํานึงถึงในการใชสมการคาดคะเนดังกลาว ตองคํานึงถึงคาสงัเกตท่ีได สวนการวิเคราะห

ปริมาณไขมัน ในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยใชสําหรับปลาทะเลกินเนื้อ อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดเม็ดจมใชสําหรับ 

กุงทะเล และอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปชนิดผงและชนิดแผนใชสําหรับกุงทะเล ควรมีการศึกษายืนยันความใชไดของสมการตอไป 

จากขอมูลท่ีกลาวมานี้สามารถนําไปใชพิจารณาเปนขอมูลสนับสนุนประกอบการการข้ึนทะเบียนอาหารสัตวน้ํา และการต้ังหลักเกณฑ 

การพิจารณาวิธกีารวิเคราะหไขมันเพ่ิมเติมจากเกณฑปจจุบัน 
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คําขอบคุณ 

 ขอขอบคณุ ขาราชการและเจาหนาท่ีจากกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา ท่ีมีสวนชวยในการศึกษาครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวง

ไดดวยดี 
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เอนไซมยอยอาหารในกุงแชบวย Fenneropenaeus merguiensis (De Man, 1888) วัยออน 

 

ธนิกานต บัวทอง1*  จีราพร ฟูวุฒิ1 ศศิมนัส  อุณจักร2 และ เกียรติทวี  ชูวงศโกมล2 
1ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวน้ําชลบุรี 
2ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 

บทคัดยอ 

 การศึกษารูปแบบของกิจกรรมจําเพาะของเอนไซมยอยอาหาร 4 ชนิด คือ ทริปซิน โปรติเอส อะไมเลส และไลเปส 

ในกุงแชบวยวัยออน 5 ระยะ คือ ซูเอ้ีย 1 - 3 ไมซิส 1 - 3 โพสตลาวา 1 - 5 โพสตลาวา 6 - 10 เเละโพสตลาวา 11 - 15 ผล

จากการศึกษาพบวากิจกรรมจําเพาะของเอนไซมทริปซิน (0.41±0.20 µmol p-nitroaniline h-1 mg protein-1) และอะ

ไมเลส (24.45±0.65 mmol maltose h-1 mg protein-1) มีคาสูงสุดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ในลูกกุงระยะ P11 - 15  

กิจกรรมจําเพาะของเอนไซมโปรติเอส (5.74±0.29 increase in absorbance at 440 nm h-1 mg protein-1) และกิจกรรม

จําเพาะของเอนไซมไลเปส (379±28.82 µmol p-nitrophenol produced h-1 mg protein-1) มีคาสูงสุดอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) ในลูกกุงระยะ Z1 - 3 ประสิทธิภาพการยอยโปรตีน (935.75±18.53 µmol DL-alanine equivalent g dried 

feed-1 trypsin activity-1) และคารโบไฮเดรท (0.67±0.03 µmol maltose g dried feed-1 amylase activity-1) ในวัตถุดิบ

โปรตีนไฮโดรไลเสตมีคาสูงสุดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ในระยะ P1 - P5 และประสิทธิภาพการยอยไขมันในวัตถุดิบมีคาสูงสุด

อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ในระยะ P6 - 10 (18.89±1.49%) จากการศึกษาคร้ังนี้พบวากิจกรรมจําเพาะของเอนไซม 

ยอยอาหารของกุงแชบวยมีการแปรผันตามระยะพัฒนาแตละชวงวัย ซ่ึงสัมพันธกับพัฒนาการของทางเดินอาหารท่ีสมบูรณขึ้นจาก

กระบวนการเปลี่ยนเเปลงรูปราง นอกจาก นี้ยังสัมพันธกับความตองการของสารอาหารในแตละระยะ ชนิดของอาหารท่ีไดรับ การ

เปลี่ยนเเปลงท่ีอยูอาศัย ดังนั้น ขอมูลการทํางานของเอนไซมในทางเดินอาหารของกุงแชบวยนี้ จะเปนประโยชนในการพัฒนาสูตร

อาหารสําเร็จรูปใหเหมาะสมกับชวงระยะการเติบโตของกุงแชบวย  

 

คําสําคัญ: เอนไซมยอยอาหาร  กุงแชบวย  โปรตีนไฮโดรไลเสต 

   

*ผูรับผิดชอบ: 41/14 ม.9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร/โทรสาร 038-312532  
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Digestive enzyme in Banana shrimp Fenneropenaeus merguiensis (De Man,1888) larvae. 

 

Tanikan Buathong1*, Jeeraporn Foowut1, Sasimanas Unajak2 and Kiattawee Choowongkomon2 
1Chonburi Aquatic Animal Feed Technology Research and Development Center Department  
2Department of Biochemistry, Faculty of Science, Kasetsart University 

 

Abstract 

 Ontogenetic development of digestive enzyme (trypsin, protease, amylase and lipase) and invitro 

protein carbohydrate and lipid digestibility were investigated in five stages of banana shrimp 

Fenneropenaeus merguiensis (De Man,1888) (zoea; Z1 - 3, Mysis; M1 - 3, postlarva 1 - 5; P1 - 5, postlarva 6 

- 10; P6 - 10 and postlarva 11 - 15; P11 - 15). The specific activities of trypsin (0.41±0.20 µmol p-

nitroaniline h-1 mg protein-1) and amylase (24.45±0.65 mmol maltose h-1 mg protein-1) were significantly 

higher (p<0.05) in P11 - 15. Protease (5.74±0.29 increase in absorbance at 440 nm h-1 mg protein-1) and 

lipase (379±28.82 µmol p-nitrophenol produced h-1 mg protein-1) specific activities was significantly higher 

(p<0.05) in Z1 - 3. The in vitro digestibility by protein hydrolysate with different stages of banana shrimp. 

Protein (935.75±18.53 µmol DL-alanine equivalent g dried feed-1 trypsin activity-1) and carbohydrate 

(0.67±0.03 µmol maltose g dried feed-1 amylase activity-1) digestibility were significantly higher (p<0.05) in 

P1 - 5. Lipid digestibility (18.89±1.49%) was significantly higher (p<0.05) in P6 - 10. The study indicated that 

ontogenetic development of digestive enzyme in larval Fenneropenaeus merguiensis was related with 

feeding behavior, digestive tract development and could be used as a basis to determine the raw material 

for replacement and develop feed formulation suitable for different stages of banana shrimp. 

 

Keywords: Digestive enzyme, Banana shrimp, Protein hydrolysate 
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คํานํา 

 กุงแชบวยหรือ Banana Shrimp (Fenneropenaeus merguiensis) เปนกุงทะเลทองถิ่นชนิดหลักของประเทศไทย 

ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจเปนท่ีนิยมในการบริโภคท้ังภายในและภายนอกประเทศเนื่องจากเนื้อมีรสชาติดี ปจจบุันผลผลิตกุง

แชบวยสวนใหญมาจากการจับจากธรรมชาติ ขอมูลสถิติกรมประมงพบวาปริมาณการจับกุงทะเลจากธรรมชาติในป 2550 เทากับ 

63,201 ตัน เปนกุงแชบวยมากท่ีสุดเทากับ 11,354 ตัน คิดเปน 17.96% และมีปริมาณการจับกุงแชบวยลดลงอยางตอเนื่อง

จนกระท่ังป 2555 มีปริมาณการจับกุงแชบวยเทากับ 11,579 ตัน จากปริมาณการจับกุงทะเลท้ังหมด 45,479 ตัน คิดเปน 

25.46% (กรมประมง,http://www.fisheries.go.th/it-stat/yearbook/) แสดงวาปริมาณกุงในธรรมชาติลดลงแตความตองการ

บริโภคมากขึ้น กรมประมงเปนหนวยงานหลักท่ีเพาะพันธุกุงแชบวยปลอยสูธรรมชาติอยางตอเนื่องเพ่ือเปนการอนุรักษสายพันธุ

กุงทองถิ่นและเพ่ิมปริมาณผลผลิตปละประมาณ 400 ลานตัว ในขณะท่ีกรมประมงไดศึกษาและพัฒนาสายพันธุแมกุง การเลี้ยง

พอแมพันธุ การเพาะเลี้ยงกุงท้ังแบบกึ่งพัฒนาและแบบพัฒนา และสามารถผลิตพอแมพันธุกุงจากบอดินได (สุพจน และชัย

รัตน, 2543) แตการเพาะเลี้ยงกุงแชบวยยังไมประสบความสาํเรจ็เทาท่ีควร เนื่องจากฐานขอมูลเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุงแชบวย 

ยังไมครอบคลุม เกษตรกรไมมีความรูความเขาใจในการเพาะเลี้ยงอยางแทจริง จึงทําใหการเพาะเลี้ยงไดผลผลิตต่ํากวาการเลี้ยง

กุงขาวและกุงกุลาดํา 

 การเพาะเลี้ยงกุงใหประสบความสําเร็จนั้น อาหารนับเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งเนื่องจากอาหารมีผลตอคุณภาพของ

ลูกกุง อดีตการอนุบาลลูกกุงวัยออนนิยมใชอาหารจากธรรมชาติ ไดแก แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว แตมีขอเสียคือ

คุณคาทางโภชนาการไมสมํ่าเสมอข้ึนกับฤดูกาล ปจจุบันมีการผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับกุงวัยออนต้ังแตระยะซูเอ้ียถึงระยะ

โพสตลาวา เพ่ือทดแทนหรือใชรวมกับอาหารธรรมชาติ อาหารกุงวัยออนจึงตองมีสารอาหารครบถวนท้ังคุณภาพและปริมาณ 

เชน โปรตีน กรดอะมิโนจําเปน ไขมัน กรดไขมันจําเปน คลอเรสเตอรอล วิตามิน แรธาตุ (Kanazawa, 1989) เพ่ือการพัฒนาท่ี

ดีทําใหกุงมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายสูง ซ่ึงตองคํานึงถึงวัตถุดิบท่ีเปนแหลงของโปรตีนซ่ึงสวน

ใหญมาจากสัตวทะเล เชน ปลาปน หมึกปน คริลปน กุงปน เปนตน แตวัตถุดิบโปรตีนจากทะเลมีปริมาณลดลงราคาสูงข้ึน 

โดยเฉพาะปลาปน เนื่องจากปริมาณการจับลดลงในขณะท่ีความตองการในอุตสาหกรรมอาหารสัตวเพ่ิมข้ึน (Tacon and 

Metian, 2008) การนําวัตถุดิบโปรตีนทางเลือกท่ีมีคุณภาพดี เชน โปรตีนไฮโดรไลเสต (Protein hydrolysate) มาใชทดแทน

เปนการลดการนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตวน้ําท่ีจะมีราคาสูงข้ึนในอนาคต โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษท้ิงปลาทะเลมีคุณคาทาง

โภชนาการสูงประกอบดวยโปรตีน กรดอะมิโนจําเปน และกรดไขมันจําเปนโดยเฉพาะโอเมกา 3 นอกจากนี้มีการศึกษาพบวา

โปรตีนไฮโดรไลเสตยังมีกรดอะมิโนอิสระ (Free amino acid และโปรตีนสายสั้น (peptides) ซ่ึงมีคุณสมบัติในการตานอนุมูล

อิสระ (antioxidative) (Wu et al., 2003, Klompong et al., 2007) 

การผลิตอาหารกุงแชบวยวัยออนนั้น นอกจากความตองการสารอาหาร ขนาด และพฤติกรรมการกินอาหารของกุง

แชบวยแลว จําเปนตองมีขอมูลเกี่ยวกับเอนไซมและประสิทธิภาพการยอยอาหารในแตละระยะของกุงแชบวยดวย เนื่องจาก

เปนชวงท่ีกุงมีการพัฒนาระบบยอยอาหารไมครบถวนสมบูรณอาจทําใหกุงไมสามารถยอยอาหารได จึงตองมีการศึกษาเอนไซม

ยอยอาหารและประสิทธิภาพการยอยของกุงแชบวยวัยออนแตละระยะ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบในการสรางสูตรอาหาร 

พัฒนาการผลิตอาหารตลอดจนการจัดการอาหารในการอนุบาลกุงแชบวยวัยออนใหมีประสิทธิภาพดีเหมาะสมตอการเจริญเติบโต

ของกุง นอกจากนี้ยังเปนขอมูลสนับสนุนการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงแชบวย ซ่ึงเปนกุงทองถิ่นของประเทศไทยใหประสบ

ความสําเร็จ โดยกรมประมง คาดหวังใหกุงแชบวยเปนกุงเศรษฐกิจชนิดใหมของประเทศไทย 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือทราบถึงกิจกรรมจําเพาะของเอนไซม 4 ชนิด ไดแก โปรติเอส อะไมเลส ทริปซิน และไลเปส ในลูกกุงแชบวย

ระยะซูเอ้ียถึงระยะโพสตลาวา 
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 2. เพ่ือทราบประสิทธิภาพการยอยโปรตีน คารโบไฮเดรท และไขมัน ในวัตถุดิบโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเล

ดวยเอนไซมสกัดจากลูกกุงแชบวยระยะซูเอ้ียถึงระยะโพสตลาวา 

 

วิธีดําเนินการ 

1. การอนุบาลลูกกุงแชบวย 

 อนุบาลลูกกุงแชบวยต้ังแตระยะนอเพลียสจนถึงระยะโพสตลาวา 15 โดยใหอาหารตามตารางท่ี 1 อนุบาลลูกกุงในบอ

คอนกรีตขนาด 10 ลูกบาศกเมตร เปลี่ยนถายน้ําประมาณ 20% เม่ือกุงเขาระยะไมซิส และ 30% เม่ือกุงเขาระยะโพสตลาวา 

ตรวจวัดคุณภาพน้ําทุก 3 วัน โดยวัดคาพีเอชคาออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา คาความเปนดางรวม ปริมาณแอมโมเนียและไนไตรท

ตามวิธี APHA, AWWA and WPCF (1992) 

 

ตารางที่ 1 อาหารท่ีใชในการอนุบาลลูกกุงแชบวย 

ระยะ 

ชนิดอาหาร 

Chaetoceros sp. อาหารสําเร็จรูปชนิดผง อารทีเมีย อาหารสําเร็จรูปชนิด

แผน 

คุณคาทางโภชนาการ (% น้ําหนักแหง) 

โปรตีน 41.60%  

ไขมัน 26.80% 

คารโบไฮเดรต 8.70% 

โปรตีน 51.95% 

ไขมัน 7.96% 

คารโบไฮเดรต 25.16% 

โปรตีน 51.24% 

ไขมัน 14.05% 

คารโบไฮเดรต 12.02% 

โปรตีน 52.63% 

ไขมัน 11.81% 

คารโบไฮเดรต 16.31% 

ซูเอ้ีย 1 (Z1)     

ซูเอ้ีย 2 (Z2)     

ซูเอ้ีย 3 (Z3)     

ไมซีส 1 (M1)     

ไมซีส 2 (M2)     

ไมซีส 3 (M3)     

ระยะโพสตลาวา 1 - 15 

(P1 - 15) 

    

 

2. การศึกษากิจกรรมของเอนไซมในระบบทางเดินอาหารของลูกกุงแชบวยวัยออน 

2.1 การสกัดเอนไซมจากลูกกุงแชบวย (crude enzyme extract) 

 เก็บตัวอยางลูกกุงแชบวยจากบอเพาะเลี้ยง จํานวน 3 บอ เพ่ือเปนตัวแทน ซํ้า 1, 2 และ 3 โดยทําการเก็บทุก

ระยะตั้งแต Z1 - P15 โดยแบงการเก็บตัวอยางลูกกุงออกเปน 5 ระยะ คือ (1) ระยะ Z1 - 3 (2) ระยะ M1 - 3 (3) ระยะ P1-5 

(4) ระยะ P6 - 10 และ (5) ระยะ P11 - 15 ผสมลูกกุงแตละระยะในอัตราสวนท่ีเทากันในหลอดทดลอง แชหลอดทดลองใน

น้ําแข็งเพ่ือรักษาสภาพเอนไซมขณะทําการบด เติม 50 mM Tris-HCl buffer pH 8 อัตราสวน 1:1 บดตัวอยางใหละเอียดดวย 

homogenizer จากนั้นนําไปปนเหวี่ยงท่ี 15,000xg อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที แบงเก็บสวนใส 

(supernatant) ท่ีอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส สําหรับใชศึกษากิจกรรมของเอนไซมยอยอาหาร ไดแก Trypsin, Amylase, 

Protease, Lipase และ ประสิทธิภาพการยอยดวยเทคนิค in vitro digestibility 

 

 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2562 O1 

47 

O05 

2.2 การวิเคราะหปริมาณโปรตีนในเอนไซม 

 วิเคราะหปริมาณโปรตีนในเอนไซมตามวิธีของ Lowry et al. (1951) โดยใช bovine serum albumin (BSA) 

เปนสารละลายโปรตีนมาตรฐาน  

2.3 การศึกษากิจกรรมจําเพาะของทริปซิน (Trypsin specific activity) 

 วิเคราะหกิจกรรมจําเพาะของทริปซินตามวิธีการของ Rungruangsak-Torrissen et al. (2002) โดยใช 1.25 

mM bensoyl-L-arginine-p-nitroanilide (BAPNA) เปนซับสเตรต (substrate) ละลายใน 5% dimethylformamide และ

ปรับปริมาตรดวย 0.2 M Tris-HCl buffer, pH 8.4 วัดคาการดูดแสงท่ี 410 นาโนเมตร (nm)(A410) โดยวัดปฏิกิริยาเริ่มตน 

(initial reaction) ภายใน 10 วินาที นําคาการเปลี่ยนแปลงของ A410 ตอวินาที มาสรางกราฟระหวางเวลา (แกน x) และ A410 

(แกน Y) เพ่ือหาคา slope แลวนําคา slope มาเปรียบเทียบกับ p-Nitroaniline standard curve เพ่ือหาคาปริมาณของ p-

Nitroaniline ท่ีเกิดขึ้นตอวินาที และคํานวณคากิจกรรมจําเพาะของทริปซินในหนวย µmol p-Nitroaniline ตอชั่วโมงตอ

มิลลิกรัมโปรตีน 

2.4 การศึกษากิจกรรมจําเพาะของโปรติเอส (Protease specific activity) 

 วิเคราะหกิจกรรมจําเพาะของโปรติเอสตามวิธีการของ Areekijseree et al. (2004) pH 8.4 อุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส ใช 1% azocasein เปนซับสเตรต หยุดปฏิกิริยาดวย 10% Trichloroacetic acid (TCA) วัดคาการดูดแสงท่ี 440 

nm(A440) และคํานวณคากิจกรรมจําเพาะของโปรติเอสในหนวยของ A440 ท่ีเพ่ิมขึ้นตอชั่วโมงตอมิลลิกรัมโปรตีน 

2.5 การศึกษากิจกรรมจําเพาะของอะไมเลส (Amylase specific activity) 

  วิเคราะหกิจกรรมจําเพาะของอะไมเลสตามวิธีของ Areekijseree et al. (2004) pH 8.4 อุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส ใชสารละลายน้ําแปงความเขมขน 1% หยุดปฏิกิริยาดวย 1% dinitrosalicylic acid (DNS) วัดคาการดูดแสงท่ี 540 

nm(A540) เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานมอลโตส (Maltose standard curve) และคํานวณคากจิกรรมจําเพาะของอะไมเลส

ในหนวย µmol maltose ตอชั่วโมงตอมิลลิกรัมโปรตีน 

2.6 การศึกษากิจกรรมจําเพาะของไลเปส (Lipase specific activity) 

 วิเคราะหกิจกรรมจําเพาะของไลเปสตามวิธีการของ Areekijseree et al. (2002) ใช 0.01 M p-Nitrophenyl 

palmitate (ซ่ึงละลายใน Isopropanol) pH 8.4 อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส หยุดปฏิกิริยาดวย 1 M Na2CO3 แลวนําไปปนท่ี 

13000xg เปนเวลา 15 นาที ดูดสวนใสไปวัดคาการดูดแสงท่ี 410 nm (A410) และคํานวณคากจิกรรมจําเพาะของไลเปสใน

หนวยของ A410 ท่ีเพ่ิมขึ้น ตอชั่วโมง ตอมิลลิกรัม โปรตีน (OD410 x (1000/10) x dilution x (60/15)(mg Protein/ml)) 

2.7 การศึกษาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนไฮโดรไลเสตดวยเทคนิค in vitro digestibility 

 วิเคราะหคาประสิทธิภาพการยอยวัตถุดิบโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลท่ีหมักดวย Lactobacillus plantarum 

สายพันธุ 541 ซ่ึงมีโปรตีน 79.31% ดัดแปลงตามวิธีของ Rungruangsak-Torrissen et al. (2002) ชั่งโปรตีนไฮโดรไลเสตท่ี

บด ละเอียด 20 มิลลิกรัม เติม 50 mM phosphate buffer pH 8.2 ปริมาตร 40 มิลลิลิตร และ 0.5% Chloramphenical 

ปริมาณ 0.2 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันดวย Vortex mixer นําไปบมดวยเครื่องบมแบบเขยา (Shaking incubator) ท่ีอุณหภูมิ 

37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง เก็บตัวอยาง 0.5 มิลลิลิตร เพ่ือใชเปนตัวอยางควบคุม (Control) นําตัวอยางท่ีเหลือมา

เติม dialyzed crude enzymes extract ท่ีทราบคากิจกรรมจาํเพาะของทริปซิน อะไมเลส และไลเปส ผสมใหเขากันดวย 

Vortex mixer นําไปบมดวยเครื่องบมแบบเขยา (Shaking incubator) ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง 

เก็บตัวอยาง 1 มิลลิลิตร และนําตัวอยางดังกลาวพรอมดวยตัวอยางควบคุมตมในน้ําเดือดทันที เปนเวลา 10 นาที แลวแชแข็ง

ทันทีท่ี -80 องศาเซลเซียส เพ่ือทําลายเอนไซมท้ังหมด (หยุดปฏิกิริยา) และรอการนําไปใชในกระบวนการตอไป 

 ศึกษาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลโดยวิธี Trinitrobenzene sulphonic 

acid (TNBS) วัดคาการดูดแสงท่ี 420 nm เพ่ือหาคาปริมาณ Free amino group เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของ DL-
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alanine (DL-alaninestandard curve) คํานวณคาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนในหนวย µmol DL-alanine ตอปริมาณ

อาหาร (กรัม) ตอกิจกรรมจําเพาะของทริปซิน 

 ศึกษาประสิทธิภาพการยอยคารโบไฮเดรทในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลโดยวิธี Dinitrosalicylic acid (DNS) 

วัดการดูดแสงท่ี 540 nm เพ่ือหาคาปริมาณ reducing sugar เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานมอลโทส (Maltose standard 

curve) คํานวณประสิทธิภาพการยอยของคารโบไฮเดรทในหนวย µmol maltose ตอปริมาณอาหาร (กรัม) ตอกิจกรรม

จําเพาะ ของอะไมเลส 

 ศึกษาประสิทธิภาพการยอยไขมันในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลดัดแปลงตามวิธีของ Mun et al. (2007) 

โดยใชชุดทดสอบ triglyceride คํานวณประสิทธิภาพการยอยไขมันเปนเปอรเซ็นตของปริมาณไขมันท่ีถูกยอย 

3. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 นําผลวิเคราะหกิจกรรมจําเพาะของเอนไซมท้ัง 4 ชนิด และประสิทธิภาพการยอยโปรตีนไฮโดรไลเสตมาหาความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติดวยวิธีของ Duncan's New Multiple Range 

test ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 

ผลการศึกษา 

การเพาะเลี้ยงกุงแชบวยดําเนินการระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน โดยมีคุณภาพน้ําดังนี้ ความเค็มอยูในชวง 

21 - 31 ppt อุณหภูมิอยูในชวง 29 - 32 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา 3.79 - 4.98 มิลลิกรัมตอลิตร  

คาความเปนกรด-ดางอยูในชวง 7.87 - 8.56 ความเปนดางอยูในชวง 94 - 133.3 มิลลิกรัมตอลิตร ไนไตรทอยูในชวง 0 - 0.7117 

มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนียอยูในชวง 0.016 - 7.1440 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแอมโมเนียพบปริมาณสูงในชวงของการ

อนุบาลลูกกุงอาจสงผลมาจากไมไดมีการเปลี่ยนถายน้ําในชวงแรกและมีการเติมอาหารมีชีวิตลงในบออนุบาลโดยตรงซ่ึงในน้ํา 

ท่ีเลี้ยงอาหารมีชีวิตมีธาตุอาหารเปนจํานวนมาก และการเพาะเลี้ยงกุงแชบวยในชวงเวลาดังกลาวเปนกิจกรรมตามแผนงานของ

ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวน้ําชลบุรี เพ่ือปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติตามภาระกิจของกรมประมง ซ่ึงอยูในชวง

ฤดูฝนสงผลใหความเค็มของน้ําลดลง  

ปริมาณโปรตีนในเอนไซม 

 ปริมาณโปรตีนในเอนไซมมีปริมาณสูงสุดในลูกกุงระยะ P6 - 10 มีคา 18.53 mg g-1 (p<0.05) รองลงมา คือ P1 - 5, 

P11 - 15  และระยะ Z1 - 3 กับ ระยะ M1 - 3 (16.76, 14.23, 4.44± และ 4.93 mg g-1 ตามลําดับ) มีคาใกลเคียงกันและต่ํา

ท่ีสุด ตามภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ปริมาณโปรตีนในเอนไซมในลูกกุงแชบวย 
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กิจกรรมจําเพาะของทริปซิน 

เอนไซมทริปซินลูกกุงระยะ P11 - 15 มีปริมาณทริปซินสูงกวาลูกกุงระยะอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

มีคาเทากับ 0.409 µmol p-nitroaniline h-1 mg protein-1 รองลงมา คือ ลูกกุงระยะ Z1 - 3,  ระยะ P6 - 10 ระยะ M1 - 3,

ระยะ P6 - 10 และระยะ P1 - 5 มีคาตํ่าสุด (0.219, 0.072, 0.079 และ 0.014 µmol p-nitroaniline h-1 mg protein-1) 

ตามภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ปริมาณกิจกรรมจําเพาะเอนไซมทริปซินในลูกกุงแชบวย 

 

กิจกรรมจําเพาะของโปรติเอส 

เอนไซมโปรติเอสในลูกกุงระยะ Z1 - 3 มีปริมาณมากกวาลูกกุงระยะอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) มีคา

เทากับ 5.74 increase in absorbance at 440 nm h-1 mg protein-1) รองลงมา คอื ลูกกุงระยะ P11 - 15,  ระยะ M1 - 3, 

ระยะ P6 - 10 และ P1 - 5 มีคาตํ่าสุด (4.74, 2.27, 2.18 และ 0.74 increase in absorbance at 440 nm h-1 mg protein-1) 

ตามภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ปริมาณกิจกรรมจําเพาะเอนไซมโปรติเอสในลูกกุงแชบวย 
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กิจกรรมจําเพาะของอะไมเลส 

เอนไซมอะไมเลสลูกกุงระยะ P11 - 15 มีปริมาณมากกวาระยะอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) มีคา 24.45 

mmol maltose h-1 mg protein-1 รองลงมา คือ ระยะ M1 - 3, ระยะ P6 - 10, ระยะ Z1 - 3 และ P1 - 5 มีคาต่ําสุด 

(22.85, 15.98, 11.35 และ 11.14 mmol maltose h-1 mg protein-1 ตามลําดับ) ตามภาพท่ี 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ปริมาณกิจกรรมจําเพาะของเอนไซมอะไมเลสในลูกกุงแชบวย 

 

กิจกรรมจําเพาะของไลเปส 

เอนไซมไลเปสลูกกุงระยะ Z1 - 3 และ M1 - 3 มีปริมาณมากกวาลูกกุงระยะอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิต

(p<0.05) มีคา 379.28 และ 375.91 µmol p-nitrophenol produced h-1 mg protein-1 รองลงมา คือ ลูกกุงระยะ P11 - 

15, ระยะ P1 - 5 และ P6 - 10 มีคาต่ําสุด (193.45, 172.90 และ 156.57 µmol p-nitrophenol produced h-1 mg protein-1 

ตามลําดับ) ตามภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ปริมาณกิจกรรมจําเพาะของเอนไซมไลเปสในลูกกุงแชบวย 

 

ประสิทธิภาพการยอยโปรตีนในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเล 

ประสิทธิภาพการยอยโปรตีนในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลมีปริมาณสูงในลูกกุงระยะ P1 - 5 มีคา 935.70 

µmol DL-alanine equivalent g dried feed-1 trypsin activity-1 มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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รองลงมา คือ ระยะ P6 - 10, M1 - 3, Z1 - 3 และ P11 - 15 (204.13, 137.80, 37.95 และ 37.70 µmol DL-alanine 

equivalent g dried feed-1 trypsin activity-1 ตามลําดับ) ตามภาพท่ี 6  

 
ภาพที่ 6 ประสิทธิภาพการยอยโปรตีนในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเล 

 

ประสิทธิภาพการยอยคารโบไฮเดรทในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเล 

ประสิทธิภาพการยอยคารโบไฮเดรทในวัตถุดิบโปรตีนไฮโดรไลเสตมีปริมาณสูงในลูกกุงระยะ P1 - 5 มีคา 0.67 µmol 

maltose g dried feed-1 amylase activity-1 มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) รองลงมา คือ ระยะ Z1 - 3, 

P6 - 10, M1 - 3, และ P11 - 15 (0.50, 0.41, 0.32 และ 0.25 µmol maltose g dried feed-1 amylase activity-1 ตามลําดับ) 

ตามภาพท่ี 7  

 
ภาพที่ 7 ประสิทธิภาพการยอยคารโบไฮเดรทในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเล 

 

ประสิทธิภาพการยอยไขมันในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเล 

ประสิทธิภาพการยอยไขมันในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลมีปริมาณสูงในลูกกุงระยะ P6 - 10 มีคา 18.89% 

มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ตามภาพท่ี 8  
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ภาพที่ 8 ประสิทธิภาพการยอยไขมันในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเล 

 

สรุปและวิจารณผล 

เอนไซมทริปซินและเอนไซมโปรติเอสเปนเอนไซมยอยโปรตีน จากการศึกษาครั้งนี้มีการแสดงออกของเอนไซมทริปซิน

สูงในลูกกุงระยะ P11 - 15 เนื่องจากทางเดินอาหารของลูกกุงมีการพัฒนาอยางสมบูรณแลว และระยะดังกลาวอาหารท่ีลูกกุงไดรบั

มีปริมาณโปรตีนสูง สวนเอนไซมโปรติเอสแสดงออกสูงในระยะซูเอ้ีย ซ่ึงมีรูบแบบท่ีคลายกับกุงตระกูล penaeid หลายชนิด (Lovett 

and Felder, 1990; Jones et al., 1993) ซ่ึงระยะดังกลาวเปนชวงท่ีมีการพัฒนาของ anterior midgut diverticulae (AMD) 

(Lovett and Felder, 1989) เม่ือเขาสูระยะไมซีสและโพสตลาวาลูกกุงจะเปลี่ยนพฤติกรรมการกรองกินเปนการจับอาหาร ซ่ึง

กุงจะจับอาหารในปริมาณท่ีเพียงพอกับความตองการแตกตางจากระยะซูเอ้ียท่ีมีพฤติกรรมกรองกินตลอดเวลา ทําใหลูกกุงในระยะ

ซูเอ้ียไดรับอาหารท่ีมีปริมาณโปรตีนสูงตลอดเวลา เม่ือไดรับอาหารท่ีมีปริมาณโปรตีนนอยสงผลใหการผลิตเอนไซมลดนอยลง และ

จะเพ่ิมขึ้นอีกครั้งในระยะ P11 - 15 เนื่องจากลูกกุงมีพฤติกรรมลงเกาะพ้ืนซ่ึงจะไดรับอาหารสําเร็จรูปชนิดแผนท่ีมีปริมาณโปรตีนสูง  

เอนไซมอะไมเลสเปนเอนไซมท่ียอยคารโบไฮเดรต แสดงออกสูงในลูกกุงระยะ P11 - 15 มีกิจกรรมของเอนไซมสูงสุด

เนื่องจากทางเดินอาหารของลูกกุงมีการพัฒนาอยางสมบูรณแลวและอาหารท่ีไดรับในระยะดังกลาวมีปริมาณคารโบไฮเดรทสูง 

และมีพฤติกรรมลงเกาะพ้ืนซ่ึงจะไดรับอาหารสําเร็จรูปชนิดแผนท่ีมีคารโบไฮเดรทสูง เชนเดียวกับการศึกษาระหวางอัตราสวน

เอนไซมอะไมเลสกับโปรติเอสในกุงขาว (Litopenaeus vannamei) ซ่ึงเทากับ 2.6 ในกุงท่ีมีน้ําหนัก 2 กรัม และเพ่ิมขึ้นเปน 

9.6 ในกุงท่ีมีน้ําหนัก 12 กรัม (Gamboa-Delgado et al., 2003) และลูกกุงระยะไมซีสมีการแสดงออกของเอนไซมอะไมเลสสูง

เนื่องจากกุงในระยะนี้มีการพัฒนาของขาเดินซ่ึงสามารถจับอาหารสําเร็จรูปชนิดผงท่ีมีลักษณะเปนชิ้นเล็ก ๆ ได ซ่ึงอาหารสําเร็จรูป

ชนิดผงมีปริมาณคารโบไฮเดรทสูง ประกอบกับระยะดังกลาวอารทีเมียท่ีใหยังมีปริมาณนอยและขาเดินของลูกกุงยังพัฒนาไมสมบูรณ

สงผลใหการจับอาหารทําไดไมดี ทําใหอาหารสวนใหญท่ีไดรับเปนอาหารผงซ่ึงมีคารโบไฮเดรทสูงสงผลใหกระตุนการทํางานของ

เอนไมซอะไมเลสสูงข้ึน 

เอนไซมไลเปสเปนเอนไซมท่ียอยไขมัน มีปริมาณสูงในลูกกุงระยะ Z1 - 3 และ M1 - 3 มีการแสดงออกเชนเดียวกับ

กุง Litopenaeus schmitti Burkenroad, 1936 ท่ีพบเอนไซมไลเปสสูงในระยะ protozoea (Carrillo-Farnes et al., 2007 

cited after Gonzalez et al. 1994) และในระยะดังกลาวอาหารท่ีลูกกุงไดรับเปนอาหารท่ีมีปริมาณไขมันมากและไดรับอยาง

ตอเนื่องจากวิธีการกรองกินอาหารโดยเฉพาะคีโตเซอรอสและอาหารผงสําเร็จรูปนาจะเปนตัวกระตุนใหอาหารสรางเอนไซมไลเปส

เพ่ือยอยไขมัน เม่ือเขาสูระยะไมซีสและโพสตลาวาลูกกุงจะเปลี่ยนพฤติกรรมการกรองกินเปนการจับอาหารโดยเฉพาะอารทีเมียท่ี

มีไขมันนอยกวาคีโตเซอรอส เม่ือไดรับไขมันนอยทําใหเอนไซมนอยลง และจะเพ่ิมข้ึนอีกคร้ังในระยะ P11 - 15 เนื่องจากลูกกุง

มีพฤติกรรมลงเกาะพ้ืนซ่ึงจะไดรับอาหารสําเร็จรูปชนิดแผนท่ีมีไขมันสูง 
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ประสิทธิภาพการยอยโปรตีนและคารโบไฮเดรทจากโปรตีนไฮโดรไลเสตเริ่มยอยไดดีในลูกกุงระยะ P1 - 5 สวนการ

ยอยไขมันเริ่มยอยไดดีในลูกกุงระยะ P6 - 10 หากมีการนําโปรตีนไฮโดรไลเสตมาประยุกตใชเปนอาหารควรเริ่มท่ีลูกกุงระยะโพ

สตลาวา และควรมีการทดสอบอาหารสําหรับการอนุบาลลูกกุงเพ่ิมเติมตอไป 
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ศักยภาพการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลดวยแบคทีเรียคัดเลือก 3 ชนิด 

 

ธนิกานต บัวทอง*  จีราพร ฟูวุฒิ  และ ลัดดาวัลย ครองพงษ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวน้ําชลบุรี 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาศักยภาพของแบคทีเรียคัดเลือกในการหมักเศษปลาทะเลใหเปนผลิตภัณฑโปรตีนไฮโดรไลเสต โดยเลี้ยงแบคทีเรีย

คัดเลือก 3 ชนิด คือ Lactobacillus plantarum สายพันธุ 541 (FPLP), Bacillus subtilis (FPBS), Bacillus 

licheniformis (FPBL) ในน้ําสับปะรด ใหมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียเริ่มตนประมาณ 1X109 CFU/ml แลวทําการหมักเศษปลา

ทะเลบดดวยน้ําสับปะรด อัตราสวน 1:5 (v/w) นาน 16 ชั่วโมง ใหความรอนเพ่ือหยุดการเจริญของแบคทีเรีย กรองแยกสวน

กาก และทําแหงดวยวิธีแชเยือกแข็งสุญญากาศ พบวาผลิตภัณฑโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลท่ีหมักดวย FPBL, FPLP 

และ FPBS มีปริมาณโปรตีนเทากับ 79.31±1.55, 78.86±1.04 และ 78.71±1.10% ตามลําดับ ปริมาณไขมันในผลิตภัณฑท่ี

หมักดวย FPBS มีคาสูงสุด (P<0.05) เทากับ 22.64±1.15% รองลงมาคือ FPBL และ FPLP เทากับ 20.62±1.04 และ 

19.59±1.00% ปริมาณเถาในผลิตภัณฑท่ีหมักดวย FPBS, FPBL และ FPLP มีคาเทากับ 8.56±0.09, 8.84±0.52 และ 

9.00±0.81% ตามลําดับ โดยปริมาณผลผลิตท่ีไดพบวาผลิตภัณฑท่ีหมักดวย FPBL และ FPBS ใหปริมาณผลผลิต 58.17±2.34 

และ 58.34±1.42% (P<0.05) ซ่ึงสูงกวาผลิตภัณฑท่ีหมักดวย FPLP เทากับ 49.21±2.56% สวนปริมาณเกลือในผลิตภัณฑท่ี

หมักดวย FPBS มีคาเทากับ 9.97±0.50% สวนผลิตภัณฑท่ีหมักดวย FPBL และ FPLP มีคาเทากับ 10.29±0.10% ปริมาณ

โปรตีนท่ีละลายน้ําในผลิตภัณฑท่ีหมักดวย FPLP มีคาสูงสุด (P<0.05) เทากับ 4.21±0.16% รองลงมาคือผลิตภัณฑท่ีหมักดวย 

FPBL และ FPBS เทากับ 3.35±0.15 และ 3.21±0.38% ตามลําดับ ปริมาณโปรตีนท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลใหญในผลิตภัณฑท่ีหมัก

ดวย FPBS มีคาสูงสุด (P<0.05) (0.48±0.05%) FPBL และ FPLP (0.15±0.01 และ 0.03±0.02%) เม่ือพิจารณาจากปริมาณ

โปรตีนท่ีละลายน้ําและปริมาณโปรตีนท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลใหญ ผลิตภัณฑท่ีหมักดวย FPLP ใหผลดีท่ีสุด 

 

คําสําคัญ: โปรตีนไฮโดรไลเสต  แบคทีเรีย  เศษปลาทะเล 
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Potential of protein hydrolysate production from marine fish waste with 3 selected 

bacteria strains 

 

Tanikan Buathong*, Jeeraporn Foowut and Laddawan Krongpong 

Chonburi Aquatic Animal Feed Technology Research and Development Center 

 

Abstract  

 A study on the potential of selected bacteria to fermented marine fish waste into proteins 

hydrolysate products. Lactobacillus plantarum strain 541 (FPLP), Bacillus subtilis (FPBS) and Bacillus 

licheniformis (FPBL) were selected and cultured in pineapple juice to obtain a cell density of 1X109 

CFU/ml. Minced marine fish waste was fermented with pineapple juice containing selected bacteria as the 

ratio of 1:5 (v/w) for 16 hours,  then stopped the growth of bacteria by heating. Solid-liquid phase was 

separated by filtration before drying by a freeze dryer. The results showed crude protein contents in 

protein hydrolysate products from marine fish waste fermented with FPBL, FPLP and FPBS were 

79.31±1.55, 78.86±1.04 and 78.71±1.10%, respectively. Crude lipid content of products fermented by FPBS 

was highest (P<0.05) as 22.64±1.15%, followed by FPBL (20.62±1.04%) and FPLP (19.59±1.00%). The ash 

content of products fermented by FPBS, FPBL and FPLP fermented products was 8.56±0.09, 8.84±0.52 and 

9.00±0.81%, respectively. Yield of products fermented by FPBL and FPBS were 58.17±2.34 and 

58.34±1.42% (P<0.05), which was higher than product fermented with FPLP (49.21±2.56%). Sodium 

chloride content in the product fermented by FPBS was 9.97±0.50% and products fermented with FPBL 

and FPLP were 10.29±0.10%. The soluble protein content of the products fermented with FPLP was the 

highest (42.1±0.161%) and significantly (P<0.05) higher than products fermented by FPBL (3.35±0.15%) and 

FPBS (3.21±0.38%), respectively. High molecular weight protein contents of the product fermented with 

FPBS was the highest (0.48±0.05%) and significantly higher than the products fermented by FPBL 

(0.15±0.01%) and FPLP (0.03±0.02%), respectively. Based on protein soluble and high molecular weight 

protein contents, fish hydrolysate product fermented by FPLP showed the best performance among 3 

selected strains. 

 

Keywords: Protein hydrolysate, Bacteria, Marine fish waste 
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คํานํา 

 กรมประมงไดทดลองและนําผลิตภัณฑโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษท้ิงกุงเปนแหลงโปรตีนเพ่ือทดแทนปลาปนในอาหาร

ปลากะพงขาว (จีรรัตน และคณะ, 2555ก) และในอาหารสําเร็จรูปสําหรับกุงขาวแวนนาไม (จีรรัตน และคณะ, 2555ข) ผลิตภัณฑ

โปรตีนไฮโดรไลเสตดังกลาวไดจากการใชแบคทีเรียในกระบวนการผลิต ซ่ึงโปรตีนไฮโดรไลเสตเปนการทําใหสายโปรตีนท่ีมี

กรดอะมิโนตอกันเปนโซยาวถูกตัดใหเปนกรดอะมิโนอิสระหรือโปรตีนสายสั้น ทําใหสัตวน้ําสามารถนําไปใชไดดีขึ้น นอกจากนี้

โปรตีนไฮโดรไลเสตยังมีคุณสมบัติในการดึงดูดการกิน และสารชวยกระตุนภูมิคุมกัน (Gildberg and Stenberg, 2001) การใช

ประโยชนจากเศษเหลือท้ิงจากปลาทะเลเปนทางเลือกหนึ่งท่ีจะสนับสนุนใหอุตสาหกรรมอาหารสัตวน้ําย่ังยืน เนื่องจากวัตถุดิบ

โปรตีนหลัก (ปลาปน) ท่ีใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตาง ๆ ซ่ึงมีองคประกอบของกรดอะมิโนสมดุล มีแนวโนมหายากและมีราคา

สูงขึ้น (Tacon and Metian, 2008) ดวยเหตุนี้จึงมีความพยายามท่ีจะนําวัตถุดิบแหลงโปรตีนทางเลือกตาง ๆ ท่ีหาไดงายและ

มีราคาถูกมาใชแทนปลาปนเปนบางสวนหรือท้ังหมดในอาหารสัตวน้ํา เชน ใชโปรตีนจากพืชในอาหารปลาแซลมอน (Aslaksen 

et al., 2007) ใชโปรตีนไฮโดรไลเสตจากหัวปลาทูนาในอาหารกุงขาว (Nguyen et al., 2012) และใชหมึกปน โปรตีนไฮโดรไล

เสตจากปลา และคริลไฮโดรไลเสตในอาหารกุงขาว (Cordova-Murueta and Garcia-Carreno, 2002) และเนื่องจากชุมชน

ขางเคียงศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวน้ําชลบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประกอบอาชีพชาวประมงพ้ืนบานและแลปลา

ทะเลขายจึงมีสวนท่ีเหลือท้ิง จากการนําเศษเหลือท้ิงดังกลาวมาใชประโยชนทําใหลดปญหาการเกิดขยะและพัฒนาเศษเหลือท้ิง

จากกิจกรรมดังกลาวใหมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําได ท้ังนี้ การนําเศษเหลือท้ิงจากปลาทะเลมาใชเปน

การใชประโยชนอยางสูงสุดของวัสดุชีวภาพและยังเปนการเชื่อมความสัมพันธระหวางชุมชนกับหนวยงาน เศษเหลือจากปลา

ทะเลเปนหนึ่งในวัสดุเหลือท้ิงทางการประมงท่ีมีโอกาสในการพัฒนาหรือเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการใหดีข้ึน ชวยใหสัตวน้ํา

เจริญเติบโตไดดี และมีประสิทธิภาพ การศึกษาในคร้ังนี้ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตดวยวิธีทาง

ชีวภาพโดยใชแบคทีเรีย Lactobacillus plantarum สายพันธุ 541, Bacillus subtilis และ Bacillus licheniformis ซ่ึง

เปนแบคทีเรียชนิดท่ีผลิตเอนไซมโปรติเอส (Kurniati et al., 2015; Smetankova et al., 2012, Gupta et al., 2011, 

Abdallah et al. 2016, Vijayalakshmi et al., 2013) เพ่ือสามารถนําโปรตีนกลับมาใชใหม และเปนวัตถุดิบโปรตีนทางเลือก

ตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือทราบถึงชนิดของแบคทีเรียท่ีสามารถผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลไดดีท่ีสุด 

2. เพ่ือทราบคุณภาพของผลิตภัณฑโปรตีนไฮโดรไลเสตท่ีได 

 

วิธีดําเนินการ 

1. การเตรียมแบคทีเรียในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต 

1.1 การเตรียมหัวเชื้อแบคทีเรีย Lactobacillus plantarum สายพันธุ 541, Bacillus subtilis, Bacillus 

licheniformis 

 นําหัวเชื้อแบคทีเรียท้ัง 3 สายพันธุ จากหลอดแหงแข็ง (Revival of Freeze-Dried Cultures) ท่ีไดจาก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีแหงประเทศไทย จํานวน 1 หลอด กระตุนใหมีเชื้อเริ่มตนประมาณ 1.00 x 109 CFU/ml ตาม

วิธีของจีรรัตน และคณะ, 2555ก 

1.2 การเตรียมน้ําสับปะรดเพ่ือเปนอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย 

 นําสับปะรดสายพันธุศรีราชาปอกเปลือก ลางเพ่ือทําความสะอาด ห่ันเปนชิ้นเล็ก ๆ ปนดวยเครื่องปนผลไม แยก

สวนกากกับน้ําโดยใชผาขาวบาง ควบคุมความหวานใหอยูในระดับ 5 brix และ pH อยูในชวง 6.5±0.2 สําหรับเชื้อ L. 

plantarum pH 7.2 - 7.6 สําหรับเชื้อ B. subtilis และ B. licheniformis ดวยน้ํากลั่น และกรดอะซิติก ใหมีคาใกลเคียงกับ
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อาหารเลี้ยงเชื้อสําเร็จรูป เพ่ือใหท้ัง 3 สายพันธุ สามารถเจริญเติบโตไดดีเชนเดียวกับเลี้ยงดวยอาหารเลี้ยงเชื้อสําเร็จรูป จากนั้น

นําน้ําสับปะรดท่ีไดฆาเชื้อตามวิธีของจีรรัตน และคณะ, 2555ข สามารถนําน้ําสับปะรดไปเปนอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียตอไป 

นําเชื้อแบคทีเรียท้ังสามสายพันธุจากขอ 1.1 ใสในน้ําสับปะรดจากขอ 1.2 ตามวิธีของจีรรัตน และคณะ, 2555ก 

บมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง จะไดเชื้อเริ่มตนประมาณ 1.00 x 109 CFU/ml  

 1.3 การเตรียมวัตถุดิบ 

 นําเศษปลาทะเลสดท่ีเปนเศษเหลือท้ิงของชาวประมง ตรวจสอบปริมาณฮิสทามีนในเศษปลาทะเลดวยชุดทดสอบ 

Vetarox® Quatitative Histamine เพ่ือคัดเลือกวัตถุดิบ บดดวยเครื่องบดเนื้อ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 มิลลิเมตร เก็บใน

อุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส เพ่ือรอการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตตอไป 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 1 เศษปลาทะเล (ก) (ข) เศษปลาทะเลท่ีผานกระบวนการบด 

 

1.4 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต 

 วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design, CRD) โดยแบงออกเปน 1) ใช L. 

plantarum สายพันธุ 541 (FPLP) 2) ใช B. subtilis (FPBS) และ 3) ใช B. licheniformis (FPBL) เชื้อแบคทีเรียละ 3 ซํ้า 

โดยนําเศษปลาทะเลท่ีผานการบดหยาบดวยเครื่องบดเนื้อ หมักดวยเชื้อแบคทีเรีย ท้ัง 3 สายพันธุ (มีเชื้อเริ่มตนประมาณ 

1X109 CFU/ml) ในน้ําสับปะรด โดยใชอัตราสวนน้ําสับปะรดตอเศษปลาบด (1:5) ผสมใหเขากัน หมักท้ิงไว 16 ชั่วโมง โดย

ในชวง 4 ชั่วโมงแรกของการหมักควบคุม pH ใหอยูในชวง 5.0 - 5.5 ดวยกรดอะซิติก เม่ือหมักครบ 16 ชั่วโมง (อัธยา, 2539) 

ใหความรอนดวยหมอนึ่งความดันไอน้ํา 100 องศาเซลเซียส 10 นาที เพ่ือหยุดการเจริญของแบคทีเรีย กรองแยกสวนกากกับ

น้ํา โดยสวนน้ํามี pH อยูในชวง 4.31 - 4.52 นําน้ําไปทําแหงดวย freeze dryer จากนั้น วิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี และ

คุณสมบัติทางกายภาพ  

    1.4.1 การวิเคราะหรอยละผลผลิตท่ียอยได (% yield) โดยนําตัวอยางโปรตีนไฮโดรไลเสตท้ังหมดท่ีผานการหมัก

ในสภาวะตาง ๆ กรองผานสวิงขนาด 85 ไมครอน นํามาคํานวณหาคา ตามสูตรดังนี้ 

              % yield =  

 

1.4.2 การวิเคราะหระดับการยอยสลาย (degree of hydrolysis; %) ตามวิธีของ Qi et al. (1997) โดยนํา

โปรตีนไฮโดรไลเสตท่ีผลิตได ผสมกับกรดไตรคลอโรอะซิติก (TCA) ความเขมขน 20% (โดยน้ําหนัก) ในอัตราสวน 1:1 เขยา

ใหเขากัน นําเขาเครื่องหมุนเวี่ยงดวยความเร็วรอบ 10,000 รอบตอนาที นาน 15 นาที แลวนําสวนของเหลวใสท่ีไดไปหา

ปริมาณไนโตรเจน จากนั้นคํานวณจาก คาระดับการยอยสลาย = ปริมาณไนโตรเจนท่ีละลายใน 10% TCA x 100 

                                       ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดในวัตถุดิบ 

1.4.3 การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี นําตัวอยางโปรตีนไฮโดรไลเสตท่ีไดวิเคราะหองคประกอบทางเคมี ไดแก โปรตีน 

ไขมัน เถา และความชื้น ตามวิธีของ AOAC (2016) ปริมาณเกลือตามวิธีของ FAO (1980) ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนดวย

เครื่องวิเคราะหอะมิโน Biochrom 30+ series ตามวิธี AOAC (2016) และชนิดและปริมาณกรดไขมันดวยเครื่อง Gas 

Chromatography (GC) ย่ีหอ Agilent รุน 6890N  

ปริมาตรโปรตีนไฮโดรไลเสตท่ีผานการกรอง  x 100 

       น้ําหนักปลาสด+เชื้อแบคทีเรีย 

(ก) (ข) 
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 วิเคราะหโปรตีนท่ีละลายในน้ํา (soluble protein) โดยใชสารละลายมาตรฐาน BSA ตามวิธีของ Lowry et al. 

(1951) 

 วิเคราะหหาน้ําหนักโมเลกุลดวย sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-

PAGE) สารตัวอยางอยูในสารละลายบัฟเฟอรท่ีมี pH เปนดางและ sodium dodecyl sulfate (SDS) ซ่ึงเปน anionic 

detergent ท่ีมีประจุลบท่ีสามารถแยกพอลิเปปไทดท่ีอยูรวมกันออกเปนสายเดี่ยวใหมีโครงสรางเปนแทงและทุกสายมีประจุลบ

จึงเคลื่อนท่ีเขาหาขั้วบวก (SDS จับพอลิเปปไทดคงท่ีดวยอัตราสวน 1.4 กรัมSDS/กรัมโปรตีน โดยมี β-mercaptoethanol 

เปน reducing agent เพ่ือใชทําลายพันธะ disulfide ในโปรตีน) ยอมสีดวย coomassie blue และหาน้ําหนักโมเลกุลของพอ

ลิเปปไทดแตละสายของสารตัวอยางไดโดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน (molecular weight marker) (ดัดแปลงจาก จีรเดช 

และคณะ, 2555) 

 วิเคราะหโปรตีน (High molecular weight protein) ดําเนินการตามวิธีของ Bradford, 1976 ซ่ึงวิธีนี้จะตรวจ

พบโปรตีนท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลใหญกวา 3,000 Dalton (Marchbank et al., 2008)  

 1.4.4 การวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพโดยการวัดสี นําตัวอยางโปรตีนไฮโดรไลเสตท่ีไดวัดคาสีโดยใชเครื่องวัด

สี (chromameter) วัดคาสีในระบบฮันเตอรแสดงคาเปน L* a* b* ซ่ึง L* คือ คาท่ีบอกความสวาง (สีดํา = 0 และ สีขาว = 

100) a* คือ คาท่ีบอกความเปนสีแดงและเขียว (คา a+ คือ สีแดงและคา a- คือ สีเขียว) และ b* คือ คาท่ีบอกความเปนสี

เหลืองและนํ้าเงิน (คา b+ คือ สีเหลืองและคา b- คือ สีนํ้าเงิน) 

1.5 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 นําขอมูลท่ีไดวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดย

ใช Duncan’s new multiple rang test ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 

ผลการศึกษา 

1. ปริมาณฮิสทามีน 

เม่ือนําเศษปลาทะเลทดสอบปริมาณฮิสทามีนดวยชุดทดสอบ Vetarox® Quatitative Histamine พบวามีคาเทากับ 

40 ppm 

2. รอยละผลผลิตท่ียอยได (% yield) 

เม่ือนําเศษปลาทะเลหมักดวย L. plantarum (FPLP) B. subtilis (FPBS) และ B. licheniformis (FPBL) พบวา

เศษปลาทะเลท่ีหมักดวย B. subtilis และ B. licheniformis มีรอยละผลผลติท่ียอยไดมากกวาเศษปลาทะเลท่ีหมักดวย L. 

plantarum อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 ผลผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเล 

ชุดการทดลอง 

น้ําหนัก (กรัม) 
รอยละผลผลิตที่ยอยได 

(% yield) 
น้ําหนักปลาสด+

เชื้อแบคทีเรีย 
สวนน้ํา สวนกาก 

FPLP 239.88±0.50 118.05±6.24 91.64±10.54 49.21±2.56b 

FPBS 238.98±3.20 139.40±2.08 54.27±3.26 58.34±1.42 a 

FPBL 238.71±1.52 138.88±6.37 57.93±1.75 58.17±2.34a 

อักษรท่ีตางกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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3. การวิเคราะหระดับการยอยสลาย (degree of hydrolysis; %) 

จากการทดลองในคร้ังนี้ไมสามารถรายงานผลการวิเคราะหระดับการยอยสลาย (degree of hydrolysis; %) เนื่องจาก

ผลการทดสอบไมสามารถอานผลได 

4. องคประกอบทางเคมีของเศษปลาทะเลไฮโดรไลเสต 

เม่ือนําเศษปลาทะเล (MFW) (63.63±0.27%) หมักดวย L. plantarum, B. subtilis และ B. licheniformis พบวา

ปริมาณโปรตีนมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีปริมาณโปรตีน 78.86±1.04, 78.71±1.10 และ 79.31±1.55% 

ตามลําดับ และผลิตภัณฑท่ีหมักดวยแบคทีเรียท้ัง 3 ชนิด มีปริมาณโปรตีนมากกวาเศษปลาทะเลสดแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั

ทางสถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี 2)  

ปริมาณไขมันในผลิตภัณฑเศษปลาทะเลท่ีหมักดวย B. subtilis มีคามากกวาผลิตภัณฑท่ีหมักดวย L. plantarum,  

B. licheniformis และเศษปลาทะเลแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ (P<0.05) โดยมีคา 22.64±1.15, 19.59±1.00, 20.62±1.04 

และ 13.82±1.15% ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

ปริมาณเถาจากเศษปลาทะเลมีปริมาณสูงกวาผลติภัณฑเศษปลาทะเลท่ีหมักดวย L. plantarum, B. licheniformis 

และ B. subtilis แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีปริมาณเถา 25.65±0.23, 9.00±0.81, 8.84±0.52 และ 

8.56±0.09% ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

ปริมาณเกลือในผลิตภัณฑเศษปลาทะเลท่ีหมักดวย L. plantarum, B. subtilis และ B. licheniformis พบวา

ปริมาณเกลือมีคาไมแตกตางทางสถิติ (P>0.05) โดยมีคาเกลือ 10.29±0.10, 9.97±0.50 และ 10.29±0.10% ตามลําดับ และ

ผลิตภัณฑท่ีหมักดวยแบคทีเรียท้ัง 3 ชนิด มีปริมาณเกลือมากกวาเศษปลาทะเลสดแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

(ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2  ผลวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของเศษปลาทะเลและโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลดวยแบคทีเรีย (%น้ําหนัก

 แหง) 

ชุดการทดลอง โปรตีน (%) ไขมัน (%) เถา (%) เกลือ(%) 

MFW 63.63±0.27b 13.82±1.15c 25.65±0.23a 5.34±0.06b 

FPLP 78.86±1.04a 19.59±1.00b 9.00±0.81b 10.29±0.10a 

FPBS 78.71±1.10a 22.64±1.15a 8.56±0.09c 9.97±0.50a 

FPBL 79.31±1.55a 20.62±1.04ab 8.84±0.52c 10.29±0.10a 

 อักษรท่ีตางกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

   

  ปริมาณกรดอะมิโนท้ังหมดและกรดอะมิโนจําเปนเม่ือหมักดวยแบคทีเรียท้ัง 3 ชนิด มีคาไมแตกตางอยางนัยสําคญั

ทางสถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี 3)  

 

ตารางที่ 3 องคประกอบของกรดอะมิโนในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลดวยแบคทีเรีย (Dry matter) 

Amino acids (g/100g) MFW FPLP FPBS FPBL 

Aspartic acid 4.49 4.89±0.16a 4.44±0.15b 4.51±0.15b 

Threonine 2.20 2.50±0.09a 2.31±0.08b 2.32±0.08b 

Serine 2.12 1.97±0.06a 1.71±0.05b 1.67±0.06b 

Glutamic acid 7.65 8.58±0.29a 8.60±0.19a 8.80±0.32a 

Proline  3.05 3.16±0.13a 2.33±0.05b 2.42±0.09b 
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Amino acids (g/100g) MFW FPLP FPBS FPBL 

Glycine 5.06 4.56±0.17a 4.34±0.12a 4.53±0.19a 

Alanine 3.95 4.19±0.15a 4.09±0.12a 4.21±0.16a 

Valine 2.34 2.78±0.10a 2.81±0.08a 2.88±0.09a 

Isoleucine 1.87 2.39±0.11a 2.36±0.07a 2.41±0.08a 

Leucine 3.30 3.99±0.15a 4.01±0.12a 4.10±0.15a 

Tyrosine 1.27 1.17±0.03a 0.96±0.11bc 0.91±0.08c 

Phenylalanine 1.95 2.27±0.08a 2.33±0.15a 2.29±0.09a 

Histidine 0.96 0.98±0.03a 0.90±0.02b 0.92±0.04ab 

Lysine 3.17 3.63±0.14a 3.58±0.09a 3.68±0.14a 

Arginine 2.92 2.74±0.09a 2.12±0.04b 2.13±0.08b 

Total amino acids (∑AA) 46.30 49.79±1.77a 46.90±1.29ab 47.77±1.68ab 

essential amino acids (∑EAA) 18.70 21.28±0.78a 20.42±0.55a 20.72±0.67a 

non-essential amino acids (∑NEAA) 27.59 28.51±0.99a 26.48±0.75c 27.06±1.03ab 

อักษรท่ีตางกันในแนวนอน หมายถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 

 ปริมาณกรดไขมันในผลิตภัณฑเศษปลาทะเลเม่ือหมักดวยแบคทีเรียพบวากรดไขมันท่ีมีความสําคัญ ไดแก linoleic 

(C 18:2n-6) linolenic (C 18:3n-3) arachidonic (C 20:4n-6) ท่ีหมักดวยแบคทีเรียท้ัง 3 ชนิด มีคาไมแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) eicosapentaenoic (EPA) และ docosahexaenoic (DHA) ผลิตภัณฑท่ีหมักดวย B. subtilis 

คามากกวา B. licheniformis และ L. plantarum และ (0.61±0.18 และ 0.41±0.21, 0.40±0.02 และ 0.21±0.05, 

0.34±0.14 และ 0.19±0.11 mg/g DW ตามลําดับ) มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)  

 

ตารางที่ 4 องคประกอบของกรดไขมันในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลดวยแบคทีเรีย 

Fatty acid (mg/g DW) MFW FPLP FPBS FPBL 

       C 12:0 0.12 0.11±0.02 0.10±0.04 0.12±0.00 

       C 13:0 0.07 0.11±0.04 0.12±0.02 0.12±0.01 

       C 14:0 2.95 2.00±0.15 2.38±0.05 2.35±0.01 

       C 14:1 0.12 0.07±0.01 0.08±0.01 0.09±0.01 

       C 15:0 0.65 0.43±0.03 0.52±0.01 0.52±0.01 

       C 15:1 0.35 0.13±0.03 0.16±0.03 0.18±0.01 

       C 16:0 12.96 9.27±0.66 10.91±0.20 11.13±0.11 

       C 16:1 4.73 3.66±0.28 4.2±0.17 4.18±0.02 

       C 17:0 1.08 0.73±0.10 0.83±0.01 0.93±0.05 

       C 17:1 0.74 0.67±0.03 0.87±0.08 0.85±0.03 

       C 18:0 5.06 3.77±0.31 4.49±0.05 4.41±0.17 

       C 18:1n-9 5.19 2.21±0.35 2.95±0.15 3.5±1.77 

       C 18:2n-6 0.48 0.27±0.07a 0.40±0.03 a 0.41±0.10 a 

Fatty acid (mg/g DW) MFW FPLP FPBS FPBL 
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       C 18:3n-6 0.00 0.00±0.00 0.03±0.03 0.00±0.00 

       C 18:3n-3 0.13 0.08±0.03 a 0.13±0.03 a 0.10±0.01 a 

       C 20:0 0.71 0.34±0.03 0.39±0.03 0.34±0.02 

       C 20:1n-9 0.21 0.18±0.06 0.21±0.01 0.00±0.00 

       C 20:2n-6 0.05 0.33±0.55 0.37±0.65 0.00±0.00 

       C 21:0 0.06 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

       C 20:3n-6 0.05 0.02±0.02 0.08±0.03 0.00±0.00 

       C 20:4n-6 0.20 0.24±0.10 a 0.41±0.12 a 0.41±0.21 a 

       C 20:3n-3 0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.28±0.40 

       C 22:0 0.00 0.03±0.05 0.08±0.04 0.11±0.02 

       C 20:5n-3 0.40 0.34±0.14 b 0.61±0.18 a 0.40±0.02 ab 

       C 22:6n-3 0.21 0.19±0.11 b 0.41±0.21 a 0.21±0.05 ab 

      Total n-3 0.74 0.61±0.29a 1.15±0.42a 0.99±0.45a 

      n-3 HUFA 0.61 0.53±0.25a 1.02±0.39 a 0.89±0.46a 

      Total n-6 0.77 0.87±0.42a 1.29±0.76a 0.83±0.30a 

      n-3/n-6 0.96 0.87±0.53a 0.96±0.21a 1.18±0.11a 

อักษรท่ีตางกันในแนวนอน หมายถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 

ปริมาณโปรตีนท่ีละลายในน้ํา (soluble protein) ผลิตภัณฑเศษปลาทะเลท่ีหมักดวย L. plantarum มีคามากกวา 

B. licheniformis, B. subtilis และเศษปลาทะเล แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ (P<0.05) โดยมีคา 4.21±0.16, 3.35±0.15, 

3.21±0.38 และ 1.73±0.02% ตามลําดับ (ภาพท่ี 3) 

  น้ําหนักโมเลกุล (SDS-PAGE) ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลท่ีหมักดวยแบคทีเรีย จากการทดลองไมสามารถ

แยกแถบสีไดชัดเจนอาจเนื่องมาจากตัวอยางเกิดการเสียสภาพหรือถูกทําลายดังภาพท่ี 2 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 น้ําหนักโมเลกุล (SDS-PAGE) ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาดวยแบคทีเรีย  

 

ปริมาณโปรตีนท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลใหญ (high molecular weight protein) ท่ีสุดคือผลิตภัณฑจากเศษปลาทะเลท่ี

หมักดวย B. subtilis มีคามากกวาผลิตภัณฑเศษปลาทะเลท่ีหมักดวย B. licheniformis และ L. plantarum แตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีคา 0.48±0.05, 0.23±0.00, 0.15±0.01 และ 0.03±0.02% ตามลําดับ (ภาพท่ี 4) 

M คือ โปรตีนมาตรฐาน Marker 

MFW คือเศษปลาทะเล 

FPBL คือหมักดวย B. licheniformis 

FPBS คือหมักดวย B. subtilis  

FPLP คือหมักดวย L. plantarum  
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ภาพที่ 3 ปริมาณโปรตีนท่ีละลายน้ํา (soluble protein)  ภาพที่ 4 โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลท่ีมี 

 น้ําหนักโมเลกุลขนาดใหญ 

5. การวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพโดยการวัดสีของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาดวยแบคทีเรีย 

   คาความสวาง (L*) ของผลิตภัณฑโปรตีนไฮโดรไลเสตท่ีหมักดวย L. plantarum มีคาความสวางสูงกวาผลิตภณัฑท่ี

หมักดวย B. subtilis และ B. licheniformis (53.39±0.24, 52.36±0.39 และ 52.20±0.99 ตามลําดับ) มีความแตกตางอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ภาพท่ี 5) 

   คาความเขมสีแดง (a*) ของผลิตภัณฑโปรตีนไฮโดรไลเสตท่ีหมักดวย L. plantarum B. subtilis และ B. 

licheniformis (9.21±0.25, 9.19±0.17 และ 9.28±0.16 ตามลําดับ) มีคาสีแดงไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

(ภาพท่ี 5) 

   คาความเขมสีเหลือง (b*) ของผลิตภัณฑโปรตีนไฮโดรไลเสตท่ีหมักดวย L. plantarum มีคาความเขมสีเหลืองสูงกวา

ผลิตภัณฑท่ีหมักดวย B. subtilis และ B. licheniformis (20.11±0.33, 19.27±0.34 และ 19.23±0.59 ตามลําดับ) แตกตาง

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) (ภาพท่ี 5) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 คาความสวาง (L) ความเขมสีแดง (a) และความเขมสีเหลือง (b) ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเล 

 

สรุปและวิจารณผลการทดลอง 

 การทดลองครั้งนี้พบวาปลาทะเลท่ีนํามาใชในกระบวนการผลิตถือไดวาเปนวัตถุดิบท่ีมีความสดและมีคุณภาพสูง เนื่องจาก 

มีปริมาณฮีสตามีน (histamine) นอยกวา 1,000 ppm (Pike and Hardy, 1997) มีคาเทากับ 40 ppm มีคาใกลเคียงกับ

การศึกษาหาปริมาณฮิสทามีนจากปลาปนท่ีผลิตจากปลา anchovy ท่ีมีความสด มีปริมาณ 35 ppm ปลาปนท่ีผลิตจากปลาสด

ปานกลางมีปริมาณ 446 ppm และปลาปนท่ีผลิตจากปลาท่ีไมสดมีปริมาณสูงถึง 916 ppm (Ricque-Marie et al., 1998) 

เม่ือนําเศษปลาทะเลหมักดวยแบคทีเรียท้ัง 3 ชนิด พบวารอยละผลผลิตท่ีไดผลิตภัณฑท่ีหมักดวย B. subtilis และ B. 

licheniformis มีคาสูงกวาผลิตภณัฑท่ีหมักดวย L. plantarum ปริมาณโปรตีนจากผลิตภัณฑท่ีหมักดวย B. licheniformis มี

คาสูงกวาผลิตภณัฑท่ีหมักดวย L. plantarum และ B. subtilis ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ผลิตภัณฑท่ี

หมักดวยแบคทีเรีย 3 ชนิด มีปริมาณโปรตีนสูงกวาเศษปลาทะเล (MFW) ปริมาณไขมันผลิตภัณฑท่ีหมักดวย B. subtilis มี

คาสูงสุด ในกระบวนการไฮโดรไลเสตเอนไซมจะทําใหเนื้อเย่ือปลดปลอยไขมันออกมาสงผลใหปริมาณไขมันเพ่ิมขึ้น (Dumay 

et al., 2006) และผลิตภัณฑท่ีหมักดวยแบคทีเรีย 3 ชนิด มีปริมาณไขมันสูงกวาเศษปลาทะเล ความชื้นในผลิตภัณฑท่ีหมักดวย 

L. plantarum มีคานอยท่ีสุด (6.88%) มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับผลิตภัณฑท่ีหมักดวย B. 
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licheniformis (13.17%) และ B. subtilis (13.15%) ปริมาณเถาในผลิตภัณฑท่ีหมักดวย L. plantarum มีคาสูงสุด และ

หลังจากผานกระบวนการหมักทําใหปริมาณเถาลดลง และปริมาณเกลือเม่ือผานกระบวนการหมักทําใหปริมาณเกลือเพ่ิมขึ้น ซ่ึง

ปริมาณเกลือในอาหารมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตและการรักษาสมดุลระหวางรางกายกับสิ่งแวดลอม (osmoregulation) 

และลดความเครียด ท้ังนี้ ปริมาณท่ีเหมาะสมขึ้นอยูกับชนิดและวัยของสัตวน้ํา (Appelbaum and Jesuarockiaraj, 2009; 

Salman and Eddy, 1988; Mzengereza and Kong’ombe, 2015) ปริมาณกรดอะมิโนท้ังหมดและกรดอะมิโนจําเปนเม่ือ

หมักดวยแบคทีเรียพบวาเศษปลาทะเลท่ีหมักดวย L. plantarum มีคาสูงท่ีสุด รองลงมาคือผลิตภัณฑท่ีหมักดวย B. 

licheniformis และ B. subtilis ตามลําดับ มีคาไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซ่ึง glutamic acid และ 

aspartic acid เปนกรดอะมิโนท่ีพบในปริมาณมากท่ีสุดในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากปลา (Ghassem et al., 2011; Hou et al., 

2011; Klompong et al., 2007; Yin et al., 2010, Wisuthiphaet et al., 2016) จากการวิเคราะหกรดไขมันท่ีมี

ความสําคัญ ไดแก linoleic (C 18:2n-6) linolenic (C 18:3n-3) arachidonic (C 20:4n-6) ในเศษปลาท่ีหมักดวยท้ัง 3 ชนิด

แบคทีเรียมีคาไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) eicosapentaenoic (EPA) และ docosahexaenoic (DHA) 

โดยผลิตภัณฑท่ีหมักดวย B. subtilis คาสูงท่ีสุด มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซ่ึง EPA และ DHA มี

ความสําคัญตอการปองกันหัวใจและหลอดเลือด และมีความสําคัญตอการพัฒนาสมองและระบบประสาท (Huong, 2013) 

ปริมาณโปรตีนท่ีละลายในน้ํา (soluble protein) ในผลิตภัณฑท่ีหมักดวย L. plantarum มีคุณสมบัติในการละลายน้ําไดดี

ท่ีสุด มีสาเหตุมาจากโครงสรางของโปรตีนถูกยอยดวยเอนไซมท่ีพันธะเปปไทดทําใหมีหมูอะมิโนและกรดคารบอกซิลิกอิสระ

เพ่ิมขึ้น ซ่ึงเปนการเพ่ิมไฮโดรฟลิก (hydrophilicity) (Gbogouri et al., 2004) และยังชวยยอยโปรตีนใหโมเลกุลมีขนาดเล็กลง จึง

ทําใหมีความสามารถในการละลายน้ําเพ่ิมขึ้น (Klompong et al., 2007) ผลจากการวิเคราะหปริมาณโปรตีนท่ีมีน้ําหนัก

โมเลกุลใหญ (high molecular weight protein) ดวยวิธี Bradford (1976) ซ่ึงโดยปกติแลวการวิเคราะหดวยวิธีนี้จะตรวจ

พบโปรตีนท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลใหญกวา 3,000 Dalton (Marchbank et al., 2008) พบวาผลิตภัณฑท่ีหมักดวย L. 

plantarum มีคานอยท่ีสุด แสดงใหเห็นวาการหมักดวย L. plantarum สามารถยอยโปรตีนใหมีน้ําหนักโมเลกุลขนาดเล็กกวา 

3,000 Dalton มากท่ีสุด 

 เม่ือพิจารณาจากคุณสมบัติดานตาง ๆ ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลดวยแบคทีเรียท้ัง 3 ชนิด มีความ

เปนไปไดท่ีสามารถนํามาปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบ ซ่ึงมีความนาสนใจท่ีจะใชแบคทีเรียท้ัง 3 ชนิดรวมกันในการหมัก และ

จากกระบวนการหมักตองมีการปรับสภาพ pH กรดออน ๆ เพ่ือใหเปนสภาวะท่ีเหมาะสมการทํางานของแบคทีเรีย กอนนําไป

ประยุกตใชควรมีการปรับสภาพใหเปนกลางกอน 

 

คําขอบคุณ 

 คณะผูวิจัยขอขอบคุณ คุณณัฎฐชวัล คุณาสกุล ท่ีสนับสนุนเศษปลาทะเลในการทดลองครั้งนี้ ขอขอบคุณเจาหนาท่ี

ของศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวน้ําชลบุรีท่ีมีสวนชวยเหลือจนงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 
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การทดแทนแพลงกตอนพืชดวยอาหารสําเร็จรูปชนิดเหลวในลูกกุงขาวระยะซเูอ้ีย 2 - ไมซิส 

 

ณัฐกุล แหยมสุขสวัสด์ิ* Dr. Ming Dang Chen สุพล พันธุมะโอภาส สินชัย แซซ้ิม และ แชมป เมตตานุรักษ 

ศูนยวิจัยอาหารสัตวน้ําเค็ม สมุทรสาคร บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหารจํากัด (มหาชน) 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาการทดแทนแพลงกตอนพืช (Thalassiosira sp.) ดวยอาหารสําเร็จรูปชนิดเหลวท่ีมีชื่อทางการคา “Larva 

Phyto” ในการอนุบาลลูกกุงขาว (L. vannamei) ชวงระยะซูเอ้ียถึงไมซิส โดยมีชุดควบคุมคือใหแพลงกตอนพืชเพียงชนิดเดียว

ตั้งแตระยะซูเอ้ีย 1 ถึงไมซิส 1 และชุดทดลองใหแพลงกตอนพืชท่ีระยะซูเอ้ีย 1 หลังจากลูกกุงพัฒนาเขาสูระยะซูเอ้ีย 2 เปลี่ยน

การใหแพลงกตอนพืชเปนอาหารสําเร็จรูปชนิดเหลว Larva Phyto จนถึงระยะไมซิส 1 โดยปลอยนอเพลียสท่ีความหนาแนน 

125 ตัวตอลิตร จากการวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ ในการอนุบาลลูกกุงในชวงระยะซูเอ้ียถึงไมซิส 1 ท่ีใหแพลงกตอนพืช

เพียงอยางเดียว (ชุดควบคุม) กับการอนุบาลลูกกุงท่ีใหแพลงกตอนพืชถึงระยะซูเอ้ีย 1 เทานั้น (ชุดทดลอง) พบวาอัตรารอด 

ดัชนีการพัฒนาระยะท่ีระยะไมซิส 1 และโพสตลาวา 1 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) รวมถึงอัตรารอด คุณภาพลูก

กุงท่ีระยะโพสตลาวา 10 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แตพบวาอัตราการใชแพลงกตอนพืชตอการลงนอเพลียส 1 

ลานตัว ในชุดทดลองท่ีมีการใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเหลวทดแทนแพลงกตอนพืชหลังลูกกุงเขาระยะซูเอ้ีย 2 มีปริมาณนอยกวา

ชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) และสามารถลดตนทุนการผลิตลูกกุงไดไมตํ่ากวา 2,500 บาทตอการลงนอเพลียส 1 ลาน

ตัว 

 

คําสําคัญ: ลูกกุงขาว  ระยะซูเอ้ีย  การทดแทนแพลงกตอนพืช อาหารสําเร็จรูปชนิดเหลว 
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Artificial liquid feed to replace phytoplankton for zoea 2 to mysis stage of L.vannamei 

larviculture 
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Champ Mettanurak 

Aquaculture Nutrition Research Center ; Charoen Pokphand Foods PCL.  

 

Abstract 

 This research aimed to study the replacement of phytoplankton (Thalassiosira sp.) with LARVA 

PHYTO liquid artificial feed in nursery production of the Pacific white shrimp (L. vannamei)  from zoea 2 to 

mysis 1. Nauplii 4 were stocked at density 125 pcs/L in 3 tons tank. The control group, from zoea 1 to mysis 

1 stages were fed with only phytoplankton. The treatment group, at zoea 1 stage were fed with 

phytoplankton and then replaced phytoplankton with LARVA PHYTO from zoea 2 to mysis 1 stage.  

The experimental results showed that the survival rate and index of development (ID) of shrimp 

larvae at mysis 1 and post larvae 1 stages were not significant different (p>0.05). The survival rate and 

quality of shrimp larvae at post larvae 10 were not significant different (p>0.05). However, quantity of 

phytoplankton used for one million nauplii stocking in treatment group was significant lower than control 

group (p<0.05) thus production cost could reduce at least 2,500 baht/106 Np stocking. 

 

Keywords: white shrimp larvae, zoea stage, phytoplankton replacement, artificial liquid feed 
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คํานํา 

 การเพาะเลี้ยงลูกกุงเชิงพาณิชยมี 2 ชนิดหลัก คือ กุงกุลาดํา Penaeus monodon และ กุงขาว Litopenaeus 

vannamei โดยกุงขาวไดรับความนิยม และมีความสําคัญในการเพาะเลี้ยงอยางสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หลังจาก

ท่ีการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําพบปญหาโรคระบาดอยางรุนแรง ซ่ึงกุงขาวสามารถใหอัตรารอดสูง มีการเจริญเติบโตเร็ว สามารถเลี้ยง

ในระบบความหนาแนนสูง และมีความตานทานโรค (Briggs et al. 2004) ซ่ึงการผลิตกุงขาวมีมากสุดในป 2550 คิดเปน 68% 

ของปริมาณผลผลิตกุงท่ัวโลก (Valderrama and Anderson, 2012) ในการอนุบาลลูกกุงระยะวัยออนนั้นแพลงกตอนพืชนับวามี

ความสําคัญย่ิงเนื่องจากเปนแหลงของสารอาหารท่ีจําเปนตอการพัฒนาระยะ เจริญเติบโต และอัตรารอด (Gallardo et al, 

1995)  

 แพลงกตอนพืชเปนอาหารท่ีจําเปนตอสัตวน้ําทะเลหลายชนิดโดยเฉพาะอยางย่ิงในระบบโรงเพาะฟกลกูกุง และหอยทะเล 

ซ่ึงคุณคาทางอาหารของแพลงกตอนพืชขึ้นกับขนาดของเซลล และองคประกอบทางเคมี (Becker, 2004) ในแพลงกตอนพืช

นั้นมีองคประกอบของเบตาแคโรทีน กรดไขมัน และสารชีวภาพอ่ืน ๆ ท่ีไมสามารถวิเคราะหได แตมีความจําเปนตอสัตวน้ําวัย

ออน (Borowitzka, 2013) ซ่ึงแพลงกตอนพืชชนิด Thalassiosira weissflogii มีการนํามาใชเปนอาหารสัตวน้ําวัยออนอยาง

แพรหลาย (Fryxell & Hasle, 1977) แตอยางไรก็ตามในการเพาะขยายแพลงกตอนพืชนั้นตองอาศัยสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ี

เหมาะสมตอการเจริญเติบโต เพ่ือจะไดเปนอาหารท่ีดีตอลูกกุงวัยออน ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพและปริมาณของแพลงกตอน

พืชไดแก ความเขมแสง ชวงกลางวัน ความเขมขนของแรธาตุอาหาร (Sheng et al, 2011) อีกท้ังความเค็ม ความเปนกรดดาง 

และอุณหภูมิก็มีผลตออัตราการเจริญเติบโต และคุณคาทางอาหารของแพลงกตอนท่ีผลิตได (Khatoon et al, 2010) 

 จากการศึกษานําสาหรายชนิด Schizochytrium sp. ท่ีมีปริมาณกรดไขมันชนิด DHA สูง มาทําเปนรูปแบบแหง 

หรือผลิตเปนรูปแบบน้ํามันจําหนายในเชิงพาณิชย เพ่ือเสริมคุณคาทางอาหารใหแพลงกตอนสัตว (enrichment) นอกจากนั้น

ไดมีการนําสาหรายชนิดนี้มาใหเปนอาหารใหแกสัตวน้ําวัยออนโดยตรง แตสาหรายชนิดนี้มีระดับโปรตีนท่ีต่ํา จึงตองมีการให

รวมกับแพลงกตอนพืช (Langdon, 1999) 

 ปจจุบนัมีผลิตภณัฑอาหารสาํเร็จรูปเชิงพาณชิยท้ังชนิดผงแหง และเหลวเพ่ือนํามาทดแทนอาหารมีชิวิตในการอนุบาล 

ลูกกุง ซ่ึงอาจพบปญหาในการนํามาใหเปนอาหารไดแก การสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําหากมีการใหอาหารท่ีไมถูกวิธี หรือคุณคา

ทางอาหารอาจไมเพียงพอจึงทําใหมีผลตออัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกกุง (Samocha et al. 1999) โดยเฉพาะอาหาร

ชนิดผงแหงนั้นตองเพ่ิมอัตราการเปลี่ยนถายน้ํา และตองใหลมท่ีแรงขึ้นเพ่ือใหอาหารลอยในมวลน้ําปองกันการเกิดโปรโตซัว หรือ

แบคทีเรียในบออนุบาล ดวยเหตุผลนี้จึงตองมีการพัฒนาอาหารสําเร็จรูปชนิดเหลวขึ้นมาเพ่ือปองกันปญหาท่ีกลาวขางตน และ

ท่ีสําคัญนั้นอาหารสามารถแขวนลอยอยูในมวลน้ําได (Laramore, 2000) 

 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปรียบเทียบอัตรารอด การพัฒนาระยะ และคุณภาพลูกกุงขาวท่ีผลิตได อัตราการใชแพลงกตอน และตนทุนใน

การผลิตลูกกุง ระหวางการใหแพลงกตอนพืชเพียงอยางเดียว (ชุดควบคุม) และการใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเหลวทดแทน

แพลงกตอนพืชในชวงระยะซูเอ้ีย 2 ถึง ไมซิส 1 (ชุดทดลอง) 

 

วิธีการดําเนินงาน 

1. การเตรียมลูกกุงระยะนอเพลียส และสถานท่ีทดลอง  

1.1 การเตรียมลูกกุงระยะนอเพลียส 

1.1.1 การเตรียมลูกกุงระยะนอเพลียสเพ่ือนํามาทําการวิจัย ดําเนินการโดยนํานอเพลียสกุงขาวระยะ 4 ท่ีมาจาก

พอแมพันธุท่ีเลี้ยงในระบบโรงเรือนปด จากโรงเพาะฟกเจอาร จ.ตราด ซ่ึงบรรจุในถุงพลาสติกท่ีความหนาแนน 500,000 ตัวตอ

น้ําความเค็ม 30 ppt ปริมาตร 2.5 ลิตร และบรรจุลงในกลองโฟม ขนสงมาถึงสถานท่ีทดลองเปนเวลา 7 ชั่วโมง 
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1.1.2 เม่ือนอเพลียสมาถึงสถานท่ีทดลอง ทําความสะอาดถุงบรรจุนอเพลียสดวยการจุมในสารละลายโพวิดีน และ

น้ําสะอาดตามลําดับ จากนัน้นําถุงบรรจุนอเพลียสลอยน้ําในถังท่ีเตรียมปลอยนอเพลียสเปนเวลา 30 นาที เพ่ือเปนการปรับ

อุณหภูมิน้ําระหวางในถุงบรรจุ และในถังทดลอง 

1.1.3 ทําการปลอยนอเพลียสลงในถังทดลอง โดยเทน้ําท่ีบรรจุนอเพลียสผานสวิงขนาดตา 54T เพ่ือรองรับแตตัว

นอเพลียสปลอยลงในถังทดลอง (ปลอยแบบแหง) 

1.2 การเตรียมสถานท่ีทดลอง 

1.2.1 ถังทดลองเปนไฟเบอรทรงกลม ขนาดความจุ 3.5 ตัน จํานวน 10 ถัง ติดต้ังระบบใหอากาศแบบทอลม ทํา

การอนบุาลท่ีความจุน้ํา 3 ตัน เริ่มตนอนุบาลท่ีน้ําความเค็ม 30 ppt ในโรงเรือนปดท่ีคลุมดวยพลาสติกขุนท้ังดานขาง และ

ดานบน  

1.2.2 การเพาะแพลงกตอนพืช Thalassiosira sp. ทําในบอปูนขนาด 3 ตัน จาํนวน 4 บอ ซ่ึงบอเพาะแพลงกตอน

พืช และถังทดลองอนุบาลลูกกุงอยูในโรงเรือนเดียวกัน สําหรับวิธีการใหแพลงกตอนพืชมายังถังทดลองใชวิธีการสูบดวยไดโว

ขนาด 1 นิ้ว ในบอขยายผานสายยางสงมายังถังทดลอง 

1.3 การเตรียมอาหารสําเร็จรูปชนิดเหลว Larva Phyto 

1.3.1 อาหารสําเร็จรูปชนิดเหลว Larva Phyto เปนผลิตภัณฑท่ีทางบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 

ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนอาหารสัตวประเภทวัตถุผสมแลวชนิดอาหารสัตวผสมสําเร็จรูป ลักษณะของเหลว ต้ังแตเดือนสิงหาคม 

2558 โดยมีเลขทะเบียนอาหารสัตวท่ี ป.01 01 58 0466 ซ่ึงสามารถนํามาใชสําหรับลูกกุงทะเล (กุงขาว และกุงกุลาดํา) ใน

ระยะซูเอ้ีย - ไมซิส ซ่ึงมีสวนประกอบดวย โปรตีนจากสัตวทะเล (คริลลปน, หมึกปน) ฟชไฮโดรไลเซท น้ําจากสัตวทะเล (น้ํามันค

ริลล - น้ํามันหมึก) เลซิทิน วิตามินรวม แรธาตุรวม แอสตาแซนทิน และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว  

1.3.2 คุณคาทางอาหารของอาหารสําเร็จรูปชนิดเหลว Larva Phyto ท่ีไดแจงไวดังนี้ ความชื้นไมมากกวา รอยละ 

60 โปรตีนไมตํ่ากวารอยละ 18 ไขมันไมต่ํากวารอยละ 5 กากไมมากกวารอยละ 1 

2. วิธีการทดลอง และเก็บรวบรวมขอมูล 

 ดําเนินการทดลองท่ีศูนยวิจัยอาหารสัตวน้ําเค็ม จ.สมุทรสาคร ในเดือนกุมภาพันธ 2561 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 2.1 การวางแผนงานทดลอง 

 ทําการทดลองเปรียบเทียบผลการอนุบาลลูกกุงเม่ือมีการใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเหลวทดแทนแพลงกตอนพืช ชวง

ระยะซูเอ้ีย 2 - ไมซิส 1 ในถังไฟเบอรทรงกลม ความจุ 3 ตัน จํานวน 10 ถังโดยมี 2 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 5 ซํ้า  

ชุดควบคุม: ใหแพลงกตอนพืช Thalassiosira sp. เพียงชนิดเดียวตั้งแตระยะซูเอ้ีย 1 ถึงไมซิส 1 โดยควบคุม

ความหนาแนนใหอยูในชวง 15,000 - 30,000 เซลลตอมิลลิลิตร 

ชุดทดลอง: ใหแพลงกตอนพืช Thalassiosira sp. เฉพาะระยะซูเอ้ีย 1 หลังจากลูกกุงพัฒนาเขาสูระยะซูเอ้ีย 2 

เปลี่ยนการใหแพลงกตอนพืชเปนอาหารสําเร็จรูปชนิดเหลว Larva Phyto จนถึงระยะไมซิส 1 

2.2 การดูแล และเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาผลการอนุบาลลูกกุงเม่ือมีการใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเหลวทดแทนแพลงกตอนพืชในชวงระยะซูเอ้ีย 2 - 

ไมซิส 1 มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

2.2.1 เตรียมน้ําความเค็ม 30 ppt ในถังทดลอง โดยการเติมน้ําความเค็ม 30 ppt ท่ีปริมาตรเริ่มตน 2 ตัน 

จํานวน 10 ถัง จากนั้นปลอยนอเพลียสท่ีความหนาแนน 125 ตัว/ลิตร 

2.2.2 การใหอาหารในชวงระยะซูเอ้ีย 1 - ไมซิส 1 ตามชุดการทดลองดังตารางดานลาง 
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ตารางที่ 1 โปรแกรมการใหอาหาร (จํานวนม้ือ/วัน) และเวลาท่ีใหในแตละวัน 

จํานวน

วัน 
ระยะ 

ชุดควบคุม ชุดทดลอง 

Thalassiosira 

sp. 

ตัวออนอารที

เมีย 

Thalassiosira 

sp. 
Larva Phyto 

ตัวออนอารที

เมีย 

0 
นอ

เพลียส 

2 

12:00, 24:00 
- 

2 

12:00, 24:00 
- - 

1 ซูเอ้ีย 1 

8 

3:00, 6:00, 9:00, 

12:00, 15:00, 

18:00, 21:00, 

24:00 

- 

8 

3:00, 6:00, 9:00, 

12:00, 15:00, 

18:00, 21:00, 

24:00 

- - 

2 ซูเอ้ีย 2  

4 

6:00, 12:00,  

18:00, 24:00 

4 

3:00, 9:00,  

15:00, 21:00 

- 

4 

6:00, 12:00,  

18:00, 24:00 

4 

3:00, 9:00,  

15:00, 21:00 

3 ซูเอ้ีย 3 

4 

6:00, 12:00,  

18:00, 24:00 

4 

3:00, 9:00,  

15:00, 21:00 

 

4 

6:00, 12:00,  

18:00, 24:00 

4 

3:00, 9:00,  

15:00, 21:00 

4 ไมซิส 1 

2 

12:00, 18:00 

 

6 

3:00, 6:00, 

9:00, 15:00, 

21:00, 24:00 

- 

2 

12:00, 18:00 

 

6 

3:00, 6:00, 

9:00, 15:00, 

21:00, 24:00 

หมายเหตุ: ความหนาแนนของ Thalassiosira sp. ในถังอนุบาลเทากับ 15,000 - 30,000 เซลล/ลิตร และความเขมขนของ

อาหารสําเร็จรูปชนิดเหลวในแตละม้ือท่ีระยะซูเอ้ีย 2, 3 และไมซิส 1 เทากับ 3, 4 และ 5 ppm ตามลําดับ 

2.2.3 หลังจากลกูกุงเขาระยะไมซิส 1 หมด จนถึงระยะโพสตลาวา 10 ปรับโปรแกรมการใหอาหารเหมือนกัน ท้ัง 

2 ชุดการทดลอง โดยใหตัวออนอารทีเมีย 4 ม้ือ สลับกับอาหารสําเร็จรูป 4 ม้ือ 

2.2.4 การเปลี่ยนถายน้ําท่ีระยะไมซิส 1 ถึงโพสตลาวา 4 เปลี่ยนถายวันเวนวันท่ีอัตราสวน 50 - 80% หลังจาก

ระยะโพสตลาวา 5 เปลี่ยนถายทุกวันท่ีอัตราสวน 50 - 80% โดยพิจารณาจากคุณภาพน้ําเปนหลัก  

2.2.5 สุมนับจํานวนลูกกุงในบอเพ่ือคํานวนหาอัตรารอด และตรวจสอบดัชนีการพัฒนาท่ีระยะไมซิส 1 และโพสต 

ลาวา 1 โดยทําการสุมตักน้ําในถังทดลองดวยแกวความจุ 600 มิลลิลิตร จํานวน 3 จุดตอถัง 

2.2.6 ทําการปดงานทดลองท่ีระยะโพสตลาวา 10 จากนั้นตรวจสอบอัตรารอด ความยาว และคุณภาพลูกกุงโดย

อางอิงจากการตรวจสอบคุณภาพลูกกุงขาวแวนนาไมดวยวิธีชริมพไบโอเทค (กรรณวิท และคํารณ, 2546) 

3. การวิเคราะหขอมูล  

 การเปรียบเทียบผลการอนุบาลลูกกุงเม่ือมีการใหอาหารสําเรจ็รูปชนดิเหลวทดแทนแพลงกตอนพืชในชวงระยะซูเอ้ีย 2 - 

ไมซิส 1 นําขอมูลท่ีไดจากการทดลองมาวิเคราะห และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางชุดควบคุม และชุดทดลอง 

โดยวิธี t-test ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซนต ดวยโปรแกรม SPSS 11.5  

 3.1 ดัชนีการพัฒนาระยะ (Index of development: ID) ตามวิธี Villegas and Kanazawa ,1979 และอัตรารอด

ท่ีระยะไมซิส 1 และโพสตลาวา 1 (เปอรเซนต) 
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            ดัชนีการพัฒนาระยะ (ID) = ผลรวมของ (จํานวนลูกกุง (n) X คาสัมประสิทธิ์ (I)) / จํานวนลูกกุงท้ังหมด (N) 

(I=1; Z1,  I=2; Z2,  I=3; Z3,  I=4; M1,  I=5; M2,  I=6; M3,  I=7; PL1) 

3.2 ความยาวลูกกุงท่ีระยะโพสตลาว1 และโพสตลาวา 10 (มิลลิเมตร) 

 3.3 อัตราการใหแพลงกตอนพืชตอการลงนอเพลียส 1 ลานตัว (ลิตร) 

 3.4 อัตรารอด (เปอรเซนต) ความยาว (มิลลิเมตร) ท่ีระยะโพสตลาวา 10  

 3.5 อัตรารอดการทดสอบความเครียด (เปอรเซนต) และคุณภาพลูกกุงดวยพารามิเตอรตาง ๆ ท่ีระยะโพสตลาวา 10 

4. การวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

 4.1 วิเคราะหทุกวัน เวลา 9:00 และ 15:00 

      - อุณหภูมิของน้ํา (องศาเซลเซียส) โดยใชเทอรโมมิเตอร 

 4.2 วิเคราะหท่ีระยะซูเอ้ีย 1, ไมซิส 1, โพสตลาวา 1, 5 และ 10 โดยเก็บตัวอยางน้ําเวลา 9:00 

      - ความเปนกรด-ดางของน้ํา (pH) โดย pH meter รุน PH1101 ของ HORIBA 

      - ความเปนดางของน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร) โดยวิธี Tritation method (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) 

      - ปริมาณแอมโมเนียรวม (Total NH3-N) โดยวธิี Phynyl hypochlorite method (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) 

      - ปริมาณไนไตรท (NO2-N) โดยวิธี Diazotization method (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) 

ผลการศึกษา 

1. การเปรียบเทียบอัตรารอด และดัชนีการพัฒนาของลูกกุงท่ีระยะไมซิส 1 และโพสตลาวา 1 

 1.1 อัตรารอดลูกกุงท่ีระยะไมซิส 1 และโพสตลาวา 1 

 จากการศึกษาการอนุบาลลูกกุงเม่ือมีการใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเหลวทดแทนแพลงกตอนพืชในชวงระยะซูเอ้ีย 2 

- ไมซิส 1 พบวาอัตรารอดจากการสุมนับลูกกุงในถังทดลอง ท่ีระยะไมซิส 1 กับโพสตลาวา 1 ของชุดควบคุม และชุดทดลองไม

แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีอัตรารอดเฉลี่ยท่ีระยะไมซิส 1 เทากับ 88.42±2.52 และ 87.42±4.67 เปอรเซนต

ตามลําดับ และมีอัตรารอดเฉลี่ยท่ีระยะโพสตลาวา 1 เทากับ 78.68±6.12 และ 80.16±3.25 เปอรเซนตตามลําดับ (ตารางท่ี 2 

และภาพท่ี 3) 

1.2 ดัชนีการพัฒนาของลูกกุงระยะไมซิส 1 และโพสตลาวา 1 

จากการศึกษาพบวาดัชนีการพัฒนาของลูกกุง ท่ีระยะไมซิส 1 กับโพสตลาวา 1 ของชุดควบคุม และชุดทดลองไม

แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีดัชนีการพัฒนาท่ีระยะไมซิส 1 เทากับ 3.80±0.12 และ 3.78±0.13 ตามลําดับ และมี

ดัชนีการพัฒนาท่ีระยะโพสตลาวา 1 เทากับ 6.80±0.12 และ 6.84±0.09 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 1) 

2. การเปรียบเทียบความยาวท่ีระยะโพสตลาวา 1 โพสตลาวา 10 รวมถึงอัตรารอด และน้ําหนักเฉลี่ยท่ีระยะโพสตลาวา 10 

 2.1 ความยาวเฉลี่ยท่ีระยะโพสตลาวา 1 และโพสตลาวา 10 

 จากการศึกษาการอนุบาลลูกกุงเม่ือมีการใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเหลวทดแทนแพลงกตอนพืชในชวงระยะซูเอ้ีย 2 

- ไมซิส 1 พบวาความยาวเฉลี่ยลกูกุงในถงัทดลอง ท่ีระยะโพสตลาวา 1 กบัโพสตลาวา 10 ของชดุควบคุม และชดุทดลองไม

แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีความยาวเฉลี่ยท่ีระยะโพสตลาวา 1 เทากับ 5.38±0.13 และ 5.32±0.13 มิลลิเมตร 

ตามลําดับ อีกท้ังมีความยาวเฉลี่ยท่ีระยะโพสตลาวา 10 เทากับ 9.39±0.51 และ 9.41±0.59 มิลลิเมตร ตามลําดับ นอกจากนี้

ความแปรปรวนของความยาวเฉลี่ยท่ีระยะโพสตลาวา 10 เทากับ 8.76±2.36 และ 7.73±2.16 เปอรเซนต (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 2) 

 

ID = (Σ[I x ni]) / N 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2562 O1 

73 

O07 

 2.2 อัตรารอดและน้ําหนักเฉลี่ยของลูกกุงท่ีระยะโพสตลาวา 10 

  จากการศึกษาพบวาอัตรารอดของลูกกุงหลงัปดงานทดลอง ท่ีโพสตลาวา 10 ของชุดควบคุม และชุดทดลองไม

แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีอัตรารอดเฉลี่ยเทากับ 61.50±6.93 และ 63.31±2.26 เปอรเซนตตามลําดับ อีกท้ัง

น้ําหนักเฉลี่ยลูกกุงในถังทดลอง ท่ีโพสตลาวา 10 ของชุดควบคุม และชุดทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีน้ําหนัก

เฉลี่ยท่ีระยะโพสตลาวา 10 เทากับ 0.0089±0 และ 0.0085±0 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

3. การเปรียบเทียบอัตราการใชแพลงกตอนพืช Thalassiosira sp. ในการอนุบาลลูกกุง 

 จากการศึกษาการอนุบาลลูกกุงเม่ือมีการใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเหลวทดแทนแพลงกตอนพืชในชวงระยะซูเอ้ีย 2 

- ไมซิส 1 พบวาอัตราการใชแพลงกตอนพืชในชวงระยะซูเอ้ียถึงไมซิส ของชุดทดลองมีอัตราการใชนอยกวาชุดควบคุมอยางมี

นัยสําคัญ (p<0.05) โดยอัตราการใชแพลงกตอนพืชเทากับ 1,211±136 และ 4,640±648  ลิตรตอการลงนอเพลียส 1 ลานตัว 

(ตารางท่ี 2) และเม่ือพิจารณาจากปริมาณแพลงกตอนท่ีอยูในถังทดลองจะพบวาในชุดทดลองมีความหนาแนนของเซลลลดลง

เรื่อย ๆ เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ภาพท่ี 4) 

4. การเปรียบเทียบอัตรารอดจากการทดสอบความเครียดและคุณภาพลูกกุงจากพารามิเตอรตาง ๆ ท่ีระยะโพสตลาวา 10 

 4.1 อัตรารอดจากการทดสอบความเครียดลูกกุง 

 จากการศึกษาการอนุบาลลูกกุงเม่ือมีการใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเหลวทดแทนแพลงกตอนพืชในชวงระยะซูเอ้ีย 2 

- ไมซิส 1 พบวาอัตรารอดหลังการทดสอบความเครียดลูกกุงท่ีระยะโพสตลาวา 10 ดวยการแชลูกกุงในน้ําจืดความเค็ม 0 ppt นาน 

30 นาที จากนั้นยายลูกกุงไปท่ีความเค็ม 30 ppt นาน 30 นาที ของชุดควบคุม และชุดทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

โดยมีอัตรารอดเฉลี่ยเทากับ 97.0±2.30 และ 95.0±2.12 เปอรเซนตตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 

 4.2 คุณภาพลูกกุงจากพารามิเตอรตาง ๆ 

 จากการตรวจสอบคุณภาพลูกกุงขาวดวยวิธีชริมพไบโอเทค (กรรณวิท และคํารณ, 2546) พบวาปริมาณเม็ดไขมัน

ในเฮปาโตแพนเครียสมากกวา 80% ความสมบูรณระยางค และปรสิตภายนอก ของชุดควบคุม และชุดทดลองไมแตกตางกันทาง

สถิติ (p>0.05) โดยมีปริมาณเม็ดไขมันมากกวา 80% เทากับ 90.0±5.0 และ 88.0±5.7 เปอรเซนต ความสมบูรณระยางคเทากับ 

99.0±1 และ 98.8±0.84 เปอรเซนต  ปรสิตภายนอกเทากับ 3.20±1.30 และ 3.41±1.52 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบดัชนีการพัฒนาระยะ อัตรารอด น้ําหนักเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย และอัตราการใชแพลงกตอนพืช 

ขอมูล (หนวย) ชุดควบคุม ชุดทดลอง 

ดัชนีการพัฒนาระยะไมซิส 1 

ดัชนีการพัฒนาระยะโพสตลาวา 1 

3.80±0.12a 

6.80±0.12a 

3.78±0.13a 

6.84±0.09a 

อัตรารอดเฉลี่ยระยะไมซิส 1 (เปอรเซนต) 88.42±2.52a 87.42±4.67a 

อัตรารอดเฉลี่ยระยะโพสตลาวา 1 (เปอรเซนต) 78.68±6.12a 80.16±3.25a 

อัตรารอดเฉลี่ยท่ีระยะโพสตลาวา 10 (เปอรเซนต) 61.50±6.93a 63.31±2.26a 

ความยาวเฉลี่ยท่ีระยะโพสตลาวา 1 (เมิลลิเมตร) 5.38±0.13a 5.32±0.13a 

ความยาวเฉลี่ยท่ีระยะโพสตลาวา 10 (มิลลิเมตร) 9.39±0.51a 9.41±0.59a 

ความแปรปรวนของความยาวท่ีระยะโพสตลาวา 10 (เปอรเซนต) 

น้ําหนักเฉลี่ยท่ีระยะโพสตลาวา 10 (กรัม) 

อัตราการใชแพลงกตอนพืช (ลิตร/106 นอเพลียส) 

8.76±2.36a 

0.0089±0a 

4,640±648a 

7.73±2.16a 

0.0085±0a 

1,211±136b 

ตนทุนคาอาหารในชวงซูเอ้ีย - ไมซิส 1 (บาท/106 นอเพลียส) 4,640 1,711 

หมายเหตุ : ตนทุนคาขยายแพลงกตอนพืชเทากับ 1 บาท/ลิตร (คํานวนจากสถานท่ีทดลอง) และอาหารสําเร็จรูป Larva 

Phyto  เทากับ 1 บาท/ลิตร (ราคาจําหนาย) 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอัตรารอดจากการทดสอบความเครียด และคุณภาพลูกกุงจากพารามิเตอรตาง ๆ ท่ีระยะโพสตลาวา 10 

ขอมูล (หนวย) ชุดควบคุม ชุดทดลอง 

อัตรารอดจากการทดสอบความเครียดดวยความเค็ม* (เปอรเซนต) 97.0±2.30a 95.0±2.12a 

ปริมาณเม็ดไขมันในเฮปาโตแพนเครียสมากวา 80% (เปอรเซนต) 90.0±5.00a 88.0±5.70a 

ความสมบูรณของระยางค (เปอรเซนต) 99.0±1.00a 98.8±0.84a 

ปรสิตภายนอก (เปอรเซนต) 3.2±1.30a 3.4±1.52a 

*การทดสอบความเครียดดวยความเค็ม ทําโดยการแชลูกกุงในน้ําจดืความเค็ม 0 ppt นาน 30 นาที จากนั้นยายลูกกุงไปท่ี

ความเค็ม 30 ppt นาน 30 นาที (FAO, 2003) 

 
ภาพที่ 1 ดัชนีการพัฒนาระยะของลูกกุงท่ีระยะไมซิส 1 และโพสตลาวา 1 

 
ภาพที่ 2 ความยาวเฉลี่ย (มิลลิเมตร) ท่ีระยะโพสตลาวา 1 และโพสตลาวา 10 

 

 
ภาพที่ 3 อัตรารอดเฉลี่ย (เปอรเซนต) ท่ีระยะไมซิส 1 โพสตลาวา 1 และโพสตลาวา 10 
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ภาพที่ 4 ปริมาณแพลงกตอนพืช Thalassiosira sp. ในถังทดลอง 

5. การวิเคราะหคุณภาพน้ําในถังทดลอง 

 ผลการตรวจสอบคุณภาพของน้ําในถังทดลอง พบวาอุณหภูมิของน้ํามีคาระหวาง 30.5 - 32.0 องศาเซลเซียส (ตาราง

ท่ี 4) ความเปนกรดเปนดางมีคาระหวาง 7.83 - 8.36  ความเปนดางมีคาระหวาง 174 - 223 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนียรวมมี

คาระหวาง 0 - 0.52 มิลลิกรัม/ลิตร และไนไตรทมีคาระหวาง 0 - 0.06 มิลลิกรัม/ลิตร (ตารางท่ี 5) 

ตารางที่ 4 อุณหภูมิน้ําระหวางการทดลอง 

ระยะลูกกุง 
เวลา 9:00 (องศาเซลเซียส) เวลา 15:00 (องศาเซลเซียส) 

ชุดควบคุม ชุดทดลอง ชุดควบคุม ชุดทดลอง 

ซูเอ้ีย 1 30.8 30.8 31.5 31.9 

ไมซิส 1 31.0 31.2 31.8 31.5 

โพสตลาวา 1 30.5 30.9 31.2 31.9 

โพสตลาวา 5 30.9 31.0 31.5 31.6 

โพสตลาวา 10 31.0 31.2 31.8 32.0 

 

ตารางที่ 5 คุณภาพน้ําระหวางการทดลอง 

ระยะลูกกุง 

คาความเปนกรดเปน

ดาง 

 

คาความกระดาง 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 

แอมโมเนียรวม 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 

ไนไตรท 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 

ควบคุม ทดลอง ควบคุม ทดลอง ควบคุม ทดลอง ควบคุม ทดลอง 

ซูเอ้ีย 1 8.36 8.20 174 178 0.00 0.00 0.00 0.00 

ไมซิส 1 8.20 8.15 183 181 0.45 0.52 0.05 0.04 

โพสตลาวา 1 8.08 8.10 198 196 0.31 0.23 0.06 0.06 

โพสตลาวา 5 8.10 8.13 223 221 0.30 0.33 0.06 0.06 

โพสตลาวา 10 7.83 7.85 183 181 0.32 0.29 0.02 0.01 

 

สรุปและวิจารณผล 

 การศึกษาครั้งนี้ในหัวขอเรื่องการทดแทนแพลงกตอนพืชดวยอาหารสําเร็จรูปชนิดเหลว Larva Phyto ซ่ึงมี 2 ชุดการ

ทดลองโดยชุดควบคุมท่ีใหแพลงกตอนพืช Thalassiosira sp. เพียงอยางเดียวตั้งแตระยะซูเอ้ีย 1 - ไมซิส 1 เปรียบเทียบกับ

ชุดทดลองท่ีใหแแพลงกตอนพืช Thalassiosira sp. ในระยะซูเอ้ีย 1 หลังจากลูกกุงพัฒนาเขาสูระยะซูเอ้ีย 2 แลวจึง
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เปลีย่นเปนใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเหลวทดแทนจนถึงระยะไมซิส 1 นั้น พบวาดัชนีการพัฒนาระยะของลูกกุงท่ีระยะไมซิส 1 

เทากับ 3.80 และ 3.78 ท่ีระยะโพสตลาวา 1 เทากับ 6.80 และ 6.84 อีกท้ังอัตรารอดเฉลี่ยท่ีระยะไมซิส 1 เทากับ 88.42 และ 

87.42 เปอรเซนต ท่ีระยะโพสตลาวา 1 เทากับ 78.68 และ 80.16 เปอรเซนต ดังนั้นอาหารสําเร็จรูปชนิดเหลวสามารถให

ทดแทนแพลงกตอนพืชต้ังแตระยะซูเอ้ีย 2 โดยไมมีผลกระทบตอดัชนีการพัฒนาระยะ และอัตรารอดของลูกกุง จากภาพท่ี 4 

แมวาปริมาณแพลงกตอนพืช  Thalassiosira sp. ในชุดทดลองมีปริมาณลดลงจนนอยกวา 10,000 เซลลลตอมิลลิลิตร ซ่ึง

ตามท่ี Pauline et al., 2011 ไดระบุปริมาณท่ีเหมาะสมของ Thalassiosira sp. ในการอนุบาลลูกกุงกุลาดําเทากับ 3 - 5X104 

เซลลตอมิลลิลิตร และตามท่ี Emmerson, 1980 รายงานไวถึงอัตราการกินของลูกกุงระยะซูเอ้ีย 1 ถึงไมซิส 3 คือ 0.25X104 

เซลล/ลูกกุง/ชั่วโมง และ 1.2X104 เซลล/ลูกกุง/ชั่วโมง ตามลําดับ แสดงวาคุณคาทางอาหารของอาหารสําเร็จรูปชนิดเหลว 

Larva Phyto มีคาเทียบเทากับแพลงกตอนพืช และเม่ืออาหารเหลวแพรกระจายอยูในมวลน้ํา ลูกกุงสามารถกินเขาสูรางกาย

นําไปใชประโยชนภายในรางกายจึงทําใหดัชนีการพัฒนาระยะ และการเจริญเติบโตปกติ  

 นอกจากนี้ยังติดตามผลการอนุบาลลูกกุงของท้ังสองชุดการทดลองจนถึงระยะโพสตลาวา 10 พบวาอัตรารอดเทากับ 

61.50 และ 63.31 เปอรเซนต ความยาวเฉลี่ยเทากับ 9.39 และ 9.41 มิลลิเมตร มีความแปรปรวนของความยาวเทากับ 8.76 

และ 7.73 เปอรเซนต น้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 0.0089 และ 0.0085 กรัม อัตรารอดการทดสอบความเครียดดวยการเปลี่ยนแปลง

ความเค็มแบบฉับพลันเทากับ 97 และ 95 เปอรเซนต ซ่ึงจากขอมูลการควบคุมคุณภาพลูกกุงขาวในโรงเพาะฟกเชิงพาณิชย

ของ Crisantema et al., 2001 ไดรายงานไววาความยาวเฉลี่ยอยูในชวง 7.93 - 8.43 มิลลิเมตร มีความแปรปรวน 7.91 - 

10.97 เปอรเซนต อัตรารอดการทดสอบความเครียดดวยความเค็มอยูในชวง 91.94 - 93.32 เปอรเซนต 

 เม่ือมีการใชอาหารสําหรับเร็จรูปชนิดเหลว Larva Phyto เพ่ือนํามาทดแทนแพลงกตอนพืชในชวงซูเอ้ีย 2 ถึงไมซิส 1 

พบวาอัตราการใชแพลงกตอนพืชตอการลงนอเพลียสหนึ่งลานตัวลดลงอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงในชุดควบคุมเทากับ 4,640 ลิตร แต

ชุดทดลองเทากับ 1,211 ลิตร และมีอัตราการใช Larva Phyto เทากับ 485 ลิตร ท้ังนี้ท่ีพบวาในชุดควบคุมใชแพลงกตอนพืช

ในปริมาณท่ีสูงกวาชุดทดลอง อาจเนื่องจากในบอเพาะขยายแพลงกตอนพืชมีความหนาแนน 40,000 - 60,000 เซลลตอลูกบาศก

เมตร จึงตองใชแพลงกตอนพืชปริมาณมากเพ่ือใหมีความหนาแนนเซลลในบออนุบาลเพียงพอตอความตองการของลูกกุง เม่ือ

เปรียบเทียบกับอัตราการใช Larva Phyto ตามท่ีระบุไวในวิธีการทดลอง อีกท้ังเม่ือลูกกุงเขาระยะซูเอ้ีย 2 - ไมซิส 1 ซ่ึงเปน

ชวงท่ีลูกกุงมีอัตราการกินแพลงกตอนพืชสูง (Pauline et al., 2011) จึงย่ิงทําใหอัตราการใชแพลงกตอนพืชในชุดควบคุมท่ีมี

การใหตลอดตั้งแตซูเอ้ีย 1 ถึงไมซิสมีปริมาณสูงมาก เม่ือเทียบกับการให Larva Phyto ทดแทน ดังนั้นจึงพบวาในชุดทดลอง

สามารถใหผลิตภัณฑ Larva Phyto ในปริมาณท่ีนอยกวาเม่ือเปรียบเทียบกับการให Thalassiosira sp. ในชุดควบคุมได ซ่ึง

เม่ือมีการลดปริมาณการใชแพลงกตอนพืชลงก็เทากับวาสามารถลดตนทุนในการเพาะขยายแพลงกตอนไดไมต่ํากวา 2,500 บาท

ตอการลงนอเพลียส 1 ลานตัว  

 จากผลการทดลองครั้งนี้ สามารถยืนยันผลไดวาอาหารสําเร็จรูปชนิดเหลว Larva Phyto สามารถนํามาทดแทนแพลงก

ตอนพืชในการอนุบาลลูกกุงชวงระยะซูเอ้ีย 2 - ไมซิส 1 ทําใหสามารถลดขั้นตอน ลดพ้ืนท่ี ลดทรัพยากร และลดแรงงานคนใน

การเตรียมแพลงกตอนพืช รวมถึงลดการปนเปอนจากเชื้อกอโรคตาง ๆ ท่ีมากับอาหารมีชีวิต และทายสุดเกษตรกรสามารถลด

ตนทุนการผลิต ทําใหมีผลกําไรเพ่ิมมากขึ้นเม่ือมีการนําอาหารสําเร็จรูปเหลวมาใหทดแทนแพลงกตอนพืช โดยท่ีประสิทธิภาพ

การผลิตลูกกุงท้ังดานอัตรารอด และคณุภาพลูกกุงกอนการจําหนายไมแตกตางจากการใหแพลงกตอนพืชเพียงอยางเดียวตลอด

การอนบุาล 

 

คําขอบคุณ 

 คณะผูวิจัยขอขอบคุณ ผูบริหารระดับสูงสายธุรกิจสัตวน้ํา บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหารจํากัด (มหาชน) ท่ีใหการ

สนับสนุนการทําวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ขอขอบคุณพนักงานของศูนยวิจัยอาหารสัตวน้ําเค็ม สมุทรสาคร และพนักงานโรง

เพาะฟกลูกกุงทะเลทุกโรงเพาะฟก และทุกทานท่ีใหความชวยเหลือในการทําวิจัยครั้งนี้ 
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โครงสรางประชาคมปลาและผลจับของเครื่องมือขายในพื้นทีชุ่มน้ําพรคุวนขีเ้สยีน จังหวัดพัทลุง 

 

สุกัญญา ดําชู1* สุภาพ สังขไพฑูรย1 หฤษฎ บินโตะหีม2 นิรันดร ยามา3 สุวิมล สี่หิรัญวงศ 4 และ วิชัย วัฒนกุล1 
1ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืพัทลุง 
2ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดปตตานี 
3ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดนครศรีธรรมราช 
4กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื 

 

บทคัดยอ 

การศกึษาโครงสรางประชาคมปลาและประสิทธิภาพการจบัของเครือ่งมือขายในพ้ืนท่ีชุมน้ําพรคุวนขี้เสยีน จังหวัดพัทลงุ 

ไดดําเนินการสุมตัวอยางดวยชุดเครื่องมือขาย 6 ขนาดชองตา คือ 20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร ดําเนินการระหวาง

เดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 รวม 6 เท่ียวสํารวจ และ 6 จุดสํารวจ จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหความ

หลากหลายและความชุกชุม โครงสรางและการกระจายของประชาคมปลา ประสิทธิภาพผลจบัปลาและเปรียบเทียบการเลือกจับ

ของชนิดพันธุปลา 

ผลการศกึษาพบวาพ้ืนท่ีชุมน้ําพรคุวนขี้เสียนมีความหลากหลายของพันธุปลาท่ีสุมตัวอยางไดจากชุดเครือ่งมือขายรวม 

32 ชนิด 14 วงศ ประกอบดวยปลาในวงศปลาตะเพียน (Cyprinidae) มากท่ีสุดจํานวน 11 ชนิด ความชุกชุมสัมพัทธของ

ประชาคมปลาโดยน้ําหนักพบสวนใหญเปนปลาท่ีมีขนาดเล็กถึงขนาดปานกลาง ซ่ึงถูกจับไดดวยขายขนาดชองตา 40, 20 และ 

30 มิลลิเมตร ตามลําดับ และมีความชุกชุมของสัตวน้ําในระดับต่ํามากเพียง 153±61.39 กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตรตอ

คืน โครงสรางประชาคมปลาโดยจํานวนและน้ําหนักสามารถแบงเปนกลุมปลาท่ีมีอวัยวะพิเศษในการหายใจ ไดแก กลุมปลา

กระดี่ กลุมปลาหมอ กลุมปลาดุก และกลุมปลาชอน และกลุมท่ีมีการปรับตัวตามสภาพแวดลอมไดดีมักอพยพยายถิ่นในฤดูน้ํา

หลาก ไดแก ปลาสลาด และกลุมปลาตะเพียน ปลาแปบขาว ปลาตะเพียนทราย ปลาไสตันตาแดง สําหรับผลการวิเคราะหเพ่ือ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลจับปลาของชุดเคร่ืองมือขายพบวาผลจับตามจุดสํารวจ เท่ียวสํารวจ และขนาดชองตาขายมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยเครื่องมือขายขนาดชองตา 20 มิลลิเมตร มีความสามารถในการเลือกจับชนิดพันธุ

ปลาไดมากท่ีสุดรวม 21 ชนิด 

 

คําสําคัญ: โครงสรางประชาคมปลา ผลจับ พ้ืนท่ีชุมน้ําพรุควนขี้เสียน 

   

*ผูรับผิดชอบ: 801 ตําบลลําปา อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทร.0 7482 9886  

E-mail: sukanyaople@gmail.com 
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Abstract 

A study on fish community structure and catch efficiency of gillnet in Kuan Ki Sian Peat Swamp, 

Phatthalung Province was carried out by using a set of 6 mesh sizes gillnet (20, 30, 40, 55, 70 and 90 mm). 

Field surveys were conducted during August 2015 to June 2016 at 6 sampling stations from 6 periods. All 

received data were analyzed to determine fish composition, distribution, gillnets efficiency and gillnets 

selection.  

The result showed that there were 32 fish species from 14 families found by a set of 6 mesh sizes 

gillnets sampling in the peat swamp. Eleven species of Cyprinid was the highest species composition in 

their community. The average abundance of fish community was seemed to be very low as 153±61.39 

g/100 m2/night which belonging to small to medium sized. Most of fish community was caught by the 

gillnet mesh size of 40, 20 and 30 mm, respectively. Fish community structure in term of weigh and 

number had divided groups as fish community that obtain accessory breathing organs such as 

osphronemidae, anabantidae, clariidae and channidae, and groups as fish community that well adapted to 

the surrounding environment and often migrated during the flood season period such as Notopteridae and 

Cyprinidae. Also, the catch efficiency in term of weight and number were significant difference among 

stations, periods, and mesh sizes (p<0.05). The highest number of 21 species selection was obtained from 

20 mm mesh size gillnet. 

 

Keywords: Fish Community Structure, Catch of Gillnet, Kuan Ki Sian Peat Swamp 
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การประมงอวนลอมจับจากเรือที่มีการแจงเขา - ออก ในจังหวัดสงขลา ป 2560 

 

ปราณี ออนแกว*  

ศูนยควบคุมการแจงเขา - ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) 

 

บทคัดยอ 

ศึกษาการประมงอวนลอมจบัท่ีมีการแจงเขาเพ่ือขนถายสัตวน้ําในจงัหวัดสงขลา โดยรวบรวมขอมูลเรืออวนลอมจบัปนไฟ 

และอวนลอมจับปลาโอท่ีมีการแจงเขา และขนถายสัตวน้ําบริเวณทาเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ทาสะอาน) ชวงเดือนมกราคม - 

ธันวาคม ป 2560 จํานวนท้ังหมด 20 ลํา พบวา เรืออวนลอมจับปนไฟทําการประมงท้ังกลางวัน และกลางคืน สวนใหญจะทํา

การประมงในเวลากลางคืน ขนาดตาอวน 2.50 เซนติเมตร เรือมี 2 ขนาด คือ ขนาดกลาง (M: ขนาด 20 - 59.99 ตันกรอส 

และขนาดใหญ (L: ขนาด 60 - 149.99 ตันกรอส) จํานวนวันทําการประมงเฉลี่ยตอเท่ียว เทากับ 1.26 และ 4.13 วัน สวนใหญ

ทําการประมงหนาแนนบริเวณหนาจังหวัดสงขลา ท่ีระดับความลึกของน้ํา 10 - 50 เมตร และทําการประมงอยางหนาแนน

ในชวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต สวนอวนลอมจับปลาโอมีการทําการประมงท้ังกลางวันและกลางคืน สวนใหญจะทําการประมง

ในเวลากลางคืน ขนาดตาอวน 9.40 เซนติเมตร เรือมี 2 ขนาด คือ ขนาดใหญและขนาดใหญมาก (X: ขนาดตั้งแต150 ตัน

กรอสขึ้นไป) จํานวนวันทําการประมงเฉลี่ยตอเท่ียว เทากับ 12.12 และ 13.35 วัน สวนใหญทําการประมงหนาแนนบริเวณ

หนาจังหวัดสงขลา ท่ีระดับความลึกของน้ํา 30 เมตรขึ้นไป และทําการประมงอยางหนาแนนในชวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

สวนใหญเรือ ประมงมักไมเปลี่ยนแหลงทําการประมง นอกจากมีเรือบางสวนท่ีมีการยายไปทําการประมงบริเวณอาวไทยตอนบน

ในชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

อัตราการจบัสัตวน้ําของเรืออวนลอมจับปนไฟ และเรืออวนลอมจับปลาโอ มีคาเฉลี่ย 3,591.22 และ 2,825.41 กิโลกรัม

ตอวัน ในรอบปมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงโดยไมมีรูปแบบท่ีแนนอน องคประกอบสัตวน้ําจากอวนลอมจบัปนไฟ ประกอบดวยสัตวน้ํา

เศรษฐกิจ รอยละ 80.04 และกลุมปลาเปด รอยละ 19.96 สวนองคประกอบสัตวน้ําของเรืออวนลอมจับปลาโอ ประกอบดวย

สัตวน้ําเศรษฐกิจ รอยละ 99.77 และกลุมปลาเปด รอยละ 0.23  

รอยละความแตกตางระหวางน้ําหนักสัตวน้ําจากการรายงานในสมุดบันทึกการทําการประมงกับน้ําหนักสัตวน้ําท่ีชั่งหนา

ทาเทียบเรือของเรืออวนลอมจับปนไฟ และเรืออวนลอมจับปลาโอ มีคาความแตกตางอยูในชวงเกณฑมาตรฐาน (±10%) คิดเปน

รอยละ 66.67 และ 65.00 ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: การประมงอวนลอมจับ การแจงเขา จังหวัดสงขลา 
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Purse Seine Fisheries Ported-in and Ported-out in Songkhla Province in 2017 

 

Pranee  Oonkaew* 

Port-In and Port-Out Control Center, Area 2 (Songkhla) 

 

Abstract 

Data of purse seine fisheries collected from light luring purse seiners and tuna purse seiners 

ported in Songkhla Port 2 (Tha-Sa-Aan) during January - December 2017 was determined. The results 

revealed that mesh size of light luring purse seine nets was 2.50 cm. There were 2 sizes of light luring 

purse seiners, M (20 - 59.99 gross tonnage) and L (60 - 149.99 gross tonnage) operating day and night, 

mostly at night, with 1.26 and 4.13 day per trip of their average fishing operations, respectively. The main 

fishing ground of light luring purse seiners was the coastal area of Songkhla Province at 10 - 50 meters of 

water depth, with their high fishing period in the Southwest Monsoon season. There were 2 sizes of tuna 

purse seiners, L and X (≥150 gross tonnage), with of nets of 9.40 cm. Tuna purse seiners operated day and 

night, mostly at night, with 12.12 and 13.35 day per trip of their average fishing operations, respectively. 

Their main fishing ground was the coastal area at the depth of ≥30 meters in Songkhla Province, with their 

high fishing period in the Southwest Monsoon season. It was found that almost the purse seiners always 

operated in the same fishing ground, whereas some moved to the upper Gulf of Thailand in the Northeast 

Monsoon season.  

The average catch per unit effort (CPUE) of light luring purse seiner and tuna purse seiner fisheries 

were 3,591.22 and 2,825.41 kg/day, respectively. The catch composition of light luring purse seiners were 

80.04% of highly economic aquatic fauna and 19.96% of trash fish, whereas those of tuna purse seiners 

were 99.77% of highly economic aquatic fauna and 0.23% of trash fish.  

 Percent different of reported weight in fishing logbook and weight at port of light luring purse 

seiner and tuna purse seiner, which has different values within the margin of tolerance (±10%) were 66.67 

and 65.00 respectively. 

 

Keywords: Purse Seine Fisheries, port - in, Songkhla Province 

   

*Corresponding author: 79 Booyang Sub-distric, Muang Distric, Songkhla Province 90000 Tel.0 7432 1142   

E-mail: oonkeaw_jeab@hotmaill.com 

 

 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2562 O1 

83 

O09 

คํานํา 

อวนลอมจับจัดเปนเคร่ืองมือประมงท่ีมีประสิทธิภาพสูง ใชจับสัตวน้ําซ่ึงเปาหมายหลัก คือ กลุมปลาผิวน้าํชนิดท่ีมี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ไดแก ปลาทู ปลาลัง ปลาทูแขก ปลาหลังเขียว ปลาโอ และปลาผิวน้ําอ่ืน ๆ มีวิธีการทําการประมง 3 

วิธี ไดแก 1) อวนลอมจับปนไฟ มีการใชแสงไฟลอหรือใชเรือปนไฟใหสัตวน้ํารวมฝูงเพ่ือทําการประมง จากนั้นจึงใชอวนลอมจับ

ทําการประมง 2) อวนลอมจบัปลาโอ มีการใชอุปกรณชวยทําการประมงท่ีมีประสทิธิภาพและทันสมัย ในการหาฝงูปลา ไดแก  

โซนารประกอบกับเครื่องหย่ังน้ําและหาฝูงปลา (echo-sounder) ดวยการแลนเรือเพ่ือหาฝูงปลาโดยใชเครื่องมือหาฝูงปลา 

เชน โซนาร จากนั้นจึงใชอวนลอมจับทําการประมง โดยสามารถทําการประมงไดท้ังในเวลากลางวัน และกลางคืน 3) อวน

ลอมซ้ัง โดยมีการจัดวางซ้ังในทะเลเพ่ือดึงดูดใหสัตวน้ําเขามาอยูอาศัย เรืออวนลอมจับสวนใหญจะมีอุปกรณอื่น ๆ ในการ

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทําการประมง ไดแก เครื่องวัดทิศทางและกระแสน้ํา วัดกระแสลม เปนตน  

ในปการประมง 2559 - 2560 พบวามีเรือท่ีไดรับใบอนุญาตทําการประมงพาณชิยประเภทเคร่ืองมืออวนลอมจับ จํานวน

ท้ังสิ้น 2,581 ลํา จากรายงานของกรมประมง (2560) และกรมประมง (2561) พบวาสัตวน้ําท่ีจับไดในป 2559 และ 2560 คือ 

ปลาสําหรับการบริโภค 389,641 และ 380,792 ตัน (ปลากะตัก ปลาหลังเขียว ปลาทูแขก ปลาลัง และอ่ืน ๆ ) ปลาเปด 

15,729 และ 15,906 ตัน หมึก 10,745 และ 10,228 ตัน ซ่ึงในป 2560 มีเรือท่ีไดรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชยท่ีจังหวัด

สงขลา จํานวน 522 ลํา ประเภทเครื่องมืออวนลอมจับ จํานวน 23 ลํา พบวาสัตวน้ําท่ีจับไดจากเรือกลุมดังกลาวมีความ

หลากหลายท้ังชนิดและปริมาณ ผลผลติสวนใหญขายเปนวัตถุดิบในโรงงานแปรรูปสัตวน้ํา และเปนอาหารสาํหรับผูบริโภคโดยตรง 

จึงมีความ สําคัญย่ิงตอเศรษฐกิจและสังคมของไทยตลอดหวงโซอุปทานดานธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประมง  

มาตรการทางกฎหมายท่ีใชในการควบคุมการทําการประมงอวนลอมจับ ไดแก การกําหนดหามใชเครื่องมืออวนลอม

จับท่ีมีขนาดชองตาอวนเล็กกวา 2.50 เซนติเมตร ทําการประมงในเวลากลางคืน เพ่ือปองกันการทําลายลูกพันธุสัตวน้ําอยาง

รายแรง มาตรการหามใชอวนลอมจับมีสายมานประกอบเรือยนต และหามมิใหผูไดรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชยทําการ

ประมงในเขตทะเลชายฝง นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดเงื่อนไขหวงเวลาทําการประมงสําหรับผูไดรับใบอนุญาตประมงพาณิชย 

ในปการประมง 2559 - 2560 และ 2561 - 2562 เพ่ือควบคุมจํานวนวันทําการประมงสําหรับเรือกลุมนี้ดวย โดยตองแจงเขา

แจงออกทาเทียบเรือตอศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออกทุกครั้ง มีการจัดทําสมุดบันทึกการทําการประมงพรอมท้ังมีการจัดสง

ตามรูปแบบ วิธีการ และในหวงเวลาท่ีกําหนดกอนการขนถายสัตวน้ําท่ีทาเทียบเรือ มีการตรวจสอบยอนกลับสัตวน้ําท่ีขนถายได

ตลอดกระบวนการผลิต จากความสําคัญดังกลาวขางตนจึงมีความจําเปนอยางย่ิงในการศึกษา เพ่ือสามารถใชขอมูลการทําการ

ประมงอวนลอมจับจากเรือท่ีมีการแจงเขา - ออก ในจังหวัดสงขลา ป 2560 เปนแนวทางในการบริหารจัดการการทําประมง

อวนลอมจับท่ีถูกตองและเหมาะสมตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. ศึกษาขนาดเรือ เครื่องมือ วิธีการทําการประมง และจํานวนวันทําการประมงเฉลี่ยตอเท่ียวของเรือประมงอวนลอมจับ ท่ีมี

การแจงเขาเพ่ือขนถายสัตวน้ําในจังหวัดสงขลา 

2. ศึกษาแหลง และฤดูทําการประมง 

3. ศึกษาอัตราการจับสัตวน้ํา และองคประกอบสัตวน้ํา 

4. ศึกษาความแตกตางระหวางน้ําหนักสัตวน้ํา จากการรายงานในสมุดบันทึกการทําการประมง กับน้ําหนักสัตวน้ําท่ีชั่งไดท้ังหมด

หนาทาเทียบเรือ 
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วิธีดําเนินการ 

1. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

รวบรวมขอมูลจากเรือประมงอวนลอมจับ ขนาดต้ังแต 10 ตันกรอสขึ้นไป ท่ีมีการแจงออก (Port Out: PO) เพ่ือไปทํา

การประมง และแจงเขา (Port In: PI) เพ่ือขนถายสัตวน้ํา หรือนําสัตวน้ํา หรือผลิตภัณฑสัตวน้ําขึ้นทาเทียบเรือประมงในพ้ืนท่ี

จังหวัดสงขลา โดยเก็บขอมูลจากเรืออวนลอมจับ (Purse Seiner: PS) 2 ประเภทเฉพาะท่ีมีการแจงเขาเพ่ือขนถายสัตวน้ําในจงัหวัด

สงขลา ไดแก เรืออวนลอมจบัปนไฟ (Light Luring Purse Seiner: LPS) และอวนลอมจับปลาโอ (Tuna purse seiner: TPS) 

2. ระยะเวลาดําเนินการ 

เดือนมกราคม - ธันวาคม ป 2560 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลเรืออวนลอมจับแตละประเภทท่ีแจงเขา - ออก ตอศูนยควบคุมการแจงเขา - ออกเรือประมง เขต 

2 (สงขลา) เพ่ือขนถายสัตวน้ํา โดยมีรายละเอียดขอมูลท่ีเก็บดังนี้ 

3.1 เก็บรวบรวมขอมูลเครื่องมือและวิธีการทําการประมง ดวยการสอบถามจากผูควบคุมเรือ  

3.2 รวบรวมขอมูลการประมงอวนลอมจับ จากระบบสารสนเทศ จํานวน 3 ระบบ คือ 

3.2.1 ระบบสารสนเทศการทําประมง (Fishing Info: FI) ไดแก ขอมูลเรือประมง เครื่องมือ การเขา - ออกทําการ

ประมง และหวงเวลาทําการประมง 

3.2.2 ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System : VMS) ไดแก ขอมูลพิกัดตําบลท่ีเรือ 

3.2.3 ระบบการรายงานทางอิเลคทรอนิกสของกรมประมง (Thai Flagged Catch Certification System) 

ไดแก ขอมูลชนิด และปริมาณสัตวน้ําจากการทําการประมง  

3.3 รวบรวมขอมูลผลจับสัตวน้ําท้ังหมดของเรือตัวอยางในหนวยกิโลกรัม จากสมุดบันทึกการทําการประมง ซ่ึงชาวประมง

จะตองรายงานพ้ืนท่ี ระยะเวลา ครั้งท่ีทําการประมง และชนดิสัตวน้าํท่ีจับไดในสมุดบนัทึกการทําการประมง โดยสัตวน้าํชนิดหลัก

ของอวนลอมจับ ไดแก ปลาทู ปลาลัง ปลาหลังเขียว (กุแล) ปลาสีกนุ ปลาทูแขก ปลากะตัก ปลาโอดาํ ปลาโอแกลบ ปลาโอลาย 

ปลาขางเหลือง ปลาหางแขง็ (แขงไก) หมึกกลวย ปลาจั๊บ หรือปลาเลย หมายถึง ปลาราคาถูกท่ีคละเคลากันไป สามารถรบัประทาน

ได เปนปลาประเภทท่ีโรงงานใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูป (กรมประมง, 2558) และปลาเปด หมายถึง ปลาเบญจพรรณขนาดเล็ก ท่ี

ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตปลาปน หรือเปนอาหารสัตว ซ่ึงประกอบดวยสัตวน้ําเศรษฐกิจขนาดเล็กและปลาเปดแท (กลุมสัตวน้ํา

ท่ีมีราคาต่ําและมีขนาดเล็ก แมจะโตเต็มวัยแลวก็ตาม)  

4. การวิเคราะหขอมูล 

4.1 วิเคราะหหาแหลงทําการประมง โดยใชขอมูลพิกัดตําบลท่ีเรือและเสนทางการเดินเรือ (VMS tracking) จาก

ระบบติดตามเรือประมง 

4.2 วิเคราะหอัตราการจับสัตวน้ําตอวันของเรือประมงอวนลอมจับตัวอยางแตละลํา มีหนวยเปน กิโลกรัมตอวัน  

4.3 วิเคราะหหาอัตราการจับสัตวน้ําเฉลี่ยของเรือแตละประเภทโดยใชสูตร 

                                      n

cpue
CPUE

n

i
i∑

== 1  

 

เม่ือ CPUE  = อัตราการจับสัตวน้ําเฉลี่ย (กิโลกรัมตอวัน ) 

icpue  = อัตราการจับสัตวน้ําของเรือตัวอยางลําท่ี i (กิโลกรัมตอวัน) 

n  = จํานวนเรือตัวอยาง (ลํา) 

 4.3.1 วิเคราะหอัตราการจับสัตวน้ําเฉลี่ยรายเดือนของเครื่องมือแตละประเภท 

4.3.2 วิเคราะหอัตราการจับสัตวน้ําเฉลี่ยแยกตามฤดูมรสุม (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2561) ดังนี้ 
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- ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ: 15 ตุลาคม - 15 กุมภาพันธ 

- ชวงเปลี่ยนมรสุม: 15 กุมภาพันธ - 15 พฤษภาคม 

- ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต: 15 พฤษภาคม - 15 ตุลาคม  

4.4 วิเคราะหความแตกตางของอัตราการจบัสัตวน้าํ ระหวางฤดูมรสุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(กัลยา, 2546) และทดสอบคูตางตามวิธีของ Scheffe ในกรณีท่ีขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ (Zar, 1974) ในกรณีท่ีขอมูลไมมี

การแจกแจงแบบปกติ ใชวิธีทดสอบ Kruskal - Wallis H Test เพ่ือดูความแตกตางของคาเฉลี่ยของขอมูลท่ีมากกวา 2 ชุดเม่ือ

พบวามีความแตกตางกันจะทําการจับคูทดสอบความแตกตางของขอมูล 2 ชุด ท่ีเปนอิสระตอกันโดยใช Mann - Whitney U 

Test (กัลยา, 2546)  

4.5 วิเคราะหองคประกอบสัตวน้ํา โดยรายงานในรูปของรอยละกลุมสัตวน้ําตอปริมาณสัตวน้ําท้ังหมด 

4.6 วิเคราะหความแตกตางระหวางน้าํหนักสัตวน้าํในสมุดบันทึกการทําการประมงกบัน้ําหนักสัตวน้าํท่ีชั่งไดท้ังหมดหนา

ทาเทียบเรือ จากการสุมตรวจสัตวน้ําหนาทา โดยใชสูตรการคํานวณ ดังนี้  

รอยละความแตกตางของปริมาณสัตวน้ํา = (Xld - Xlb) x 100 

 

 

เม่ือ  Xld = น้ําหนักสัตวน้ําท่ีชั่งไดท้ังหมดหนาทาเทียบเรือ 

(landing declaration weight: kg) 

Xlb = น้ําหนักสัตวน้ําในสมุดบันทึกการทําการประมง 

(weight record in logbook: kg) 

 

ผลการศึกษาและวิจารณผล 

1. ขนาดเรือ เครื่องมือ วิธีการทําการประมง และจํานวนวันทําการประมงเฉลี่ยตอเท่ียวของเรือประมงอวนลอมจับท่ีมีการแจงเขา

เพ่ือขนถายสัตวน้ําในจังหวัดสงขลา 

จากการรวบรวมขอมูลเดือนมกราคม - ธันวาคม ป 2560 ของเรือประมงอวนลอมจับท่ีแจงเขาเพ่ือขนถายสัตวน้ํา

บริเวณจังหวัดสงขลา มีจํานวน 20 ลํา จากระบบสารสนเทศการทําประมง รายละเอียดดังนี้  

1.1 ขนาดเรือประมงอวนลอมจับ อางอิงการแบงขนาดของเรือตามประกาศกรมประมงเรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธี 

การจัดทําเครื่องหมายประจําเรือประมง พ.ศ. 2559 พบวา เรือประมงอวนลอมจับท่ีมีการแจงเขาเพ่ือขนถายสัตวน้ําท่ีจังหวัด

สงขลา มี 3 ขนาด ไดแก ขนาดกลาง (M: ขนาด 20 - 59.99 ตันกรอส) ขนาดใหญ (L: ขนาด 60 - 149.99 ตันกรอส) และ

ขนาดใหญมาก (X: ขนาดต้ังแต150 ตันกรอสข้ึนไป) พบเรืออวนลอมท่ีมีขนาดใหญสุด 191.66 ตันกรอส และขนาดเล็กสุด 

55.04 ตันกรอส โดยเรือสวนใหญเปนเรือขนาดใหญ คิดเปน รอยละ 80.00 ของเรือประมงอวนลอมจับท่ีแจงเขาท้ังหมด 

รองลงมาเปนเรือขนาดใหญมาก คิดเปนรอยละ 15.00 และเรือขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 5.00  

1.2 เครื่องมือประมง ขนาดความยาวอวน มีคาสูงสุด 2,500 เมตร และคาตํ่าสุด 600 เมตร ขนาดชองตาอวน มี 2 

ขนาด ไดแก ขนาด 2.50 และขนาด 9.40 เซนติเมตร (3.70 นิ้ว) (ตารางท่ี 1) 

1.3 วิธีการทําการประมง แบงออกเปน 2 วิธี ไดแก 

1.3.1 อวนลอมจับปนไฟ มีเรือขนาดกลาง จํานวน 1 ลํา และขนาดใหญ จํานวน 11 ลํา รวมท้ังหมด 12 ลํา คิดเปน

รอยละ 60.00 ของเรืออวนลอมท่ีศึกษาท้ังหมด การทําการประมงประกอบดวยเรือลอมจับ หรือเรือแม 1 ลํา เรือปนไฟ 3 ลํา 

ทําการประมงท้ังกลางวันและกลางคืน สวนใหญจะทําการประมงในเวลากลางคืนใชอวนท่ีมีขนาดชองตาอวน 2.50 เซนติเมตร 

Xlb 
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เรือแม พบวามีอุปกรณชวยในการหาฝูงปลา ไดแก โซนาร (sonar) ประกอบกับ เครื่องหย่ังน้ํา และหาฝูงปลา (echo-

sounder) การทําประมงในเวลากลางวัน พบในกรณีที่เรือเดินเรือเพื่อออกไปทําการประมง และหากพบฝูงปลากอนที่จะ

เดินทางถึงบริเวณท่ีมีเรือปนไฟ เรือแมจะทําการวางอวนเม่ือพบฝูงปลา หลังจากนั้นจะเดินทางตอไปยังบริเวณท่ีมีเรือปนไฟ

กระจายปนไฟอยู ประสิทธิภาพในการปนไฟใหมีการรวมฝูงปลาจะสูงในชวงคืนขางแรม การทําการประมงอวนลอมจับปนไฟ 

โดยสวนใหญสัตวน้ําท่ีจับไดมาจากการทําการประมงดวยการปนไฟ มากกวารอยละ 80.00   

1.3.2 อวนลอมจับปลาโอ เรือกลุมนี้มีขนาดใหญ จํานวน 5 ลํา และขนาดใหญมาก จํานวน 3 ลํา รวมท้ังหมด 8 

ลํา คิดเปนรอยละ 40.00 ของเรือท่ีศึกษาท้ังหมด มีการทําการประมงท้ังกลางวัน และกลางคืน สวนใหญจะทําการประมงใน

เวลากลางคืน ขนาดชองตาอวน 9.40 เซนติเมตร มีอุปกรณชวยในการคนหาฝูงปลา ไดแก โซนาร และซาวเดอร การทําการ

ประมงโดยการแลนเรือเพ่ือหาฝูงปลาแลวจึงทําการประมง จึงมักเรียกวา การลอมปลาจอ  

1.4 จํานวนวันทําการประมงเฉลี่ยตอเท่ียว เรือประมงอวนลอมจับจํานวน 20 ลํา มีการแจงเขาเพ่ือขนถาย สัตวน้ํา

ท้ังหมด 425 เท่ียว จํานวนเท่ียวของการ PI พบวามีคาสูงสุด 59 เท่ียว และคาตํ่าสุด 5 เท่ียว เรืออวนลอมจับปนไฟ ขนาดกลาง 

มีจํานวนวันทําการประมงอยูในชวง 1 - 4 วันตอเท่ียว เฉลี่ยเท่ียวละ 1.26 วัน สวนเรือขนาดใหญ มีจํานวนวันทําการประมงอยู

ในชวง 1 - 7 วันตอเท่ียว เฉลี่ยเท่ียวละ 4.13 วัน สวนเรืออวนลอมจับปลาโอ ขนาดใหญ มีจํานวนวันทําการประมงอยูในชวง  

4 - 28 วันตอเท่ียว เฉลี่ยเท่ียวละ 12.12 วัน สวนเรือขนาดใหญมาก มีจํานวนวันทําการประมงอยูในชวง 2 - 24 วันตอเท่ียว 

เฉลี่ยเท่ียวละ 13.35 วัน  

จากการศึกษาในครั้งนี้มีคาใกลเคียงกับผลการศึกษาของภัคจุฑา และกิ่งกาญจน (2551) พบวา เรืออวนลอมจับปนไฟ

ท่ีทําการประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง ระหวางเดือนมีนาคม 2546 - กันยายน 2548 มีจํานวนวันทําการประมงเฉลี่ย เทากับ 

3.29 วันตอเท่ียว และผลการศึกษาของวิรัตน และคณะ (2555) ท่ีรายงานวา อวนลอมจับปนไฟมีจํานวนวันท่ีทําการประมง

เฉลี่ย 1.69±0.97 วัน/เท่ียว สวนเรืออวนลอมจับปลาโอ ขนาดใหญ มีจํานวนวันทําการประมงอยูในชวง 4 - 28 วัน เฉลี่ยเท่ียว

ละ 12.12 วัน ขนาดใหญมาก มีจํานวนวันทําการประมง อยูในชวง 2 - 24 วัน เฉลี่ยเท่ียวละ 13.35 วัน ใกลเคียงกับผล

การศึกษาของวุฒิชัย และคณะ (2552) ซ่ึงพบวา การทําการประมงของอวนลอมจับปลาโอของเรือประมงไทยในนานน้ํา

สหภาพพมา ซ่ึงนํา สัตวน้ํามาขึ้นทาท่ีแพปลาจังหวัดระนองตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ถึงเมษายน 2551 มีการทําการ

ประมงเฉลี่ยเท่ียวละ 13.24 วัน  

ตารางท่ี 1  ขนาดเรือ เคร่ืองมือ วิธีการทําการประมง และจํานวนวันทําการประมงเฉลี่ยตอเท่ียวของเรือประมงอวนลอมจับ ท่ีมี

 การแจงเขาเพ่ือขนถายสัตวน้ําในจังหวัดสงขลา 

 

ขนาดเรือ จํานวนเรือ 

(ลํา) 

วิธีการทําการประมง จํานวนวัน 

ทําการประมง 

เฉลี่ยตอเที่ยว

(ตํ่าสุด - สูงสุด) 

ขนาดชอง 

ตาอวน  

(เซนติเมตร) 

ความยาว

เครื่องมือ 

(เมตร) 

M 1 อวนลอมจับปนไฟ 1.26 (1 - 4) 2.50  600 

L 11 อวนลอมจับปนไฟ 4.13 (1 - 7) 2.50  600 - 1,253 

  5 อวนลอมจับปลาโอ  12.12 (4 - 28) 9.40  1,500 - 1,900 

X 3 อวนลอมจับปลาโอ  13.35 (2 - 24) 9.40  950 - 2,500 
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2. แหลงและฤดูทําการประมง 

2.1 อวนลอมจับปนไฟ แหลงทําการประมงสวนใหญครอบคลุมตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาหนาจังหวัดสงขลา 

ปตตานี จนถึงนานน้ําประชิดระหวางไทยกับมาเลเซียบริเวณจังหวัดนราธิวาสท่ีระดับความลึกของน้ํา 10 - 50 เมตร ในชวง

เปลี่ยน ฤดูมรสุมสวนใหญทําการประมงตั้งแตบริเวณเกาะกระ หนาอําเภอปากพนัง หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อยลง

มายังอําเภอระโนด สทิงพระ สิงหนคร เมืองสงขลา และอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สวนในชวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

พบวาแหลงทําการประมงมีความครอบคลุมลงบริเวณพ้ืนท่ีดานลางของจังหวัดปตตานี และนราธิวาส และมีการออกไปทําการ

ประมงในระยะหางฝงเพ่ิมมากขึ้น แตในชวงฤดูตะวันออกเฉียงเหนือ พบวามีการออกไปทําการประมงนอย และทําการประมง

ในบริเวณหนาจังหวัดสงขลาเปนหลัก  

2.2 อวนลอมจับปลาโอ พบวามีพ้ืนท่ีท่ีกวางมากตัง้แตอาวไทยฝงตะวันออกลงมา โดยมีการทําการประมงหนาแนนตัง้แต

บริเวณแนวนอกของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานีลงมาจนถึงนานน้ําประชิดระหวางไทยกับมาเลเซีย มีการออกไปทําการประมง

หางฝงถึงกลางอาวไทย ท่ีระดับความลึกของน้ําต้ังแต 30 เมตรขึ้นไป โดยในชวงเปลี่ยนฤดูมรสุม และฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

จะมีพ้ืนท่ีทําการประมงในแหลงเดียวกัน แตในชวงเปลี่ยนฤดูมรสุมจะมีการออกไปทําการประมงท่ีระยะหางฝงมากกวา สวนในชวง

ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พบวามีการออกไปทําการประมงนอยลงในบริเวณกลางอาวตั้งแตหนาจังหวัดปตตานี เรื่อยขึ้นไป

บริเวณอาวไทยตอนกลาง จนถึงตอนลางของฝงอาวไทย 

การศึกษาในครั้งนี้พบวา ในชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เรืออวนลอมจับท้ังสองแบบมีการออกไปทําการประมง

นอย เนื่องจากในชวงฤดูดังกลาวมีภาวะคลืน่ลมแรงเปนชวงระยะเวลานานในเขตพ้ืนท่ีอาวไทยตอนลาง จงึสงผลกระทบโดยตรงตอ

การทําการประมง อยางไรก็ตาม อวนลอมจับปลาโอซ่ึงเปนเรือขนาดใหญกวายังสามารถออกไปทําการประมงได และมีการ

เคลื่อนยายขึ้นสูตอนเหนือของอาวไทยซ่ึงไดรับอิทธิพลของมรสุมนอยกวา หรือเพ่ือติดตามสัตวน้ําเปาหมายหลัก การศึกษาครั้ง

นี้สอดคลองกับภัคจุฑาและกิ่งกาญจน (2551) พบวาเรือกลุมอวนลอมจับปนไฟท่ีทําการประมงบริเวณอาวไทยตอนลางในชวงป 

2546 - 2548 ทําการประมงหนาแนนในชวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตเชนเดียวกัน และผลการศึกษาของ วิรัตน และคณะ 

(2555) ท่ีรายงานวา อวนดําท่ีเขาเทียบทาบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ในป 2552 มีแหลงทําการประมงบริเวณแนวนอก

เกาะสมุย  

3. อัตราการจับสัตวน้ํา และองคประกอบสัตวน้ํา  

3.1 อัตราการจับสัตวน้ํา 

3.1.1 อวนลอมจับปนไฟ มีอัตราการจับสัตวน้ํา เทากับ 3,591.22 กิโลกรัมตอวัน อัตราการจับสัตวน้ํารายเดือน

พบสูงสุดในเดือนธันวาคม เทากับ 5,818.75 กิโลกรัมตอวัน รองลงมาคือ เดือนกรกฎาคม เทากับ 5,231.62 กิโลกรัมตอวัน 

ตํ่าสุดในเดือนมิถุนายน เทากับ 1,857.02 กิโลกรัมตอวัน (ภาพท่ี 1) สัตวน้ําในกลุมสัตวน้ําเศรษฐกิจ มีอัตราการจับสัตวน้ํา 

เทากับ 2,874.41 กิโลกรัมตอวัน กลุมปลาเปด มีอัตราการจับสัตวน้ํา เทากับ 716.41 กิโลกรัมตอวัน เม่ือพิจารณารายปพบวา 

อวนลอมจับปนไฟ มีอัตราการจับสัตวน้ํา ขึ้นลงโดยไมมีรูปแบบท่ีชัดเจน เม่ือเปรียบเทียบอัตราการจับสัตวน้ําของเรืออวนลอมจับ

ปนไฟในแตละฤดู พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยในชวงฤดูตะวันตกเฉียงใต มีคาสูงสุด เทากับ 

3,631.35 ±3,808.43 กิโลกรัมตอวัน รองลงมาคือ ชวงเปลี่ยนมรสุม เทากับ 3,554.98±3,581.50 กิโลกรัมตอวัน (ตารางท่ี 2) 
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ภาพที่ 1  อัตราการจับสัตวน้ํา (กิโลกรัมตอวัน) ของเรืออวนลอมจับปนไฟ และอวนลอมจับปลาโอ ท่ีมีการแจงเขาเพ่ือขนถาย

 สัตวน้ําในจังหวัดสงขลา  

3.1.2 อวนลอมจับปลาโอ มีอัตราการจับสัตวน้ํา เทากับ 2,825.41 กิโลกรัมตอวัน อัตราการจับสัตวน้ํารายเดือน

พบสูงสุดในเดือนเมษายน เทากับ 5,791.23 กิโลกรัมตอวัน รองลงมาคือ เดือนมีนาคม เทากับ 3,092.09 กิโลกรัมตอวัน ต่ําสุด

ในเดือนตุลาคม เทากับ 424.78 กิโลกรัมตอวัน (ภาพท่ี 5) สัตวน้ําในกลุมสัตวน้ําเศรษฐกิจ มีอัตราการจับสัตวน้ํา เทากับ 

2,818.91 กิโลกรัมตอวัน กลุมปลาเปด มีอัตราการจับสัตวน้ํา เทากับ 6.50 กิโลกรัมตอวัน เม่ือพิจารณารายปพบวาอวนลอม

จับปลาโอ มีอัตราการจับ สัตวน้ําขึ้นลงโดยไมมีรูปแบบท่ีชัดเจน อยางไรก็ตาม จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวาในชวงเปลี่ยน

มรสุม มีอัตราการจับสัตวน้ําสูงกวาชวงฤดูตะวันออกเฉียงเหนือ และชวงฤดูตะวันตกเฉียงใต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

โดยมีคาเทากับ 3,647.57±3,844.81 กิโลกรัมตอวัน รองลงมาคือ ชวงฤดูตะวันออกเฉียงเหนือ เทากับ 2,218.61±1,471.53 

กิโลกรัมตอวัน (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที่ 2 อัตราการจับสัตวน้ํา (กิโลกรัมตอวัน) ตามฤดูมรสุมของเรืออวนลอมจับท่ีมีการแจงเขาเพ่ือขนถายสัตวน้ําในจังหวัด

 สงขลา  

เครื่องมือ 
ฤดูกาล 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เปลี่ยนมรสุม ตะวันตกเฉียงใต รวม 

อวนลอมจับปนไฟ 
3,542.17± 

3,657.24a 

3,554.98± 

3,581.50a 

3,631.35± 

3,808.43a 3,591.22±3,719.08 

อวนลอมจับปลาโอ 
2,218.61± 

1,471.53a 

3,647.57± 

3,844.81b 

1,995.03± 

1,854.96a 2,825.41±2,985.97 

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังก ฤษท่ีแตกตางกันในแถวเดียวกัน แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ (p<0.05) 

การศึกษาในคร้ังนี้อัตราการจับสัตวน้ําจากเรืออวนลอมจับปนไฟจะมีคาสูงสุดในชวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตซ่ึง

สอดคลองกับผลการศึกษาของภัคจุฑา และกิ่งกาญจน (2551) แตอัตราการจับสัตวน้ําท้ังปจากการศึกษาในคร้ังนี้ มีคาสูงกวา

ผลการศึกษาของภัคจุฑา และกิ่งกาญจน (2551) ซ่ึงพบวาอัตราการจับเฉลี่ยของเรืออวนลอมจับปนไฟบริเวณอาวไทยตอนลาง 

ในชวงเดือนมีนาคม 2546 - กันยายน 2548 มีคาเทากับ 1,811.475 กิโลกรัมตอวัน แตมีคาใกลเคียงกับอัตราการจับเฉลี่ยของ

เรืออวนลอมจับปนไฟของจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ซ่ึงมีคาเทากับ 3,108.17±2,684.38 

กิโลกรัมตอวัน (วิรัตน และคณะ, 2555)  
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3.2 องคประกอบสัตวน้ํา   

3.2.1 อวนลอมจับปนไฟ จากการศึกษาพบวา องคประกอบสัตวน้ําโดยน้ําหนักท่ีจับไดประกอบดวย สัตวน้ําเศรษฐกิจ 

(economic aquatic fauna) รอยละ 80.04 และกลุมปลาเปด (trash fish) รอยละ 19.96 โดยท่ีสัตวน้ําเศรษฐกิจ 

ประกอบดวยกลุมปลาผิวน้ํา (pelagic fish) รอยละ 41.97 นอกจากนี้ยังมีปลาจั๊บ หรือปลาเลย (miscellaneous economic 

species) ซ่ึงสวนใหญเปนกลุมปลาผิวน้ําท่ีเกิดจากชาวประมงไมมีการคัดแยกระหวางการทําการประมง คิดเปนรอยละ 36.00 

โดยในกลุมปลาผิวน้ํา ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ ปลาหลังเขียว หรือปลากุแล (Sardinella spp.) รองลงมา คือ ปลาหางแข็ง หรือ

ปลาแขงไก (Megalaspis cordyla) และปลาโอดํา (Thunnus tonggol) รอยละ 18.07 5.46 และ 5.12 ตามลําดับ และหมึก

กลวย (Uroteuthis spp.) รอยละ 2.07 (ตารางท่ี 3) องคประกอบสัตวน้ําท่ีจับไดจากการศึกษาในครั้งนี้พบวากลุมปลาผิวน้ํา 

ซ่ึงอาจรวมถึงปลาจั๊บ หรือปลาเลย คิดเปนรอยละ 77.97 สอดคลองกับผลการศึกษาของ ภัคจุฑา และกิ่งกาญจน (2551) 

พบวา กลุมปลาผิวน้ําจับไดสูงสุดรอยละ 80.75 ชนิดสัตวน้ําท่ีจับไดสูงสุด คือ ปลาหลังเขียว คิดเปนรอยละ 20.30 และผล

การศึกษาของวิรัตน และคณะ (2555) พบวา กลุมปลาผิวน้ําจับไดสูงสุดรอยละ 84.19 พบปลาหลังเขียว คิดเปนรอยละ 16.69 

แตจากการศึกษาของอัญญาณี (2550) ซ่ึงทําการศึกษาสภาวะทรัพยากรปลาทูจากการประมงอวนลอมจับบริเวณอาวไทยตอนบน 

พบวา ปลาขางเหลือง (Selaroides leptolepis) จับไดจากอวนลอมจับปนไฟสูงสุด คิดเปนรอยละ 27.19 

3.2.2 อวนลอมจับปลาโอ จากการศึกษาพบวา องคประกอบสัตวน้ําโดยน้ําหนักท่ีจับไดประกอบดวยสัตวน้ําเศรษฐกิจ 

รอยละ 99.77 และกลุมปลาเปด รอยละ 0.23 ซ่ึงสัตวน้ําเศรษฐกิจเปนกลุมปลาผิวน้ํา ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ ปลาโอดํา รอย

ละ 85.22 รองลงมา คือ ปลาโอลาย (Euthynnus affinis) และปลาโอแกลบ (Auxis thazard) รอยละ 13.01 และ 0.12 สวน

ปลาจั๊บ หรือปลาเลย พบรอยละ 1.42 (ตารางท่ี 3) การศึกษาในครั้งนี้เม่ือเทียบกับการศึกษาของวุฒิชัยและคณะ (2552) ซ่ึง

ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะการประมงอวนลอมจับปลาโอของไทยในนานน้ําสหภาพพมา ท่ีนําสัตวน้ํามาขึ้นทาท่ีแพปลาจังหวัดระนอง 

ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 - เมษายน 2551 พบวา สัตวน้ําท่ีจับได ไดแก ปลาโอดํา ปลาโอลาย ปลาโอทองแถบ 

(katsuwonus pelamis) ปลาหางแข็ง ปลาโอแกลบ ปลาสีกุน (Carangoides spp.) และอ่ืน ๆ รอยละ 35.57 18.25 15.71 

7.89 7.40 6.05 และ 9.13 ตามลําดับ ซ่ึงองคประกอบสัตวน้ําท่ีไดจากการศึกษาในครั้งนี้แตกตางจากของวุฒิชัย และคณะ 

(2552) อาจจะเปนไปไดวา ชาวประมงอวนลอมจับปลาโอท่ีมีการแจงเขาเพ่ือขนถายสัตวน้ําท่ีจังหวัดสงขลามีความต้ังใจในการจับ

สัตวน้ําเฉพาะกลุมปลาโอเทานั้น จากการสัมภาษณเจาของเรือและสังเกตจากจํานวนวันทําการประมงตอเท่ียวในบางรอบจะมีจํานวน

วันคอนขางสูงและสัตวน้ําท่ีจับไดเปนกลุมปลาโอ คิดเปนรอยละ 99.77 

ตารางที่ 3 รอยละองคประกอบสัตวน้ําจากเรือประมงอวนลอมจับท่ีมีการแจงเขาเพ่ือขนถายสัตวน้ําในจังหวัดสงขลา 

ชนิดสัตวน้ํา 
ประเภทเครื่องมือ 

อวนลอมจับปนไฟ อวนลอมจับปลาโอ 

สัตวน้ําเศรษฐกิจ (economic aquatic fauna) 80.04 99.77 

   ปลาผิวน้ํา (pelagic fish) 41.97 98.35 

      ปลาทู (Rastrelliger brachysoma) 0.36 0.00 

      ปลาลัง (R. kanagurta) 2.93 0.00 

      ปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa) 18.07 0.00 

      ปลาสีกุน (Carangidae) 1.63 0.00 

      ปลาทูแขก (Decapterus macrosoma) 0.57 0.00 

      ปลาโอดํา (Thunnus tonggol) 5.12 85.22 

      ปลาโอแกลบ (Auxis thazard) 0.49 0.12 

      ปลาโอลาย (Euthynnus affinis) 2.38 13.01 
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ชนิดสัตวน้ํา 
ประเภทเครื่องมือ 

อวนลอมจับปนไฟ อวนลอมจับปลาโอ 

      ปลาขางเหลือง (Selaroides leptolepis) 4.96 0.00 

      ปลาหางแข็ง (Megalaspis cordyla) 5.46 0.00 

   ปลาจั๊บ หรือปลาเลย (miscellaneous economic species) 36.00 1.42 

   หมึกกลวย (Uroteuthis spp.) 2.07 0.00 

ปลาเปด (trash fish) 19.96 0.23 

รวม 100.00 100.00 

 

4. ความแตกตางระหวางน้ําหนักสัตวน้ําจากการรายงานในสมุดบันทึกการทําการประมงกับน้ําหนักสัตวน้ําท่ีชั่งไดท้ังหมดหนาทา

เทียบเรือ 

4.1 อวนลอมจับปนไฟ จากการสุมตรวจสัตวน้ําหนาทาเทียบเรือจากเรือประมงอวนลอมจับปนไฟ จํานวน 114 เท่ียว 

พบวา คาความแตกตางอยูในชวงเกณฑมาตรฐาน (รอยละความแตกตางระหวางน้ําหนักสัตวน้ําจากการรายงานในสมุดบันทึก

การทําการประมง กับน้ําหนักสัตวน้ําท่ีชั่งไดท้ังหมดหนาทาเทียบเรือ ≤10) จํานวน 76 เท่ียว คิดเปนรอยละ 66.67 คาอยู

ในชวง 10.01 - 20.00 จํานวน 27 เท่ียว คิดเปนรอยละ 23.68 คาอยูในชวง 20.01 - 30.00 จํานวน 8 เท่ียว คิดเปนรอยละ 

7.02 คาอยูในชวง >30.00 จํานวน 3 เท่ียว คิดเปนรอยละ 2.63 โดยมีคารอยละความแตกตาง เทากับ 44.44 38.25 และ 34.85 

ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ผูควบคุมเรือกลุมอวนลอมจับปนไฟ สามารถบันทึกน้ําหนักสัตวน้ําลงในสมุดบันทึกการทําการประมง 

ใหอยูในชวงไมเกินเกณฑมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 66.67 (ภาพท่ี 2) และหากขยายคาของเกณฑมาตรฐานใหอยูในชวงรอยละ

ความแตกตาง ≤20.00 ผูควบคุมเรือสามารถบันทึกน้ําหนักสัตวน้ําลงในสมุดบันทึกการทําการประมง ใหอยูในชวงไมเกินเกณฑ

มาตรฐาน คิดเปนรอยละ 90.35  

4.2 อวนลอมจับปลาโอ จากการสุมตรวจสัตวน้ําหนาทาเทียบเรือจากเรือประมงอวนลอมจับปลาโอ จํานวน 20 เท่ียว 

พบวาคาความแตกตางอยูในชวงเกณฑมาตรฐาน จํานวน 13 เท่ียว คิดเปนรอยละ 65.00 คาอยูในชวง 10.01 - 20.00 จํานวน 

6 เท่ียว คิดเปนรอยละ 30.00 คาอยูในชวง 20.01 - 30.00 จํานวน 1 เท่ียว คิดเปนรอยละ 5.00 โดยมีคารอยละความแตกตาง 

เทากับ 20.71 แสดงใหเห็นวา ผูควบคุมเรือกลุมอวนลอมจับปลาโอ สามารถบันทึกน้ําหนักสัตวน้ํา ลงในสมุดบันทึกการทําการ

ประมง ใหอยูในชวงไมเกินเกณฑมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 65.00 และหากขยายคาของเกณฑมาตรฐานใหอยูในชวงรอยละความ

แตกตาง ≤20.00 ผูควบคุมเรือสามารถบันทึกน้าํหนักสัตวน้ําลงในสมุดบันทึกการทําการประมง ใหอยูในชวงไมเกินเกณฑมาตรฐาน 

คิดเปนรอยละ 95.00 (ภาพท่ี 3)  
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ภาพที่ 2 จํานวนเท่ียว และคารอยละความแตกตางระหวางน้ําหนักสัตวน้ําจากการรายงานในสมุดบันทึกการทําการประมงกับ

 น้ําหนักสัตวน้ําท่ีชั่งหนาทาเทียบเรือจากเรือประมงอวนลอมจบัปนไฟ ท่ีมีการแจงเขาเพ่ือขนถายสัตวน้ําในจงัหวัดสงขลา 

     
ภาพที่ 3 จํานวนเท่ียว และคารอยละความแตกตางระหวางน้ําหนักสัตวน้ําจากการรายงานในสมุดบันทึกการทําการประมงกับ

 น้ําหนักสัตวน้ําท่ีชั่งหนาทาเทียบเรือจากเรือประมงอวนลอมจับปลาโอ ท่ีมีการแจงเขาเพ่ือขนถายสัตวน้ําในจังหวัดสงขลา 

 

การศึกษาความแตกตางระหวางน้ําหนักสัตวน้ําจากการรายงานในสมุดบันทึกการทําการประมง กับน้ําหนักสัตวน้ําท่ีชั่ง

ไดท้ังหมดหนาทาเทียบเรือ นับวามีความสําคัญอยางย่ิงเนื่องจากการจดัทําสมุดบันทึกการทําการประมงถูกกําหนดในพระราชกําหนด 

การประมง พ.ศ. 2558 และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 เพ่ือใหการควบคุมเฝาระวังการทําการประมงเปนไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบแหลงท่ีมาของสัตวน้ําได โดยสมุดบันทึกการทําการประมงประกอบดวยวันท่ีเขาออกทาเทียบ

เรือ เครื่องมือ พ้ืนท่ีทําการประมง ตําแหนงเรือขณะท่ีทําการประมง หรือจอด ประเภทและปริมาณ สัตวน้ําท่ีจับได การขนถาย

สัตวน้ํา การนําสัตวน้ําขึ้นทา ซ่ึงจะตองรับรองความถูกตองโดยผูควบคุมเรือ โดยตองจัดทํา และสงใหกรมประมงตามหลักเกณฑ 

และวิธีการท่ีกรมประมงประกาศกําหนด ความถูกตองของสมุดบันทึกการทําการประมง จึงเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีใชในการรับรอง

การไดมาของสัตวน้ํา แหลง และวิธีการทําการประมงท่ีถูกกฎหมาย อีกท้ังยังชวยปองกันสัตวน้ําท่ีไมถูกตองตามกฎหมายถูก

นําเขาสูตลาด หรือกระบวนการผลิตสัตวน้ําของไทยได ซ่ึงสอดคลองตามหลักเกณฑสากลในการปองกัน ยังย้ัง และขจัดการทํา

การประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม หรือ IUU Fishing ได จากผลการศึกษาเห็นไดวาหากกําหนดคา

รอยละความแตกตางระหวางน้าํหนักสัตวน้ําจากสมุดบันทึกการทําการประมงกับน้าํหนักสัตวน้ําท่ีชั่งไดท้ังหมดหนาทาเทียบเรือ ไม

เกิน รอยละ 10.00 เรือประมงอวนลอมจับปนไฟ สามารถปฏิบัติได รอยละ 66.67 อวนลอมจับปลาโอ รอยละ 65.00 ท้ังนี้ 

สาเหตุเนื่องจากสัตวน้ําท่ีจับไดจากเครื่องมืออวนลอมจับเปนกลุมปลาผิวน้ําท่ีมีพฤติกรรม การวายน้ําเปนฝูง และมีการรวมฝูง

เปนหลัก ชาวประมงจึงนิยมการใชวิธีการปนไฟ หรือการวางซ้ังเพ่ือดึงดูด หรือลอใหสัตวน้ํามารวมฝูงแลวทําการประมง โดยใน

แตละครั้งท่ีลงอวนจะสามารถจับปลาไดมาก การนําสัตวน้ําขึ้นมาบนเรือ นิยมใชสวิงตักปลาขนาดใหญตักขึ้นมาแลวเทลงถังเก็บ

0.00 - 10.00

จํานวน 76 เที่ยว

10.01 - 20.00

จํานวน 27 เที่ยว

20.01 - 30.00

จํานวน 8 เที่ยว

>30.00

จํานวน 3 เที่ยว

อวนลอมจับปนไฟ

0.00 - 10.00

จํานวน 13 เที่ยว

10.01-20.00

จํานวน 6 เที่ยว

20.01 - 30.00

จํานวน 1 เที่ยว

อวนลอมจับปลาโอ
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สัตวน้ํา หรือเขาสูกระบวนการเก็บรักษาในทันทีในกรณีเปนปลาขนาดใหญ ไมมีการคัดแยก จึงแตกตางจากเครื่องมือประเภทอ่ืน 

ท้ังนี้ หากปรับเกณฑมาตรฐานความแตกตางใหอยูในชวงรอยละความแตกตาง ≤20.00 เรือประมงอวนลอมจับปนไฟสามารถ

ปฏิบัติไดเพ่ิมเปนรอยละ 90.35 และอวนลอมจับปลาโอ รอยละ 95.00  

 

สรุปผลการศึกษา  

1. ขนาดเรือ เครื่องมือ วิธีการทําการประมง และจํานวนวันทําการประมงเฉลี่ยตอเท่ียวของเรือประมง 

อวนลอมจับท่ีมีการแจงเขาเพ่ือขนถายสัตวน้ําท่ีจังหวัดสงขลา 

เรือประมงอวนลอมจับท่ีมีการแจงเขาเพ่ือขนถายสตัวน้ําท่ีจังหวัดสงขลาชวงเดือนมกราคม - ธันวาคม ป 2560 มีท้ังหมด 

20 ลํา จํานวนท่ีแจงเขา 425 เท่ียว เรือสวนใหญมีขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 80.00 ของเรืออวนลอมจับท่ีแจงเขาท้ังหมด 

รองลงมาเปนเรือขนาดใหญมาก คิดเปนรอยละ 15.00 และเรือขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 5.00 ขนาดความยาวอวนสูงสุด 

เทากับ 2,500 เมตร และต่ําสุด เทากับ 600 เมตร ขนาดชองตาอวน มี 2 ขนาด ไดแก ขนาด 2.50 และขนาด  9.40 

เซนติเมตร (3.70 นิ้ว) มีการทําการประมง แบงเปน 2 วิธี ไดแก 

1. อวนลอมจับปนไฟ การทําการประมงประกอบดวยเรือลอมจับ หรือเรือแม 1 ลํา เรือปนไฟ 3 ลํา สวนใหญจะทํา

การประมงในเวลากลางคืน ขนาดชองตาอวน 2.50 เซนติเมตร เรือแมจะมีอุปกรณชวยในการหาฝูงปลา ไดแก โซนาร และซาว

เดอร กรณีท่ีเรือเดินเรือเพ่ือออกไปทําการประมง และหากพบฝูงปลากอนท่ีจะเดินทางถึงบริเวณท่ีมีเรือปนไฟ เรือแมจะทําการ

วางอวนเม่ือพบฝูงปลา โดยสวนใหญสัตวน้ําท่ีจับไดมาจากการทําการประมงดวยการปนไฟ มากกวารอยละ 80.00 เรือกลุมนี้ มี 

2 ขนาด คือ ขนาดกลางและขนาดใหญ จํานวนวันทําการประมงเฉลี่ยตอเท่ียว เทากับ 1.26 และ 4.13 วัน  

2. อวนลอมจับปลาโอ ทําการประมงท้ังกลางวัน และกลางคืน สวนใหญจะทําการประมงในเวลากลางคืน ใชวิธีแลนเรือ

คนหาฝูงปลา ขนาดชองตาอวน 9.40 เซนติเมตร มีอุปกรณชวยในการหาฝูงปลา ไดแก โซนารและซาวเดอร จึงมักเรียกฝูงปลา

นี้วาปลาจอ อวนลอมจับปลาโอจะทําการประมงท่ีระดับความลึกของน้ําตั้งแต 30 เมตรขึ้นไป ไมมีการปนไฟ เรือกลุมนี้ มี 2 

ขนาด คือ ขนาดใหญและขนาดใหญมาก จํานวนวันทําการประมงเฉลี่ยตอเท่ียว เทากับ 12.12 และ 13.35 วัน  

2. แหลง และฤดูทําการประมง  

อวนลอมจับปนไฟและอวนลอมจับปลาโอ มีการทําการประมงตลอดท้ังป โดยมีการทําการประมงอยางหนาแนนในชวง

ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต บริเวณหนาจังหวัดสงขลา โดยอวนลอมจับปนไฟ ทําการประมงท่ีระดับความลึกของน้ําในชวง 10 - 50 

เมตร สวนอวนลอมจับปลาโอทําการประมงท่ีระดับความลึกของน้ําต้ังแต 30 เมตร ขึ้นไป  

3. อัตราการจับสัตวน้ํา และองคประกอบสัตวน้ํา  

3.1 อัตราการจับสัตวน้ํา 

 อัตราการจบัสัตวน้ําของอวนลอมจบัปนไฟ และอวนลอมจบัปลาโอ มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงโดยไมมีรูปแบบท่ี

แนนอน อวนลอมจับปนไฟ มีอัตราการจับสัตวน้ํา เทากับ 3,591.22 กิโลกรัมตอวัน สวนอวนลอมจับปลาโอ มีอัตราการจับสัตว

น้ํา เทากับ 2,825.41 กิโลกรัมตอวัน โดยอัตราการจบัสัตวน้ําของอวนลอมจบัปนไฟแตละชวงฤดูไมมีความแตกตางกนั สวนอวน

ลอมจับปลาโอ ในชวงเปลี่ยนมรสมุ มีอัตราการจับสัตวน้ําสูงกวาชวงฤดูตะวันออกเฉยีงเหนือและชวงฤดูตะวันตกเฉียงใต (P<0.05)  

3.2 องคประกอบสัตวน้ํา 

องคประกอบสัตวน้ําของเรืออวนลอมจับปนไฟ ประกอบดวยสัตวน้ําเศรษฐกิจ รอยละ 80.04 และกลุมปลาเปด 

รอยละ 19.96 โดยท่ีสัตวน้ําเศรษฐกิจประกอบดวยกลุมปลาผิวน้ํา รอยละ 41.97 ปลาจั๊บ หรือปลาเลย รอยละ 36.00 กลุม

ปลาหมึก รอยละ 2.07 โดยในกลุมปลาผิวน้ํา ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ ปลาหลังเขียว รอยละ 18.07 รองลงมา คือ ปลาหางแข็ง 

และปลาโอดํา รอยละ 5.46 และ 5.12 สวนองคประกอบสัตวน้ําของเรืออวนลอมจับปลาโอ ประกอบดวยสัตวน้ําเศรษฐกิจ รอยละ 

99.77 และกลุมปลาเปด รอยละ 0.23 ซ่ึงสัตวน้ําเศรษฐกิจเปนกลุมปลาผิวน้ํา ชนดิท่ีพบมากท่ีสุด คือ ปลาโอดํา รอยละ 85.22 

รองลงมา คือ ปลาโอลาย รอยละ 13.01 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2562 O1 

93 

O09 

4. ความแตกตางระหวางน้ําหนักสัตวน้ําจากการรายงานในสมุดบันทึกการทําการประมงกับน้ําหนักสัตวน้ําท่ีชั่งไดท้ังหมดหนาทา

เทียบเรือ 

จากการสุมตรวจสัตวน้ําหนาทาเทียบเรือจากเรือประมงอวนลอมจับปนไฟ จํานวน 114 เท่ียว พบวา คาความ

แตกตางอยูในชวงเกณฑมาตรฐาน จํานวน 76 เท่ียว คิดเปนรอยละ 66.67 คาอยูในชวง 10.01 - 20.00 จํานวน 27 เท่ียว คิดเปน

รอยละ 23.68 คาอยูในชวง 20.01 - 30.00 จํานวน 8 เท่ียว คิดเปนรอยละ 7.02 คาอยูในชวง >30.00 จํานวน 3 เท่ียว คิด

เปนรอยละ 2.63 แสดงใหเห็นวาผูควบคุมเรือกลุมอวนลอมจับปนไฟ สามารถบันทึกน้ําหนักสัตวน้ําลงในสมุดบันทึกการทําการ

ประมง ใหอยูในชวงไมเกินเกณฑมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 66.67 และหากขยายคาของเกณฑมาตรฐานใหอยูในชวงรอยละความ

แตกตาง ≤20.00 ผูควบคุมเรือสามารถบันทึกใหอยูในชวงไมเกินเกณฑมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 90.35  

การสุมตรวจสัตวน้ําหนาทาเทียบเรือจากเรือประมงอวนลอมจับปลาโอ จํานวน 20 เท่ียว พบวาคาความแตกตางอยู

ในชวงเกณฑมาตรฐาน จํานวน 13 เท่ียว คิดเปนรอยละ 65.00 คาอยูในชวง 10.01 - 20.00 จํานวน 6 เท่ียว คิดเปนรอยละ 

30.00 คาอยูในชวง 20.01 - 30.00 จํานวน 1 เท่ียว คิดเปนรอยละ 5.00 แสดงใหเห็นวาผูควบคุมเรือกลุมอวนลอมจับปลาโอ 

สามารถบันทึกน้ําหนักสัตวน้ําลงในสมุดบันทึก การทําการประมง ใหอยูในชวงไมเกินเกณฑมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 65.00 และ

หากขยายคาของเกณฑมาตรฐานใหอยูในชวง รอยละความแตกตาง ≤20.00 ผูควบคุมเรือสามารถบันทึกใหอยูในชวงไมเกิน

เกณฑมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 95.00 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรกําหนดเกณฑมาตรฐานท่ีใชในการควบคุมความคลาดเคลื่อนระหวางปริมาณสัตวน้ําในสมุดบันทึกการทําการประมงกับ

สัตวน้ําท่ีข้ึนทาจริงสําหรับเคร่ืองมืออวนลอมจับในระยะแรกท่ีรอยละ 20.00 โดยมีการเพ่ิมการใหความรู ความเขาใจ เทคนิค 

วิธีการท่ีเหมาะสมแกผูควบคุมเรือและเจาของเรือเพ่ือใหมีความผิดพลาดนอยท่ีสุด และเปนท่ียอมรับในมาตรการ การควบคุม

เฝาระวังของไทย จากนั้นจึงพิจารณาปรับลดรอยละความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดในระยะถัดไป 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยการประมงอวนลอมจับจากเรือท่ีมีการแจงเขา - ออก ป 2560 ในพ้ืนท่ีอ่ืน หรือเพ่ิมชวงระยะเวลาการ

ทําการประมงท่ีมากกวานี้ 

 

คําขอบคุณ 

ผูวิจัยขอขอบคุณ นายธีระพงษ อภัยภักดี ผูอํานวยการศูนยควบคุมการแจงเขา - ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา)  

นายอํานวย คงพรหม ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนลาง (สงขลา) ท่ีกรุณาใหคําแนะนําในการจัดทํา

เอกสารฉบับนี้  

 

เอกสารอางอิง  

กรมประมง.  2558.  คูมือ การจําแนกชนิดสัตวน้ําทะเลท่ีใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาประมงเพ่ือการสงออกประชาคมยุโรป. 

กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 129 หนา. 

กรมประมง.  2560.  ปริมาณการจับสัตวน้ําเค็มจากการทําการประมงพาณิชย 2559. เอกสารฉบับท่ี 13/2560. กองนโยบาย

และยุทธศาสตรพัฒนาการประมง, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 193 หนา. 

กรมประมง.  2561.  ปริมาณการจับสัตวน้ําเค็มจากการทําการประมงพาณิชย 2559. เอกสารฉบับท่ี 13/2560. กองนโยบาย

และยุทธศาสตรพัฒนาการประมง, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 195 หนา.  

กรมอุตุนิยมวิทยา.  2561.  ฤดูกาลของประเทศไทย. (ออนไลน) แหลงท่ีมา https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=23. 

สืบคนเม่ือ วันท่ี 30 กันยายน 2561. 
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กัลยา วานิชยบัญชา.  2546.  การใช SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูล. โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร. 536 หนา. 

ภัคจุฑา เขมากรณ และ กิ่งกาญจน วิบุญพันธ.  2551.  การประมงอวนลอมจับบริเวณอาวไทยตอนลาง. เอกสารวิชาการฉบับ

ท่ี 7/2551. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 27 หนา. 
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การประเมินประชาคมปลาในเขตพืน้ทีร่ักษาพันธุสัตวน้าํอางเก็บน้าํเขือ่นปาสักชลสทิธิ์ดวยเครื่องมืออะคูสติค 

 

ฎีกา รัตนชํานอง* 

กลุมวิจัยการจัดการประมงน้ําจืด 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาความชุกชุม การแพรกระจาย และโครงสรางประชาคมปลาในอางเก็บน้ําเข่ือนปาสักชลสิทธ์ิเพ่ือประเมิน

จํานวนและมวลชีวภาพของปลาดวยเคร่ืองมืออะคูสติคจากผลของการควบคุมการทําประมงดวยมาตรการการกําหนดท่ีรักษา

พันธุสัตวน้ํา ดําเนินการศึกษาระหวางเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม 2557 ผลการศึกษาท่ีแสดงดวยภาพความชุกชุม

และการแพรกระจายของประชาคมปลาเชิงพ้ืนท่ีท่ีระดับความลึกน้ําท่ีตางกันท้ังในและนอกเขตท่ีรักษาพันธุสัตวน้ํา บงชี้ใหเห็น

วาความชุกชุมของปลาในเขตและนอกเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําของแตละชวงเวลาในรอบวันมีปริมาณแตกตางกัน โดยปริมาณ

ความชุกชุมของประชาคมปลาในชวงเวลากลางคืนท่ีระดับความลึก 1 - 3 เมตร ในเขตท่ีรักษาพันธุสัตวน้ํามีจํานวนนอยกวาพ้ืนท่ี

นอกเขตท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําประมาณ 0.87 เทา และปริมาณความชุกชุมของประชาคมปลาในชวงเวลากลางวันของในเขตท่ีรักษา

พันธุสัตวน้ํามีคานอยกวาในชวงเวลากลางคืนถึง 1.85 เทา ท้ังนี้อาจเปนผลเนื่องมาจากพฤติกรรมการกินอาหารในรอบวันและ

การหลีกหนีปลาผูลา ผลการประเมินโดยรวมของบริเวณพ้ืนท่ีอางเก็บน้ําท่ีระดับความลึก 1 - 3 เมตร ในเวลากลางคืนพบมี

จํานวนปลารวม 330 ลานตัว และจากการประมาณคามวลชีวภาพของปลาท้ังหมดโดยคํานวณจากน้ําหนักเฉลี่ยของปลาท่ีจับ

ได (110 กรัม) พบมีคาเทากับ 26,783 ตัน หรือ 2,748 กิโลกรัมตอเฮกตาร (439.7 กก./ไร) โดยมีปลาชนิดเดน ไดแก 

ตะเพียนทอง ตะโกก สรอยขาว ไสตัน และกะมัง คิดเปนรอยละ 36.2 โดยจํานวนตัว และรอยละ 42.0 โดยมวลชีวภาพ หรือมีคา

เทากับ 1,154 กิโลกรัมตอเฮกแตร (184.6 กก./ไร) ดังนั้นเขตท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําในอางเก็บน้ําเข่ือนปาสักชลสิทธ์ิควรมีการ

ควบคุมการทําประมงอยางเขมงวดและควรเพ่ิมพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําเพ่ือเปนแหลงอนุบาลและวางไขของปลาใหมากข้ึน

เนื่องจากเปนแหลงอาศัยท่ีสําคัญของสัตวน้ํา 

 

คําสําคัญ: อะคูสติค อางเก็บน้ํา ท่ีรักษาพันธุสัตวน้ํา ปลา การแพรกระจาย ความชุกชุม 

   

*ผูรับผิดชอบ: กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900   

E-mail: deekadarkie@hotmail.com 
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Hydroacoustics as a tool to examine the effects of Protected Areas on fish communities in 

Pasak Jolasid Reservoir, Thailand 

 

Deeka Ratanachamnong* 

Inland Fisheries Management Research Group 

 

Abstract 

The study on distribution, density, species and size structures of the fish in the waters of the 

Pasak Jolasid Reservoir (area 18,260 ha; average depth 5.65 m) were carried out during 2012 to 2014. Their 

numbers and biomass were estimated. Hydroacoustic methods were applied, supplemented and verified 

the results of the control fishing area. A SIMRAD EK-60 (split beam) 200 kHz, 7x7° echosounder was used in 

this study. Maps of the spatial distribution and density of fish were prepared and the number of fish was 

determined at various depths in various protected areas. The data indicated that there were significant 

differences in the number of fish in particular areas and at various times of the day both during day and 

night. In the protected areas near the dam at nighttime, fish density was about 0.87 times fewer in the 

layer near the surface water than that of the outer areas. The average fish density was 1.85 times fewer 

during daytime than nighttime. This is considered due to diurnal feeding and predator-avoidance 

migrations. The result from acoustic data analyzed for the nighttime revealed that there are 330 million 

fish specimens in the pelagic zone of the Pasak Jolasid Dam Reservoir. Estimation of the total fish biomass 

based on the average unit weight of the fish caught (110 g) was 26,783 tons or 2,748 kg ha-1. Five cyprinids 

fishes, namely Red-tailed barb (Barbonymus altus), Soldier river barb (Cyclocheilichthys enoplos), Siamese 

mud carp (Henichorynchus siamensis), Barbus repasson (Cyclocheilichthys repasson) and Smith barb 

(Puntioplites proctozysron), constitute 36.2% of the number of fish and 42.0% of the biomass for a total of 

1,154 kg ha-1 in the Pasak Jolasid Dam Reservoir. It was recommended that: (1) all fishing activities in the 

protected areas should be strictly prohibited; and (2) the protected areas should be increased in order to 

effectively protect nursery ground and spawning area of important habitats of aquatic species. 

 

Keywords: hydroacoustic, reservoir, protected area, fish distribution, fish density 

   

*Corresponding author: Inland Fisheries Research and Development Division, Department of Fisheries,  
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ความชุกชุมและการแพรกระจายของประชากรปลากางพระรวงในเขตจังหวัดพัทลงุ 

 

ธีรภัทร ตงวัฒนากร1* สุภาพ สังขไพทูรย1 วงศปฐม กมลรัตน2 จริยา ปลัดอิ่ม3 อุไรวรรณ ชํานาญเวช4 และ จํานอง อุบลสุวรรณ1 
1ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืพัทลุง  

2ราชการบริหารสวนกลาง  

3ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 12 (สงขลา)  

 4กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาความชกุชุมและการแพรกระจายของประชากรปลากางพระรวงในเขตจังหวัดพัทลุงดําเนินการวบรวมขอมูล

ระหวางเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2558 โดยขอมูลท่ีไดนําไปวิเคราะหและประเมินความชุกชุมและการแพรกระจาย

ของประชากรปลา ความสัมพันธระหวางความยาวและน้ําหนัก พลวัตประชากรปลากางพระรวง และคุณภาพน้ําท่ีเหมาะแก

การอยูอาศัยของปลากางพระรวง  

ผลการศกึษาพบประชากรปลากางพระรวงท่ีสุมตัวอยางไดจาํนวน 2,283 ตัว มีความยาวระหวาง 1.5 - 9.7 เซนติเมตร 

ประชากรปลากางพระรวงชอบอยูอาศัยรวมกันเปนฝูงในลําน้ําสายเล็ก ๆ ใตรมไมท่ีรกครึ้มบริเวณริมชายน้ํา และตามโพรงของ

รากไมริมตลิ่งใตน้ํา โดยพบปลากางพระรวงชอบอยูอาศัยในบริเวณท่ีคุณภาพน้ํามีคาความเปนกรดดางประมาณ 6.5 อุณหภูมิ

น้ําเฉลี่ย 27.2 องศาเซลเซียส ความกระดางเฉลี่ย 32.41 มิลลิกรัมตอลิตร และความเปนดางเฉลี่ย 29.83 มิลลิกรัมตอลิตร 

ปริมาณรอยละ 52.43 ของเปนประชากรท่ีศึกษามีขนาดเล็กกวาขนาดแรกสืบพันธุ ความสัมพันธระหวางความยาวและน้ําหนัก

ของปลากางพระรวงพบมีคาดังสมการ W = 0.0044L2.8391 หรือ log W = 2.8391 log L–2.3531 การประมาณ

คาพารามิเตอรการเติบโตตามสมการการเติบโตของฟอนเบอรทาแลนฟคือ Lt = 10.09 (1-e-1.1 (t+0.00)) มีคาสัมประสิทธิ์การตาย

รวม (Z) 4.3.5 ตอป คาสัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ (M) 2.47 ตอป คาสัมประสิทธิ์การตายจากการทําการประมง 1.88 

ตอป และคาอัตราการทําการประมง (E) คอนขางตํ่าเพียง 0.43 เทานั้น  

 

คําสําคัญ: ความชุกชุม การแพรกระจาย พลวัต ปลากางพระรวง  

   

*ผูรับผิดชอบ: หมู 4 ตําบลลําปา อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทร. 0 7460 4533  

E-mail: pat_teera@hotmail.com 
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Abundance and Distribution of Kryptopterus vitreous Ng&Kottelat, 2013 in Phattalung 

Province 
 

Teerapat Tongwattanakorn1*, Suparp Sangkhapaitoon1, Wongpatom Kamolrat2, Jariya pa-lad-him3, 
Uraiwan Chamnanwach4 and Jamnong ubonsuwan1 
1Phatthalung Inland Fisheries Research and Development Center 
2Department of Fisheries 
3Inland aquaculture Research and Development Regional Center 12 (Songkhla) 
4Inland aquaculture Research and Development Division 

 

Abstract 

The study on abundance and distribution of Kryptopterus vitreous Ng&Kottelat, 2013 in 

Phatthalung province was conducted during January to December 2015. All data was analysed and 

determined for abundance and distribution, weight and length relationship, suitable water quality, growth 

parameter, fish mortality, and exploited rate (E). 

The result showed that 2,283 individual of Kryptopterus vitreous  were sampled with ranging from 

1.5 - 9.7 cm. in length. The main characteristic habit of this fish was a schooling fish. They preferred to live 

under shading of the tree or in the hole of tree root near the river bank. The average value of water 

quality parameters in habitat area were pH 6.5, temperature 27.2oC, hardness and alkalinity as 32.41 and 

29.83 mg/l. Their length-weight relationship was estimated to be W = 0.0044 L2.8391, or log W = 2.8391 log 

L–2.3531. Also, the estimation of von Bertalanffy growth equation was Lt = 10.09 (1-e-1.1 (t+0.00)), Wt = 4.07 (1-

e-1.10 (t+0.00))3. The total mortality coefficient (Z) was 4.35 per year, the natural mortality coefficient (M) was 

2.47 per year, fishing mortality coefficient (F) was 1.88 per year, and exploitation rate (E) was quite low as 

0.43.  

 

Keywords: population dynamics, Abundance, Distribution, Kryptopterus vitreous 
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ประสิทธผิลของการสุมตัวอยางแพลงกตอนพืชตามแนวขวางและแนวด่ิงในแมน้ําตาป-พุมดวง  

จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

อําพร ศักด์ิเศรษฐ1* และ วรรณิณี จันทรแกว2 

1ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืเขต 5 (สุราษฎรธานี) 
2สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาประสิทธิผลของการสุมตัวอยางแพลงกตอนพืชตามแนวขวางและแนวดิ่ง ไดดําเนินการในแมน้ําตาป-พุมดวง 

จังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงคเพ่ืออธิบายผลของการสุมตัวอยางแพลงกตอนพืชตามแนวขวางและแนวด่ิง ท้ังในแงของ

จํานวนสกุล (genus) คาดัชนีความหลากหลายตาง ๆ (diversity indices) ไดแก คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon 

diversity index, H') คาดัชนีความมากชนิด (species richness index, d) และคาดัชนีความเทาเทียม (evenness index, J') 

ความชุกชุม (abundance) การแพรกระจาย และคาดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําจากคะแนนแพลงกตอนพืชชนิดเดน Applied Algal 

Research Laboratory–Phytoplankton Score (AARL–PP Score) โดยแบงการสุมตัวอยางออกเปนตามแนวขวาง 3 จุด 

ไดแก จุดดานขวาแมน้ํา จุดกึ่งกลางแมน้ํา และจุดดานซายแมน้ํา และแตละจุดตามแนวขวางแบงเก็บตัวอยางตามแนวดิ่ง 3 

ระดับ ไดแก ระดับผิวน้ํา ระดับลึกกลางน้ํา และระดับทองน้ํา ดําเนินการเก็บตัวอยาง 9 เท่ียว สํารวจจาก 5 สถานีเก็บตัวอยาง 

รวมตัวอยางท้ังสิ้น 405 ตัวอยาง ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 

ผลการศึกษา พบแพลงกตอนพืชท้ังสิ้น 8 ดิวิชั่น 69 สกุล จํานวนสกุลและคาความหลากหลายตาง ๆ มีคาท่ีใกลเคียง

กันจากการสุมตัวอยางตามแนวขวางและแนวด่ิง โดยจํานวนสกุลอยูในชวง 68 - 69 สกุล คาดัชนีความหลากหลาย (H') อยู

ในชวง 2.87 - 2.94 และคาดัชนีความเทาเทียม (J') อยูในชวง 0.68 - 0.70 ซ่ึงบงชี้ความหลากหลายและการกระจายอยูในระดับ

ปานกลาง และบงชี้คุณภาพน้ําอยูในระดับปานกลางเหมือนกันท้ังแนวขวางและแนวด่ิง ความชุกชุมและการจัดกลุมของแพลงก

ตอนพืชพบมีคาเฉลี่ยความชุกชุมในบริเวณพ้ืนทองน้ํา (1,044.5 หนวยตอลิตร) นอยกวาจุดสุมตัวอยางระดับผิวน้ําและกลางน้ํา 

(1,525.4 หนวยตอลิตร) การแพรกระจายสกุลและความชุกชุมของแพลงกตอนพืช โดยการเปรียบเทียบเสนโคงความสัมพันธของ

คารอยละสะสมพบมีการแพรกระจายใกลเคียงและไปในทิศทางรูปแบบเดียวกันท้ังในแนวขวางและแนวด่ิง ผลจากการใหคะแนน 

AARL-PP ท่ีคํานวณจากแพลงกตอนพืชชนิดเดน พบชวงคะแนนเหมือนกันคือ 6.8 และบงชี้ระดับสารอาหารอยูในระดับปาน

กลางถึงสูง (meso-eutrophic status) และคุณภาพน้ําอยูในระดับปานกลางถึงไมดี (moderate-polluted) 

จากผลการศึกษา สามารถเสนอแนะแนวทางการสุมตัวอยางแพลงกตอนพืชในแมน้ําตาป-พุมดวง ดังนี้ 1) ถาตองการ

ศึกษาชนิดแพลงกตอนพืช คาดัชนีความหลากหลาย คาดัชนีความมากชนิด คาดัชนีความเทาเทียม และกราฟรอยละการแพร 

กระจาย สามารถสุมเก็บตัวอยางเพียงหนึ่งจุดจากบริเวณใดของสถานีเก็บตัวอยางก็ได ท้ังระดับเดียวกันหรือตางระดับกัน เพราะ

จํานวนชนดิ คาดชันีตาง ๆ และการแพรกระจายของแพลงกตอนท่ีไดจากการสุมตัวอยางใหผลท่ีใกลเคยีงกัน 2) การศึกษาปริมาณ

ความชุกชุมของแพลงกตอนพืช จุดสุมตัวอยางท่ีดีควรเปนบริเวณผิวน้ําและกลางน้าํ เนื่องจากสามารถสุมไดปริมาณความชุกชุม

มากกวาบริเวณพ้ืนทองน้ํา และสามารถสุมท่ีฝงใหนของแมน้ําก็ไดท่ีอยูระดับเดียวกัน เนื่องจากคาความชุกชุมของแพลงกตอน 

ท่ีไดไมแตกตางกัน 3) การประเมินคุณภาพน้ําโดยการใหคะแนน AARL-PP ท่ีคํานวณจากแพลงกตอนพืชชนิดเดน ท่ีตองการ

ความรวดเร็วและประหยัดคาใชจายสามารถสุมเก็บตัวอยางเพียงหนึง่จุดจากบริเวณใดของสถานีเกบ็ตัวอยางก็ได ท้ังระดับเดียวกัน

หรือตางระดับกัน เพราะใหคาคุณภาพน้ําท่ีไดไมแตกตางกัน และ 4) ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนําไป 
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ประยุกตใชกับแมน้ําหรือลําน้ําอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับแมน้ําตาป-พุมดวงได เพ่ือเปนการประหยัดคาใชจาย แรงงาน และ

ระยะเวลาในการทํางานไดมากขึ้น 

 

คําสําคัญ: แพลงกตอนพืช การสุมตัวอยาง แมน้ําตาป-พุมดวงสุราษฎรธาน ี
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E-mail: phornfresh@hotmail.com 
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Effectiveness of Phytoplankton Sampling along the Horizontal and Vertical Positions in 

the Tapee-Pumduang Rivers, Surat Thani Province 

 

Amphorn Sakset1* and Wanninee Chankeaw2 
1*Inland Fisheries Research and Development Center, Regioen 5 (Surat Thani) 
2Department of Fisheries, Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Nakhon Sri 

Thammarat  
 

Abstract 

The study on the effectiveness of phytoplankton sampling along the horizontal and vertical 

positions was conducted in the Tapee-Pumduang Rivers, Surat Thani province. The main objective of this 

study was to find out the results of phytoplankton sampling along the horizontal and vertical positions in 

terms of amount of phytoplankton genera, its diversities indices (Shannon diversity index, H'; species 

richness index, d; evenness index, J') and its abundance, as well as its distribution, and water quality index 

using Applied Algal Research Laboratory–Phytoplankton Score (AARL-PP Score). The sampling was divided 

into 3 different horizontal zones including 1) the right side of the river, 2) the center of the river and 3) the 

left side of the river. In each side, the samples were randomized by 3 different vertical levels i.e. a) the 

surface of water level, b) the middle of water level and c) the bottom of water level at 9 times from 5 

sampling stations with a total of 405 collected water samples during February 2017 to August 2018. 

 The results of this study showed that 8 divisions of phytoplankton with amounted of 69 genera 

were found. There was similar number of genera and values of diversity indices among sampling points 

along horizontal and vertical; the number of genera was in the range of 68 - 69 genera while the value  

of Shannon diversity index (H') and evenness index (J') were in the range of 2.87 - 2.94 and 0.68 - 0.70 

respectively, which indicated that the distribution and diversity of phytoplankton was classified as a 

moderate level. Similarly, the water quality were also indicated as a moderate level. Considering the 

abundance and clustering of phytoplankton, it was found that the samples collected from the bottom  

of water level (1,044.5 units per liter) had less abundance of phytoplankton than the samples collected 

from the surface and the middle of water levels (1,525.4 units per liter). Cumulative percentage curves 

were plotted to compare the distribution of genera and abundance of phytoplankton and found that it 

had a similar trend with the same direction among sampling points. In addition, the result of the AARL-PP 

score calculated from the dominant phytoplankton genera in all sampling points showed a same results 

(6.8 scores) indicated that the levels of nutrient was classified as the meso-eutrophic status, and the water 

quality was classified as the moderate-polluted levels.  

Based on the results of this study, the recommendations on phytoplankton sampling technique in 

the Tapee-Pumduang Rivers are summarized as follows; 1 ) To find out the phytoplankton species, values of 

diversity indices, and percentage graphs of species abundant distribution, the samples can be randomized 

at any point of the sampling station since it was found that  there had no different results among the 

samples collected from different sampling points, 2 ) To find out the abundance of phytoplankton, the 
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sampling should be randomized at the surface and the middle of the water levels since it was found that 

the samples collected from the surface and the middle of water levels had more abundance of 

phytoplankton than the samples collected from the bottom of the water level. Furthermore, it can be 

randomized at any side of the river since it was found that there had no different results among  

the collected samples, 3 ) To assess the water quality using AARL-PP calculated from the dominant 

phytoplankton genera that requires quickness and save the cost, the samples can be randomized at any 

area of the sampling stations because it had similar results among collected samples, and 4) the auditors 

confident that the results of this study can be applied in other rivers that have similarly characteristics to 

the Tapee-Pumduang Rivers, resulting in saving the operation costs, reducing number of labors, and the 

working time. 

 

Keywords: phytoplankton, sampling, Tapee-Pumduang Rivers, Surat Thani province  

   

*Corresponding author: village number 7, Thakam sub-district, Punpin district, Surat Thani province, 84130 

Tel. 0 7731 3598  

E-mail: phornfresh@hotmail.com  



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2562 O1 

103 

O12 

คํานํา 

 แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) เปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กท่ีสามารถสังเคราะหแสงไดดวยตนเอง และลองลอยอยู 

ในกระแสน้ํา สวนมากไมสามารถเคลื่อนท่ีไดดวยตนเอง ตองอาศัยกระแสน้ํา และกระแสลมเคลื่อนท่ีจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 

แพลงกตอนพืชมีความสําคญัอยางย่ิงตอแหลงน้าํซ่ึงเปนผลผลิตปฐมภูมิ (primary productivity) ในแหลงน้ํา และเชื่อมโยงระหวาง

ผลผลติปฐมภูมิกบัผลผลิตทุติยภูมิ (secondary productivity) กบัปลาและสตัวน้ําอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนอาหารโปรตีนท่ีสําคญัชนิดหนึ่ง

ของมนุษย นอกจากนั้น ชนิดของแพลงกตอนพืชยังถูกใชในการประเมินคุณภาพน้ําในฐานะดัชนีทางชวีภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาเปนเวลานาน (bio-indicator) (APHA, AWWA and WPCP, 1989; Palmer, 1969) เนื่องจากแพลงกตอนพืชมีความไวตอ

การเปลี่ยนแปลงดานสภาพแวดลอมท่ีอาศัยอยู (APHA, AWWA and WPCP, 1989) แพลงกตอนพืชบางชนิดเจริญเติบโตไดดี

ในแหลงน้ําท่ีมีธาตุอาหารสูงมาก (hyper-eutrophication) ในขณะท่ีบางชนิดจะหายไป (APHA, AWWA and WPCP, 1989) 

แพลงกตอนพืชบางชนิดมักจะพบในน้ําสะอาด เชน Melosira sp. และ Cyclotella sp. ขณะท่ีบางชนิดมักพบในแหลงน้ําท่ีมี

มลภาวะ เชน Nitzchia sp., Microcystis sp. และ Aphanizomenon sp. (APHA, AWWA and WPCP, 1989) อีกท้ังคา

ดัชนีตางของแพลงกตอน เชน คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon diversity index) คาดัชนีความเทาเทียม (Evenness 

index) (Rottet al., 2008) และคา AARL–PP Score (Applied Algal Research Laboratory–Phytoplankton Score) (ยุวดี

และคณะ, 2550) ยังสามารถใชในการประเมินสภาพน้ําในแหลงน้ําได 

 ในการสุมเก็บตัวอยางเพ่ือการศึกษาชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืชโดยท่ัวไปมักเก็บตัวอยางน้ําท่ีจุดกึ่งกลางความกวาง

และความลึกของแหลงนํ้า (ท่ีระดับผิวน้ํา ท่ีระดับกลางน้ํา และท่ีระดับแสงสองถึง (photic zone) แตจุดเก็บตัวอยางจะ

แตกตางไปตามสภาพแหลงน้ําในแหลงน้ํานิ่ง เชน ทะเลสาบ และอางเก็บน้ํา แหลงน้ําประเภทนี้ชนิดและปริมาณของแพลงกตอน

พืชมักจะเปลี่ยนไปตามระดับความลึกของน้ํา จึงควรเก็บตัวอยางน้ําในระดับความลึกตาง ๆ กัน ท่ีระดับผิวน้ํา กลางน้ํา และกนน้ํา 

(photic zone) สวนในแหลงน้ําไหล เชน แมน้ํา และลําคลองจะตองคํานึงถึงการผสมกันของแหลงน้ํา (mixing) ความกวางของ

แหลงน้ํา (width) และความลึกของแหลงน้ํา (depth) (ไพฑูรย, 2553) ถาเปนไปไดควรมีสถานีเก็บตัวอยางท้ังสองฝงของลําน้ํา 

เนื่องจากน้ําในแมน้ําลําคลองมีการผสมกันของน้ํา และควรเก็บตัวอยางในระดับตํ่ากวาผิวน้ําประมาณ 1 - 2 เมตร หรือกึ่งกลาง

น้ํา หรือระดับแสงสองถึงเพ่ือเปนตัวแทนของแหลงน้ํา (กองประมงน้ําจืด, 2545) แตอยางไรก็ตาม ในการศึกษาแพลงกตอนพืช

ในแหลงน้ําไหลก็ยังมีความหลากหลายในการกําหนดการเก็บตัวอยางท่ีแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคท่ีศึกษา บางงานวิจัย

กําหนดเก็บตัวอยางเฉพาะท่ีผิวน้ําเพ่ือเปนตัวแทนแหลงน้ํา เชน การศึกษาในแมน้ําชีและแมน้ํายัง (ปรัชญานี, 2551) และใน

แมน้ํามูลตอนลาง (อนุชาและคณะ, 2555) บางงานวิจัยเก็บตัวอยางท่ีผิวน้ําและแสงสองถึง เชน ในหวยสําราญ จังหวัดศรีสะ

เกษ (สิริพร และปริญญา, 2558) ในแมน้ําแมกลอง (ศิริพร, 2549) และบางงานวิจัยเก็บตัวอยางท่ีผิวน้ํากลางน้ํา แสงสองถึง 

และท้ังดานขวา กึ่งกลาง ซายของแมน้ํา เชน ในแมน้ําปากพนัง (Sakset, 2011; อําพรและคณะ, 2557) 

 ดังนั้นการศึกษาประสิทธิผลของการสุมตัวอยางแพลงกตอนพืชตามแนวขวางและแนวด่ิงในแมน้ําตาป-พุมดวงในครั้งนี้ 

จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปใชสําหรับกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการสุมตัวอยางแพลงกตอนพืชในแหลงน้ําไหลอยางแมน้ําตาป- 

พุมดวงท่ีมีลักษณะทางกายภาพระดับตลิ่งอยูท่ี 10.0 ม.รทก และ 3.0 ม.รทก. ตามลําดับ (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร (องคการมหาชน), 2555) ปริมาณน้ําเฉลี่ย 445 ลูกบาศกเมตรตอวินาที (กรมชลประทาน,2560) มีความลึกเฉลี่ย 

6.9 และ 6.5 เมตร ตามลําดับ และมีความกวางเฉลี่ย 100 และ 80 เมตร ตามลําดับ ในคร้ังตอไป และนําไปประยุกตใชในการ

สุมตัวอยางในแมน้ําอ่ืน ๆ ของประเทศไทยท่ีมีลักษณะทางกายภาพใกลเคียงกับแมน้ําตาป-พุมดวงตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการสุมตวัอยางแพลงกตอนพืชตามแนวขวางและแนวด่ิงในแมน้ําตาป-พุมดวง โดยเปรียบเทียบ

คาความหลากหลายสกุล ดัชนีความหลากหลาย คาดัชนีความมากชนิด ดัชนีความเทาเทียม ความชุกชุม การแพรกระจาย และ
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ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา AARL–PP Score ของแพลงกตอนพืชท่ีไดมาจากการเก็บตัวอยาง 2 รูปแบบ คือ ตามแนวขวางและ

แนวดิ่ง (ระดับความลึก) ของแมน้ํา 

 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาประสิทธิผลการสุมตัวอยางแพลงกตอนพืชตามแนวขวางและแนวดิ่งไดดําเนินการในแมน้ําตาปตอนลางและ

แมน้ําพุมดวง จังหวัดสุราษฎรธานี ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 แบงการสุมตัวอยางออกเปนตาม

แนวขวางและแนวดิ่ง โดยแนวขวางไดกําหนดจุดเก็บตัวอยางดานขวาแมน้ํา (right of the river) จุดกึ่งกลางแมน้ํา (center of 

the river) และจุดดานซายแมน้ํา (left of the river) และในแตละจุดตามแนวขวางไดเก็บตัวอยางตามแนวด่ิง 3 ระดับ ไดแก 

ระดับผิวน้ํา (surface of water) ระดับลึกกลางน้ํา (middle of water) และระดับทองน้ํา (bottom of water) (จุดท่ีแสง

สองถึง, photic zone) จํานวน 9 ครั้ง จาก 5 สถานีเก็บตัวอยาง (ภาพท่ี 1) รวมตัวอยางท้ังสิ้น 405 ตัวอยาง แพลงกตอนพืช

ในแตละหนึ่งตัวอยางน้ําไดถูกรวบรวมโดยใชกระบอกเก็บตัวอยางน้ําขนาด 1 ลิตร (Kemmerer bottle) ปริมาณน้ําจํานวน 30 

ลิตรกรองผานถุงกรองแพลงกตอนขนาด 20 ไมครอนและเก็บรักษาตัวอยางในสารละลายฟอรมาลีนเขมขน 5% ตัวอยางแพลงก

ตอนพืชถูกนําไปจําแนกดานอนุกรมวิธานในระดับสกุล (genus) และนับจํานวนในแตละสกุลโดยสไลดนับแพลงกตอน 

(Sedgwick-Rafter counting chamber) ขนาด 1 มิลลิลิตร ภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง การจําแนกสกุลปฏิบัติตาม

คูมือของลัดดา (2531), ยุวดี (2556), Prescott (1973), APHA, AWWA and WPCP (1989) และ Kumano (2002) 

การวิเคราะหขอมูลแบบตัวแปรเดียว (univariate analysis) นํามาใชในการคํานวณจํานวนสกุล คาดัชนคีวาม

หลากหลายทางชีวภาพตาง ๆ (คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon-Wiener species diversity index: H') คาดัชนีความมาก

ชนิด (species richness index: d) และคาดัชนีความเทาเทียม (evenness index: J') และความชุกชุม และการวิเคราะห

แบบหลายตัวแปร (multivariate analysis) ไดแก การจัดกลุมแบบ Bray-Curtis similarity ใชสําหรับจัดกลุมความคลายคลึง

ของสกลุและปริมาณความชุกชุมของแพลงกตอนพืชท่ีสํารวจพบในแตละจุดสุมตัวอยางตามแนวขวางและแนวดิง่ โดยใช SIMPROF 

(similarity profile permutation test) ชวยในการแบงกลุม สวนการวิเคราะหคารอยละการกระจายของความคลายคลึง 

(similarity percentages, SIMPER) ใชเพ่ือทดสอบสกุลของแพลงกตอนพืชท่ีมีผลตอความคลายคลึงภายในกลุม การวิเคราะห 

analysis of similarity (ANOSIM) ใชทดสอบความเชื่อม่ันระหวางกลุมความคลายคลงึ และการวิเคราะหแบบ species 

abundant distribution นํามาใชในการหารูปแบบการแพรกระจายของแพลงกตอนพืชระหวางการสุมตัวอยางตามแนวขวางและ

แนวดิ่ง การวิเคราะหขอมูลท้ังแบบตัวแปรเดียวและแบบหลายตัวแปรไดดําเนินการตามคูมือของ Clarke and Warwick (1994) 

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป PRIMER version 6.0 (Primer-E Ltd, Plymouth, UK) ดานการประเมินคุณภาพน้ําในแหลงน้ําดวย

ระบบคะแนนจากแพลงกตอนพืชชนิดเดน Applied Algal Research Laboratory–Phytoplankton Score (AARL–PP 

Score) ดําเนินการตามวิธีของยุวดีและคณะ (2550) โดยนําแพลงกตอนพืชชนิดเดนท่ีพบจากสุมตัวอยางตามแนวขวางและแนวดิ่ง

มาใหคะแนน แลวนําคะแนนเฉลี่ยท่ีไดไปเทียบหาสภาพคุณภาพน้ํา 
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ภาพที่ 1 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีสุมตัวอยางแพลงกตอนพืชตามแนวขวางและแนวด่ิงในแมน้ําตาป-พุมดวง ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2560 

 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 

 

ผลการศึกษาและวิจารณผล 

3.1 ความหลากหลายของแพลงกตอนพืช 

ผลการศึกษาแพลงกตอนพืชพบท้ังหมด 8 ดิวิชั่น 69 สกุล ไดแก Bacillariophyta (22 สกลุ), Chlorophyta (24 

สกุล), Chrysophyta (4 สกุล), Cyanophyta (9 สกุล), Euglenophyta (5 สกุล), Ochrophyta (2 สกลุ), Pyrrhophyta (2 สกุล) 

และ Rhodophyta (1 สกุล) โดยความหลากหลายสกุลท่ีพบจากจุดสุมตัวอยางตามแนวขวางและแนวดิ่งมีความหลากหลายสกุล

ท่ีใกลเคียงกันในชวง 68 - 69 สกุล (ตารางท่ี 1) สวนสกุลแพลงกตอนพืชท่ีพบเปนสกุลเดน 3 ลาํดับแรกคือ Synedra sp., 

Aulacoseira sp. และ Actinastrum spp. ซ่ึงสกุลเหลานี้มักพบในแหลงน้ําท่ีมีสารอาหารปานกลาง (ยุวดีและคณะ, 2550) 

และสวนใหญมีแนวโนมชนิดเดนท่ีคลายคลึงกันจากจุดสุมตัวอยางตามแนวขวางและแนวด่ิง นอกจากนี้สกุลแพลงกตอนพืชสกุล

เดนท่ีพบแตกตางจากการศึกษาของอําพรและคณะ (2557) ในแมน้ําปากพนังท่ีพบแพลงกตอนพืชสกุลเดนคือ Ulothix sp., 

Peridinium sp. และ Trachelomonas sp. ซ่ึงเปนสกุลท่ีมักพบในแหลงน้ําท่ีมีสารอาหารสูง (Palmer, 1977) นอกจากนี้ใน

การศึกษาครั้งนี้ไดสํารวจพบสาหรายสีแดงน้ําจืด Audouinella sp. ในตัวอยางน้ําดวย ซ่ีงสาหรายสกุลนี้นาจะเปนแพลงกตอน

พืชแบบบังเอิญ ซ่ึงอาจหลุดออกจากท่ียึดเกาะกับวัสดุใตน้ํา โดยพบในทุกแนวสุมตัวอยาง 

อีกท้ังในการพิจารณาระดับความหลากหลายในแหลงน้ํา John et al. (1994) และ Purvis and Hector (2000) กลาววา 

ไมควรพิจารณาจากจาํนวนชนิดหรอืจํานวนตัวเพียงอยางเดียว แตควรพิจารณาจาํนวนชนิดท่ีสัมพันธกบัจํานวนตัวท่ีมีการกระจาย

อยางสมํ่าเสมอหรือจากคาดัชนีความหลากหลายตาง ๆ คือ คาดัชนีความหลากหลาย (H') คาดัชนีความมากชนิด (d) และคา

ดัชนีความเทาเทียม (J') และผลการสุมตัวอยางแพลงกตอนตามแนวขวางและแนวด่ิงพบวา คาดัชนีความหลากหลายเหลานี้มี

คาท่ีใกลเคียงกัน โดยคาดัชนีความหลากหลายมีคาอยูในชวง 2.87 - 2.94 คาดัชนีความมากชนิดอยูในชวง 9.25 - 9.64 และคา

ดัชนีความเทาเทียมอยูในชวง 0.68 - 0.70 (ภาพท่ี 2) โดย Begonet al. (1990) กลาววา คาดัชนีความหลากหลายโดยท่ัวไป

อยูระหวาง 1.50 - 3.50 คาท่ีสูงจะบงชี้ถงึความหลากหลายท่ีสูง คาดัชนีความมากชนิดย่ิงสูงเทาไหรความหลากหลายย่ิงมาก 

สวนคาดัชนีความเทาเทียมจะอยูในชวง 0.00 - 1.00 กรณีมีคาเทากับ 1.00 แสดงวาในแตละชนิดมีจํานวนตัวท่ีเทาเทียมกัน 

ความหลากหลายก็จะสูง ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้คาดัชนีความหลากหลายและคาดัชนีความเทาเทียมของแพลงกตอนพืชจาก
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การสุมตัวอยางตามแนวขวางและแนวดิ่งอยูในชวงท่ีบงชี้ใหเห็นวามีความหลากหลายและการกระจายอยูในระดับปานกลาง และ

คุณภาพน้ําอยูในระดับปานกลางดวย (กานตธิดา, 2550)  

 

ตารางที่ 1  ดิวิชั่นและสกุลของแพลงกตอนพืช จากการสุมตัวอยางตามแนวขวางและแนวดิ่งในแมน้ําตาป-พุมดวง ระหวางเดือน

 กุมภาพันธ 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 

ลําดับที่ ดิวิชั่น/สกุล 

จุดสุมตัวอยางตามแนวขวางแนวด่ิง 

ดานขวา

แมน้ํา 

กึ่งกลาง

แมน้ํา 

ดานซาย

แมน้ํา 

ผิวน้ํา กลางน้ํา ทองน้ํา 

 Bacillariophyta       

1. Achnanthes sp. + + + + + + 

2. Amphora sp. + + + + + + 

3. Aulacoseira sp. ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

4. Bacillaria sp. + + + + + + 

5. Bellerochea sp. + + + + + + 

6. Cerataulina sp. + + + + + + 

7. Chaetoceros sp. + + + + + + 

8. Coscinodiscus sp. + + + + + + 

9. Cyclotella sp. + + + + + + 

10. Cymbella spp. + + + + + + 

11. Diatoma spp. + + + + + + 

12. Eunotia sp. + + + + + + 

13. Fragilaria sp. + + + + + + 

14. Gyrosigma sp. + + + + + + 

15. Melosira spp. + + + + + + 

16. Navicula spp. + + + + + + 

17. Nitzschia spp. + + + + + + 

18. Pinnularia sp. + + + + + + 

19. Pleurosigma sp. + + + + + + 

20. Rhizosolenia sp. + + + + + + 

21. Surirella spp. + + + + + + 

22. Synedra sp. ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

 Chlorophyta       

1. Actinastrum spp. ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

2. Ankistrodesmus sp. + + + + + + 

3. Chaetophora sp. + + + + + + 

4. Closterium spp. + + + + + + 

5. Coelastrum sp. + + + + + + 

6. Cosmarium sp. + + + + + + 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2562 O1 

107 

O12 

ลําดับที่ ดิวิชั่น/สกุล 

จุดสุมตัวอยางตามแนวขวางแนวด่ิง 

ดานขวา

แมน้ํา 

กึ่งกลาง

แมน้ํา 

ดานซาย

แมน้ํา 

ผิวน้ํา กลางน้ํา ทองน้ํา 

7. Dictyosphaerium sp. + + + + + + 

8. Eudorina sp. + + + + + + 

9. Golenkinia sp. + + + + + + 

10. Micractinium sp. + + + + + + 

11. Micrasterias sp. + + + + + + 

12. Oocystis sp. + + + + + + 

13. Pediastrum spp. + + + + + + 

14. Pleurotaenium sp. + + + + + + 

15. Scenedesmus spp. + + + + + + 

16. Selenastrum sp. + + + + + + 

17. Spirogyra spp. + + + + + + 

18. Spondylosium sp. + + + + + + 

19. Staurastrum spp. + + + + + + 

20. Staurodesmus sp. + + + + + + 

21. Tetraedron spp. + + + + + + 

22. Treubaria sp. + + + + + + 

23. Ulothrix sp. + + + + + + 

24. Xanthidium spp. + + + + + + 

 Chrysophyta       

1. Centritractus sp. + + + + + + 

2. Dinobryon spp. + + + + + + 

3. Mallomonas sp. + + + + + + 

4. Synura sp. + + + + + + 

 Cyanophyta       

1. Anabaena sp. + + + + + + 

2. Chroococcus sp. - + + + + + 

3. Cylindrospermopsis 

sp. 

+ + + + + - 

4. Lyngbya sp. + + + + + + 

5. Merismopedia sp. + + + + + + 

6. Microcystis sp. + ++ ++ ++ ++ + 

7. Oscillatoria spp. + + + + + + 

8. Pseudanabaena sp. + + + + + + 

9. Spirulina sp. ++ ++ ++ ++ ++ + 
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ลําดับที่ ดิวิชั่น/สกุล 

จุดสุมตัวอยางตามแนวขวางแนวด่ิง 

ดานขวา

แมน้ํา 

กึ่งกลาง

แมน้ํา 

ดานซาย

แมน้ํา 

ผิวน้ํา กลางน้ํา ทองน้ํา 

 Euglenophyta       

1. Euglena spp. + + + + + + 

2. Lepocinclis spp. + + + + + + 

3. Phacus spp. + + + + + + 

4. Strombomonas spp. + + + + + + 

5. Trachelomonas spp. + + + + + + 

 Ochrophyta       

1. Chattonella sp. + + + + + + 

2. Dictyocha sp. + + + + + + 

 Pyrrophyta       

1. Ceratium spp. + + + + + + 

2. Peridinium sp. + + + + + + 

 Rhodophyta       

1. Audouinella sp. + + + + + + 

จํานวนสกุลท่ีพบ 68 69 69 69 69 68 

หมายเหตุ: (-) = 0 หนวยตอลิตร; (+) = 1 - 100 หนอยตอลิตร; (++) = 101 - 1000 หนวยตอลิตร 

 

 
ภาพที่ 2  คาดัชนีความหลากหลาย (H') คาดัชนีความมากชนิด (d) และคาดัชนีความเทาเทียม (J') ของแพลงกตอนพืช จาก

 การสุมตัวอยางตามแนวขวางและแนวด่ิงในแมน้ําตาป-พุมดวง ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2561   

3.2 ความชุกชุมของแพลงกตอนพืช 

ผลการศึกษาดานความชุกชุมของแพลงกตอนพืช พบมีคาเฉลี่ยทั้งหมด 1,365.3 หนวยตอลิตร โดยพบความชุกชุม

ในดิวิชั่น Bacillariophyta, Chlorophyta และ Cyanophyta สูงเปนสามอันดับแรก ท่ีจํานวนความชุกชุมเฉลี่ยเทากับ 549.7, 

461.5 และ 321.1 หนวยตอลิตรตามลําดับ โดยในทุกจุดสุมตัวอยางตามแนวขวางและแนวด่ิงความชุมชุมของท้ังสามดิวิชั่นมี

แนวโนมสูงไปในทิศทางเดียวกัน และเม่ือพิจารณาความชุกชุมเฉลี่ยในการสุมตัวอยางตามแนวขวาง (ดานขวา กึ่งกลาง และ
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ดานซายแมน้ํา) พบมีคาท่ีใกลเคียงกันคือ 1,402.4, 1,377.4 และ 1,315.5 หนวยตอลิตร ตามลําดับ สวนความชุกชุมเฉลี่ยตาม

แนวดิ่งพบระดับทองน้ํามีคาเฉลี่ยนอยกวาระดับกลางน้ําและผิวน้ํา (1,044.5, 1,492.9 และ 1,557.9 หนวยตอลิตร ตามลําดับ) 

(ตารางท่ี 2) แสดงใหเห็นวาความชุกชุมของแพลงกตอนพืชในแมน้ําตาป-พุมดวงในระดับทองน้ําพบความชุกชุมนอยกวาระดับ

ผิวน้ําและกลางน้ํา ท้ังนี้อาจเปนเพราะปริมาณแสงท่ีไดรับนอยกวาระดับอ่ืน ซ่ึง Williams (1992) กลาววาการเจริญเติบโตของ

แพลงกตอนพืชท้ังในแงชนิดและปริมาณมีผลมาจากสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะ เชน ปริมาณธาตุอาหาร อุณหภูมิ และแสง 

(Wetzel, 2001) รวมท้ังกระแสน้ํา (Khan, 2003) แตในแมน้ําท่ีเปนแหลงน้ําไหลและมักการผสมกันของน้ําความแตกตาง 

ของความชุกชุมในแตละระดับความลึกนาจะมีอิทธิพลมาจากปริมาณแสงมากกวาปจจัยอ่ืน นอกจากนี้ผลการศึกษาในครั้งนี้พบ

ความชุกชุมนอยกวาการศึกษาในแมน้ําปากพนังท่ีพบความชุกชุมแพลงกตอนเฉลี่ยเทากับ 12,199 หนวยตอลิตร อําพรและ

คณะ (2557) แสดงใหเห็นวาความอุดมสมบูรณของอาหารธรรมชาติจากผูผลผลิตข้ันตนอยางแพลงกตอนพืชในแมน้ําตาป-พุมดวง

นอยกวาแมน้ําปากพนัง 

3. การจัดกลุมความคลายคลึงแพลงกตอนพืช (cluster analysis) 

เม่ือนําผลการศึกษาของแพลงกตอนพืชจากการจุดสุมตัวอยางตามแนวขวางและแนวด่ิงมาจัดกลุมหาความคลายคลึง

แบบ Bray-Curtis similarity พบวา สามารถแบงแพลงกตอนพืชออกไดเปน 2 กลุม (ภาพท่ี 3) (ท่ีคารอยละความคลายคลึง

เทากับ 95 (SIMPROF test) คา R เทากับ 1 และ คา p=0.01 (ANOSIM test)) กลุมท่ี 1 ประกอบดวยจุดสุมตัวอยางท่ีระดับ

ผิวน้ําและกลางน้ําของท้ังดานขวา กึ่งกลางน้ํา และดานซายของแมน้ํา (คาสัมประสิทธ์ิความคลายคลึงภายในกลุมเทากับ 92.17) 

กลุมท่ี 2 ประกอบดวยจุดสุมตัวอยางท่ีระดับทองน้ําของท้ังดานขวา กึ่งกลางน้ํา และดานซายของแมน้ํา (คาสัมประสิทธ์ิความ

คลายคลึงภายในกลุมเทากับ 91.15) โดยสกุล Synedra sp., Actinastrum spp., Aulacoseira sp. และ Spirulina sp. เปน

ตัวบงชี้ความคลายคลึงภายในท้ังกลุมท่ี 1 และ 2 (ท่ีระดับความคลายคลึงมากกวารอยละ 5) ดวยความชุกชุมท้ัง 4 สกุลในกลุม

ท่ี 1 สูงกวากลุมท่ี 2 และสวนใหญท้ังหมดของสกุลเหลานี้ชอบอาศัยอยูในแหลงน้ําท่ีมีสารอาหารปานกลางและเปนตัวบงชี้น้ํา

สะอาดปานกลาง ยกเวน Spirulina sp. ท่ีชอบอาศัยอยูในแหลงน้ําท่ีมีสารอาหารสูงและเปนตัวบงชี้ความไมดีของน้ํา (ยุวดีและ

คณะ, 2550) และเม่ือพิจารณาความหลากหลายของแพลงกตอนพืชระหวางกลุมพบวา จํานวนสกุลพบใกลเคียงกัน (กลุม 1 พบ 

69 สกุล และกลุม 2 พบ 68 สกุล) แตความชุกชุมแฉลี่ยของแพลงกตอนพืชในกลุมท่ี 1 (1,525.4 หนวยตอลิตร) มีคาสูงกวาใน

กลุมท่ี 2 (1,044.5 หนวยตอลิตร) สวนคาดัชนีความหลากหลาย (H') ท้ังสองกลุมมีคาใกลเคียงกัน (กลุม 1 คา H' เทากับ 2.87 

และกลุม 2 คา H' เทากับ 2.91) และคา H' ของท้ังสองกลุมบงชี้ความหลากหลายอยูในชวงระดับปานกลางเหมือนกัน นอกจากนี้

การเก็บตัวอยางตามแนวขวาง (ดานขวาแมน้ํา กึ่งกลางแมน้ํา ดานซายแมน้ํา และตามแนวด่ิง (ระดับผิวน้ํา ระดับลึกกลางน้ํา และ

ระดับทองน้ํา) มีผลทําใหการจัดกลุมแบงของแพลงกตอนแบงปน 2 ระดับคือ 1) ระดับผิวน้ําและกลางน้ํา และ 2) ระดับทองน้ํา 

ถึงแมวาในแมน้ําตาป-พุมดวงจะเปนแหลงน้ําไหลก็ตาม ดังนั้นการวางจุดสุมตัวอยางแพลงกตอนพืชในการศึกษาครั้งตอไปจึงควร

ดําเนินการในบริเวณผิวน้ําหรือกลางน้ําเพ่ือใหไดตัวแทนท่ีดี 

 

ตารางท่ี 2 ความชุกชุมของแพลงกตอนพืชเฉลี่ย (หนวยตอลิตร) จากการสุมตัวอยางตามแนวขวางและแนวด่ิงในแมน้ําตาป-พุมดวง 

ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2561   

ดิวิชั่น ความชุกชุมของแพลงกตอนพืชเฉลี่ย (หนวยตอลิตร) ตามแนวขวางและแนวด่ิง รวม 

ดานขวาแมน้ํา กึ่งกลางแมน้ํา ดานซายแมน้ํา ผิวน้ํา กลางน้ํา ทองน้ํา 

Bacillariophyta 565.5 546.6 537.0 592.3 613.2 443.7 549.7 

Chlorophyta 487.4 464.8 432.2 553.2 483.1 348.0 461.5 

Chrysophyta 13.5 10.7 11.9 13.4 11.9 10.9 12.1 

Cyanophyta 316.2 333.7 312.9 373.8 364.0 225.0 321.1 

Euglenophyta 15.2 17.7 17.6 20.5 16.7 13.2 16.8 
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ดิวิชั่น ความชุกชุมของแพลงกตอนพืชเฉลี่ย (หนวยตอลิตร) ตามแนวขวางและแนวด่ิง รวม 

ดานขวาแมน้ํา กึ่งกลางแมน้ํา ดานซายแมน้ํา ผิวน้ํา กลางน้ํา ทองน้ํา 

Ochrophyta 1.4 0.8 0.8 1.1 1.0 0.8 1.0 

Pyrrophyta 1.8 1.6 2.2 2.1 1.8 1.7 1.9 

Rhodophyta 1.4 1.5 0.8 1.4 1.2 1.2 1.3 

รวม 1,402.4 1,377.4 1,315.5 1,557.9 1,492.9 1,044.5 1,365.3 

 

 
ภาพที่ 3  การจัดกลุมความคลายคลึงของสกุลและความชุกชุมแพลงกตอนพืช แบบ Bray-Curtis similarity จากการสุม

 ตัวอยางตามแนวขวางและแนวดิ่งในแมน้ําตาป-พุมดวง ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2560 ถึงเดือนสงิหาคม 2561 (R = 

 ดานขวาแมน้ํา C = กึ่งกลางแมน้ํา L = ดานซายแมน้ํา S = ผิวน้ํา M = กลางน้ํา B = ทองน้ํา)  

4. การกระจายของแพลงกตอนพืช (ranked species abundance curve) 

 การแพรกระจายสกุลและความชุกชุมของแพลงกตอนพืช วิเคราะหโดยการเปรียบเทียบลักษณะการกระจายตามวิธี 

species abundant distribution โดยใชการเปรียบเทียบเสนโคงท่ีไดจากความสัมพันธของคารอยละสะสมของปริมาณความ

ชุกชุมในสกุลท่ีพบมากไปหานอยดวยการเรียงลําดับในมาตราสวน logarithm ผลการวิเคราะหดังภาพท่ี 4 พบวา สกุลและปริมาณ

ความชุกชุมของแพลงกตอนพืชจากการสุมตัวอยางตามแนวขวางและแนวด่ิงมีการแพรกระจายใกลเคียงและไปในทิศทางรูปแบบ

เดียวกันกัน แสดงใหเห็นวาถามีการศึกษาการแพรกระจายของแพลงกตอนในแมน้ําตาป-พุมดวง และดําเนินวิเคราะหโดยการ

เปรียบเทียบลักษณะการกระจายตามวิธี species abundant distribution สามารถดําเนินการเก็บตัวอยางจากบริเวณใดของ

สถานีเก็บตัวอยางก็ได ท้ังระดับเดียวกันหรือตางระดับกันจะใหผลรอยละสะสมท่ีไมแตกตางกัน 
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ภาพที่ 4  การแพรกระจายสกุลและความชุกชุมของแพลงกตอนพืช จากการสุมตัวอยางตามแนวขวางและแนวด่ิงในแมน้ําตาป 

 -พุมดวง ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 

 

5. การประเมินคุณภาพน้ําดวยวิธี AARL-PP Score ของแพลงกตอนพืชชนิดเดน 

ผลจากการใหคะแนน AARL-PP ท่ีคํานวณจากแพลงกตอนพืชชนิดเดน (Dominant phytoplankton) พบมีคาเฉลี่ย

เทากับ 6.8 (ตารางท่ี 3) แสดงใหเห็นวาระดับสารอาหารอยูในระดับปานกลางถึงสูง และคุณภาพน้ําโดยท่ัวไปอยูในระดับปานกลาง

ถึงไมดี (ยุวดีและคณะ, 2550) ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้ใกลเคียงกับการศึกษาในแมน้ําปากพนังของ Sakset (2011) นอกจากนี้เม่ือ

พิจารณาคะแนน AARL-PP ตามตารางท่ี 3 พบวาคะแนนจากการสุมตัวอยางตามแนวขวางและแนวด่ิงมีคาเทากัน (6.8) และ

บงชี้ระดับสารอาหารและคุณภาพน้ําโดยท่ัวไปอยูในชวงเดียวกัน นั้นคือ ระดับสารอาหารอยูในระดับปานกลางถึงสูง และคุณภาพน้ํา

อยูในระดับปานกลางถึงไมดี ซ่ึงเปนสภาพน้ําอยูในชั้นน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 - 4 ท่ีสามารถใชประโยชนทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 

และการอุปโภค บริโภคตองผานการฆาเชื้อตามปกติ และผานการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปกอน (กรมควบคุมมลพิษ, 2537) 

นอกจากนี้ผลท่ีไดยังสอดคลองกับกรมควบคุมมลพิษท่ีประกาศใหแมน้ําตาปตอนลางและแมน้ําพุมดวงมีคุณภาพน้ําอยูในชั้น

ประเภทท่ี 3 ท่ีเหมาะเพ่ือการเกษตร และการอุปโภค บริโภคตองผานการฆาเชื้อตามปกติ และผานการปรับปรุงคุณภาพน้ํา

ท่ัวไปกอน (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 

ตารางที่ 3 การประเมินคุณภาพน้ําดวยวิธี AARL-PP Score ของแพลงกตอนพืชชนิดเดนจากการสุมตัวอยางตามแนวขวาง

 และแนวด่ิงในแมน้ําตาป-พุมดวง ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 

จุดสุมตัวอยาง แพลงกตอนพืชชนิดเดน (คะแนนประเมินคุณภาพน้ํา) AARL-PP การประเมินผลคุณภาพน้ํา 

ดานขวาแมน้ํา Synedra sp. (6), Aulacoseira sp. (6), Actinastrum spp. 

(5), Spirulina sp. (9), Microcystis sp. (8) 

6.8 

ระดับสารอาหารอยูในระดับ

ปานกลางถึงสงูและคุณภาพน้ํา

อยูในระดับปานกลางถึงไมด ี

กึ่งกลางแมน้ํา Synedra sp. (6), Aulacoseira sp. (6), Actinastrum spp. 

(5), Spirulina sp. (9), Microcystis sp. (8) 

6.8 

ดานซายแมน้ํา Synedra sp. (6), Actinastrum spp. (5), Aulacoseira sp. 

(6), Spirulina sp. (9), Microcystis sp. (8) 

6.8 
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จุดสุมตัวอยาง แพลงกตอนพืชชนิดเดน (คะแนนประเมินคุณภาพน้ํา) AARL-PP การประเมินผลคุณภาพน้ํา 

ผิวน้ํา Synedra sp. (6), Actinastrum spp. (5), Aulacoseira sp. 

(6), Spirulina sp. (9), Microcystis sp. (8) 

6.8 

ระดับสารอาหารอยูในระดับ

ปานกลางถึงสูงและคุณภาพน้ํา

อยูในระดับปานกลางถึงไมดี 

กลางน้ํา Synedra sp. (6), Spirulina sp. (9), Aulacoseira sp. (6), 

Actinastrum spp. (5), Microcystis sp. (8) 

6.8 

ทองน้ํา Synedra sp. (6), Aulacoseira sp. (6), Actinastrum spp. 

(5), Spirulina sp. (9), Microcystis sp. (8) 

6.8 

เฉลี่ย  6.8 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

ผลของการสุมตัวอยางแพลงกตอนพืชตามแนวขวางและแนวดิ่งในแมน้ําตาป-พุมดวง จังหวัดสุราษฎรธานี ป พ.ศ. 2560 

- 2561 สามารถสรุปและเสนอแนะไดดังนี้ 

1. ความหลากหลายของแพลงกตอนพืชท้ังในแงจํานวนสกุลท่ีพบ และคาดัชนีความหลากหลายตาง ๆ (คาดัชนีความ

หลากหลาย คาดัชนีความมากชนิด และคาดัชนีความเทาเทียม) ท่ีพบมีคาท่ีใกลเคียงกันจากการสุมตัวอยางตามแนวขวางและ

แนวดิ่ง โดยคาดัชนีความหลากหลาย และคาดัชนีความเทาเทียม บงชี้ความหลากหลายและการกระจายอยูในระดับปานกลาง 

และบงชี้คุณภาพน้ําอยูในระดับปานกลางเหมือนกันท้ังแนวขวางและแนวดิ่ง 

2. ความชุกชุมของแพลงกตอนพืชในระดับแนวด่ิงท่ีพ้ืนทองน้ําท้ังดานขวา กึ่งกลาง และดานซายแมน้ํา มีคาเฉลี่ยความ

ชุกชุมนอยกวาจุดสุมตัวอยางระดับผิวน้ําและกลางน้ํา 

3. การแพรกระจายสกุลและความชุกชุมของแพลงกตอนพืช โดยการเปรียบเทียบเสนโคงความสัมพันธของคารอยละ

สะสมจากการสุมตัวอยางตามแนวขวางและแนวด่ิงมีการแพรกระจายใกลเคียงและไปในทิศทางรูปแบบเดียวกันกันทุกจุดสุมตัวอยาง  

4. ผลจากการใหคะแนน AARL-PP ท่ีคํานวณจากแพลงกตอนพืชชนิดเดน พบชวงคะแนนจากการสุมตัวอยางตาม

แนวขวางและแนวด่ิงมีคาเหมือนกัน และบงชี้ระดับสารอาหารและคุณภาพน้ําโดยท่ัวไปอยูในชวงเดียวกันคือ ระดับสารอาหาร

อยูในระดับปานกลางถึงสูง และคุณภาพน้ําอยูในระดับปานกลางถึงไมดี ท่ีเหมาะกับการเกษตรและอุตสาหกรรม และถาจะนําไป

อุปโภค บริโภคตองผานการฆาเชื้อตามปกติ และผานการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปกอน 

5. จากผลการศึกษาสามารถเสนอแนะแนวทางการสุมตัวอยางแพลงกตอนพืชในแมน้ําตาป-พุมดวงคือ 1) ถาตองการ

ศึกษาชนิดแพลงกตอนพืช คาดัชนีความหลากหลาย คาดัชนีความมากชนิด คาดัชนีความเทาเทียม และกราฟรอยละการแพรกระจาย 

สามารถสุมเก็บตัวอยางตรงบริเวณใหนของสถานีเก็บตัวอยางก็ได เพราะคาตาง ๆ เหลานั้นจะใหผลท่ีใกลเคียงกัน 2) การศึกษา

ปริมาณความชุกชุมของแพลงกตอนพืช จุดสุมตัวอยางท่ีดีควรเปนบริเวณผิวน้ําและกลางน้ํา เนื่องจากสามารถสุมไดปริมาณมากกวา

บริเวณพ้ืนทองน้ํา และสามารถสุมท่ีฝงใหน ของแมน้ําก็ไดเพราะคาความชุกชุมจะไมตางกัน 3) การประเมินคุณภาพน้ําโดยการ

ใหคะแนน AARL-PP ท่ีคํานวณจากแพลงกตอนพืชชนิดเดน ท่ีตองการความรวดเร็ว และประหยัดคาใชจายสามารถสุมเก็บตัวอยาง

บริเวณใหนของสถานีเก็บตัวอยางก็ได เพราะใหคาท่ีไมตางกัน และ 4) ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาผลการศึกษาสามารถนําไปประยุกต 

ใชกับแมน้ําหรือลําน้ําอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับแมน้ําตาป-พุมดวงได เพ่ือเปนการประหยัดคาใชจาย แรงงาน และระยะเวลา

ในการทํางานไดมากขึ้น 
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ความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลาในแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําสาขาเขตจังหวัดนครสวรรค 

ระหวางป 2554 - 2557 

 

พิมพา อุดมรัตน*  และ สมศักด์ิ ทองหุล 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 2 (นครสวรรค) 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลาในแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําสาขา 3 สาย ในเขตจังหวัด

นครสวรรค ไดทําการรวบรวมขอมูลจาก 4 จุดสํารวจ และ 4 เท่ียวสํารวจในรอบป ระหวางป 2554 - 2557 ดวยการสุม

ตัวอยางจากชุดเครื่องมือขาย 6 ชองตา ประกอบดวยขนาด 20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร แลวนําขอมูลท่ีไดไป

วิเคราะหความหลากหลาย ความชุกชุม องคประกอบโครงสราง และเปรียบเทียบโครงสรางประชาคมปลาโดยการวิเคราะหสถิติ

แบบหลายตัวแปร  

ผลการศึกษาพบความหลากหลายของพันธุปลาในเขตจงัหวัดนครสวรรคในพ้ืนท่ีของแมน้ํา 4 สาย รวม 108 ชนิด 31 วงศ 

มีปริมาณความชุกชุมสัมพัทธของประชาคมปลาท่ีคอนขางแปรปรวนแตกตางกันมากระหวาง 155.4 - 748.4 กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 

100 ตารางเมตรตอคืน โดยมีคาเฉลี่ยของความชุกชุมในระดับคอนขางต่ําเทากับ 366.3+113 กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100 ตาราง

เมตรตอคืน องคประกอบโครงสรางโดยน้ําหนักของประชาคมปลาตามจุดสํารวจท่ีประมาณรอยละ 80 พบประกอบดวยพันธุ

ปลา 39 ชนิด โดยมีปลาตามิน ปลาตะเพียน ปลาไสตันขาว ปลากระมัง และปลาซาเปนชนิดหลักท่ีพบในทุกจุดสํารวจ สวน

การศึกษาโครงสรางของขนาดและชีวมวลของประชาคมปลาในแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําสาขาพบกลุมประชากรปลาขนาดเล็กท่ี

ไดจากการสุมตัวอยางดวยขายขนาดชองตา 20 - 30 มิลลิเมตร มีสัดสวนมากท่ีสุด และการเปรียบเทียบโครงสรางประชาคม

ปลาโดยการวิเคราะหการจัดกลุมพบมีลักษณะการแบงกลุมโครงสรางท่ีมีอิทธิพลหลักมาจากปจจัยความแตกตางระหวางจุดสํารวจ 

รองลงมาคือปจจัยความแตกตางระหวางปท่ีสุมตัวอยาง  

 

คําสําคัญ: ความหลากหลาย ความชุกชุม ประชาคมปลา  แมน้ําเจาพระยาและแมน้ําสาขา 

   

*ผูรับผิดชอบ: 31 หมู 1 ต.แควใหญ อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000 โทร. 0 5627 4501-3  

E-mail: if-nakhonsawan@hotmail.com 
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Diversity and Abundance of Fish Community in the Chao Phraya River and its 

Tributaries in Nakhonsawan Province, between 2012 and 2015 

 

Pimpa  Udomrath* and Somsak  Thonghul 

Inland Fisheries Research and Development Regional Center 2 (Nakhonsawan) 

 

Abstract 

The study on diversity and abundance of fish community in the Chao Phraya River and its 

tributaries in Nakhonsawan province was carried out from 2012 to 2015. Field data collection was 

conducted by a set of 6 mesh size gillnets (20, 30, 40, 55, 70 and 90 mm) in 4 sampling sites and 4 time a 

year. All data were analyzed to describe the fish diversity and abundance, fish community structure, and 

comparison of fish community structure. Multivariate of cluster analysis was applied for comparison of 

spatial and temporal variation.  

The finding results showed that fish diversity in the Chao Phraya River and its tributaries in 

Nakhonsawan province consisted of 108 fish species from 31 families. The estimation of fish abundance 

was quite high and varied between 155.4 - 748.4 grams/100m2/night, and the average of abundance was 

relatively low as 366.3+113 grams/100m2/night. In term of weight basis, eighty percentage of accumulative 

fish community structure by station comprised of 39 species, the most five highest abundance species  

were Amblyrhynchichthys micranthus, Barbornymus gonionotus, Cyclocheilichthys armatus, Puntioplites 

proctozysron and Labiobarbus siamensis. The size-biomass structure of catches showed a majority group 

belonging to small fish group of 20 - 30 mm mesh size gillnet. The comparison of fish community 

structure by cluster analysis found that the classification of fish community structure was influenced by 

the difference sampling sites, and follow by the difference in yearly sampling period.  

 

Keywords: diversity, abundance, Community, Chao Phraya River and its Tributaries 

   

*Corresponding author: 31 Moo 1 Kaew Yai Sub-district, Muang District, Nakhonsawan Province 60000  
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การถายฝากยีนเรืองแสง gfp ในไมน้ําอนูเบียสโดยใชอะโกรแบคทีเรียม 

 

พลชาติ ผิวเณร* พนม กระจางพจน สอดศุข สุจิตรา เพชรคง สุรียพร เย็นสุวรรณ และ จริญญา สุวรรณนาคะ 

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 

 

บทคัดยอ 

ศึกษาการถายฝากยีนเรืองแสง Green Fluorescent Protein (gfp) ในไมน้ําอนูเบียส (Anubias nana) โดยใช 

อะโกรแบคทีเรียม มีวัตถุประสงคเพ่ือหาสภาวะท่ีเหมาะในการถายฝากยีนเรืองแสงและศึกษาการแสดงออกของยีนเรืองแสงใน

ไมน้ําอนูเบียส ถายฝากยีน gfp (mgfp5) และยีน hygromycin phosphotransferase (hpt) เปนยีนคัดเลือก ซ่ึงยีนเหลานี้อยู

ในพลาสมิด pCAMBIA1304 และใชอะโกรแบคทีเรียม (Agrobacterium tumefacient) สายพันธุ LBA4404 ถายฝากยีนเขาสู

เนื้อเย่ือโซมาติกแคลลัส (somatic callus) ของอนูเบียส จากการศึกษาพบวา อะโกรแบคทีเรียมมีประสิทธิภาพการถายพลาสมิด 

280 เซลล/ไมโครกรัม สภาวะท่ีเหมาะสมในการถายฝากยีนคือ ใชสาร acetosyringone เขมขน 100 ไมโครโมลาร ระยะเวลา

แชนาน 30 นาที สงผลใหแคลลัสอนูเบียสมีอัตรารอดตายจากยาปฏิชีวนะ hygromycin 94.44±9.63 เปอรเซ็นต เม่ือ

ตรวจสอบเนื้อเย่ืออนูเบียสดวยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) ท่ียีน gfp พบวาอนูเบียสชุดท่ีไดรับการถายฝากยีน 

gfp เกิดแถบ DNA เปาหมายขนาด 327 คูเบส (bp) ขณะท่ีตนปกติไมเกิดแถบ DNA ขนาดดังกลาว อนูเบียสท่ีไดรับการถายฝาก

ยีนมีการแสดงออกของยีน gfp คือ เกิดการเรืองแสงสีเขียวเม่ือตรวจผานกลองจุลทรรศน fluorescent อยางไรก็ตาม เม่ือ

ตรวจสอบยีน gfp ในอนูเบียสรุนลูกดวยวิธี PCR พบวาตนรุนลูกทุกตัวอยางไมเกิดแถบดีเอ็นเอเปาหมาย ซ่ึงแสดงวาไมมียีน gfp 

สันนิษฐานวาเกิดจากปรากฏการณ ไคเมรา (chimeras) ซ่ึงเกิดจากเซลลท่ีไมไดรับการถายฝากยีนท่ีรอดตายจากการคัดเลือกดวย

ยา hygromycin เจริญขึ้นเปนตนออน ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาหาวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือลดผลกระทบดังกลาวเพ่ือใหการถาย

ฝากยีน gfp สามารถถายทอดไปสูตนรุนลูกไดตอไป 

 

คําสําคัญ: อนูเบียส ยีนเรืองแสง gfp การถายฝากยีนโดยใชอะโกรแบคทีเรียม 
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Green Fluorescent Protein (gfp) Gene Transfer into Anubias nana by Agrobacterium–

Mediated Transformation 

 

Ponlachart Pewnane*, Panom K. Sodsuk, Sujitra Pechkong, Sureporn Yensuwan and Jarinya Suwannaka 

Aquatic Animal Genetics Research and Development Division 

 

Abstract 

Gene transfer using Agrobacterium-mediated transformation in aquatic plant, Anubias nana was 

studied. The objectives of this study were to determine the optimal acetosyringone concentration and 

inoculation period for transformation and the expression of transformed gene in Anubias. Agrobacterium 

tumefacient strains LBA4404 harbored plasmid pCAMBIA1304 which contained green fluorescent protein 

gene (gfp) and hygromycin phosphotransferase (hpt)  as selectable marker was transformed into Anubias 

callus. Result found the transformation efficiency was 280 cell/µg. The optimal condition for gfp 

transformation was 100 µM acetosyringone and 30 mins inoculation period, which had highest survived 

callus from hygromycin at 94.44±9.63%. In addition, transformed callus DNA produced 327 bp PCR 

product from gfp gene sequence. The expression of gfp gene from plantlets that grew form transformed 

callus was done by visualization through fluorescent microscope. The transformed plantlets revealed 

greenish fluorescent color on leaf and stem tissue. However, not all plants in F1 expressed gfp gene as 

verified by PCR. This evidence was possibly due to chimeras effect, which came from regeneration of 

untransformed tissue that were protected from hygromycin by transformed tissue. 

 

Keywords: Anubias, Green fluorescent protein gene, Agrobacterium-mediated transformation 
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คํานํา 

อนูเบียสเปนไมน้ําท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและไดรับความนิยมอยางแพรหลายท้ังในยุโรปและเอเชีย มีมูลคาใน

การสงออกคอนขางสงูเปนอันดับแรกจากไมน้าํท่ีสงออกท้ังหมด เพ่ือเปนการตอบสนองตอความตองการของเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง

ไมน้ําสวยงามและเปนแนวทางการสรางไมน้าํสวยงามสายพันธุใหมเขาสูตลาดตอไป หากมีการปรับปรุงพันธุไมน้ําดวยเทคนิคอ่ืน ๆ 

โดยใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ก็จะเปนทางเลอืกหนึ่งในการผลติไมน้ําสวยงามสายพันธุใหม ซ่ึงเปนการใชเทคนคิการเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือ (tissue culture) รวมกับพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) เทคนิคการถายฝากยีน (gene transformation) 

เปนอีกเทคนิคหนึ่งทางพันธุวิศวกรรมท่ีใชวิธีตัดชิ้นสวนยีนเปาหมายตอเขาไปในจีโนมพืช ทําใหยีนท่ีถายฝากมีการแสดงออกใน

ตนพืชใหไดพืชท่ีมีลักษณะตามตองการ ซ่ึงหากไดมีการนํามาใชในการปรับปรุงพันธุไมน้ํา จะเปนการเพ่ิมความหลากหลายของ

สายพันธุไมน้ํา เพ่ิมศักยภาพการแขงขันใหกับประเทศ ท้ังยังเปนการเรียนรูองคความรูใหมใหเทาทันสถานการณในปจจุบัน 

การถายฝากยีนโดยใชอะโกรแบคทีเรียม (Agrobacterium-mediated transformation) เปนเทคนิคการถายฝาก

ยีนวิธีหนึ่งท่ีนิยมทําในพืช อะโกรแบคทีเรียม (Agrobacterium) เปนแบคทีเรียท่ีสามารถสงถายยีนเขาสูพืชไดตามธรรมชาติ  

อะโกรแบคทีเรียมชนิด A. tumefaciens มีพลาสมิด Ti-plasmid มีผลทําใหเกิดโรค crown gall disease ในพืช Ti–plasmid 

จะมี ลําดับ DNA ท่ีเรียกวา T-DNA ซ่ึงจะถูกถายเขาไปสอดแทรกอยูในจีโนมพืชท่ีติดโรค (สุรินทร, 2548) จากหลักการนี้ หากมี

การแทรกยีนท่ีตองการเชน ยีนเรืองแสง เขาไปในสวนของ T-DNA ก็จะสามารถถายฝากยีนเขาสูจีโนมของพืชได ยีนเรืองแสง 

(gfp) ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนยีนท่ีควบคุมการสรางโปรตีนเรืองแสง (green fluorescent protein, GFP) เปนยีนท่ีนํามาใช

อยางแพรหลายในการถายฝากยีน โดยใชเปนยีนตรวจการแสดงออกของยีนท่ีถายฝากหรือ reporter gene (Pracher et al., 

1992; El-Shemy et al., 2008) อยางไรก็ตาม ยังไมมีรายงานวิชาการเกี่ยวกับการถายฝากยีนในไมน้ําอนูเบียส ดังนั้น จึงควร

จะมีการศึกษาวิจยัการปรบัปรงุพันธุไมน้ําดวยวิธีถายยีนในไมน้ําอนูเบียส รวมท้ังศึกษาหาปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการถายฝากยีน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก ความเขมขนของสารท่ีกระตุนกระบวนการถายฝากชิ้นสวน DNA ของเชื้ออะโกรแบคทีเรียมเขาสู

จีโนมพืชและระยะเวลาแชเชื้ออะโกรแบคทีเรียมรวมกับเนื้อเย่ือพืช เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการปรับปรุงพันธุไมน้ําอนูเบียส และ

นําไปประยุกตใชกับไมน้ําชนิดอ่ืนตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะในการถายฝากยีนเรืองแสง gfp ในไมน้ําอนูเบียส โดยใชอะโกรแบคทีเรียม 

2. เพ่ือศึกษาการแสดงออกของยีนเรืองแสง gfp ในไมน้ําอนูเบียส 

 

วิธีดําเนินการ 

 ดําเนินการศึกษา ณ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ระหวางเดือน ตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2561 โดยมี

ขั้นตอนการดําเนินงานดังตอไปนี ้

1. การวางแผนการทดลอง 

ถายฝากยีน gfp เขาสูแคลลัสอนูเบียส ศึกษาปจจยัท่ีมีผลตอการถายฝากยีน วางแผนการทดลองแบบ 4x3 แฟคทอเรียล

ในการทดลองแบบสุมสมบูรณ (4x3 factorial in completely randomized design) ทําการเปรียบเทียบ 2 ปจจัย คือ 

1.1 ความเขมขนของสาร acetosyringone (4’-Hydroxy-3’,5’-dimethoxyacetophenone) ซ่ึงเปนสารท่ีทําหนาท่ี

กระตุนกระบวนการสงถายชิ้นสวน DNA ของอะโกรแบคทีเรียมเขาสูเซลลพืช เปรียบเทียบความเขมขน 4 ระดับ คือ 0 50 

100 และ 200 ไมโครโมลาร 

1.2 ระยะเวลาแชแคลลัสรวมกับเชื้ออะโกรแบคทีเรียม (inoculation period) 3 ระยะเวลา คือ 30 60 และ 120 นาที 
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2. การเตรียมตนอนูเบียส 

เตรียมไมน้ําอนูเบียสชนิด Anubias nana นํามาเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ (tissue culture) ตามวิธีการของ สุจิตรา และ

คณะ (2551) และพัฒนาเนื้อเย่ือใหกลายเปนโซมาติกแคลลัส (somatic callus) ตามวิธีการท่ี สุรียพร และคณะ (ขอมูลยังไมได

ตีพิมพ) รายงานไว 

3. การเตรียมเชื้ออะโกรแบคทีเรียมและพลาสมิด 

3.1 เตรียมอะโกรแบคทีเรียมชนิด Agrobacterium tumefaciens สายพันธุ LBA4404 (ElectroMAXTM, Invitrogen 

Life Technologies, Corp., U.S.A) ตามวิธีการในเอกสารกํากับการใชของบริษัท Invitrogen 

3.2 เตรียมพลาสมิด pCAMBIA1304 (Marker Gene Technologies Inc., U.S.A) ซ่ึ งเปน binary vector ขนาด 

12,361 bp ท่ีมีลําดับ DNA ในสวนของ T-DNA ท่ีมียีนควบคุมการสรางโปรตีนเรืองแสง gfp (mgfp5) โปรโมเตอร CaMV35S และ

ยีนตานทานยาปฏิชีวนะ kanamycin R (KanR) และ hygromycin R (HygR) และยีน gusA (GUS) เปนยีนคัดเลือก (ภาพท่ี 1) 

 

 
ภาพที่ 1 แผนภูมิพลาสมิด pCAMBIA1304 (http://www.biofeng.com/zaiti/zhiwo/pcambia1304.html) 

 

 
ภาพที่ 2 แผนภูมิ T-DNA สวนท่ีแทรกเขาสูจีโนมพืช ของพลาสมิด pCAMBIA1304 (LB = left border, 35S = CaMV35S 

 promoter, hpt = Hygromycin phosphotransferase gene, gfp = green fluorescent protein gene, gus A 

 = β–Glucuronidase gene, RB = right border) (Kumar et al., 2004) 
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4. การนําพลาสมิด pCAMBIA1304 เขาสูอะโกรแบคทีเรียม (transformation) 

4.1 นําพลาสมิดเขาสูเชื ้ออะโกรแบคทีเรียมโดยวิธีกระตุนดวยกระแสไฟฟา (electroporation) โดยใชเครื่อง 

electroporation (BTX electro cell manipulator 600, U.S.A) ปลอยกระแสไฟฟาในอัตราแรงดันไฟฟา 2.0 กิโลโวลต 

ความตานทาน 186 โอหม และความจุไฟฟา 25 ไมโครฟารัด 

4.2 นําเชื้ออะโกรแบคทีเรียมท่ีผานการทํา electroporation ไปเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร SOC media จากนั้นยายไป

เลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร LB ท่ีผสมยา kanamycin เพ่ือใชคัดเลือกเชื้อท่ีไดรับพลาสมิด pCAMBIA1304  

4.3 นับจํานวนโคโลนีของเชื้ออะโกรแบคทีเรียมท่ีเจริญขึ้นบนอาหาร นําไปคํานวณประสิทธิภาพการถายพลาสมิดเขาสู

เซลล (transformation efficiency) นําโคโลนีเดี่ยวท่ีเจริญบนอาหารไปเลี้ยงขยายในอาหารเหลว Luria-Bertani broth (LB) 

เพ่ือใหไดเชื้อจํานวนเพียงพอตอการวิจัย 

5. การถายฝากยีน gfp เขาสูแคลลัสอนูเบียส มีวิธีการดังตอไปนี้ 

5.1 ตัดแบงชิ้นแคลลัสอนูเบียสใหมีขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตร 

5.2 ทําการเลี้ยงอะโกรแบคทีเรียมท่ีมีพลาสมิด pCAMBIA1304 ในอาหารเหลวสูตร LB แลววัดระดับการเจริญของเชือ้ฯ 

โดยวัดการดูดกลืนแสงท่ีความยาวชวงคลื่น 600 นาโนเมตร (Optical Density, O.D.600) ดวยเครื่อง spectrophotometer 

5.3 เม่ือเชื้อฯ เจริญถึงระดับ log phase (O.D.600 = 1.0 - 1.2) นําไปปนเหวี่ยงใหตกตะกอนแลวนาํไปเปลี่ยนถายอาหาร

เหลวสูตร LB ท่ีผสมสาร acetosyringone เขมขน 4 อัตรา (ปจจัยท่ี 1) และผสมสาร celite (SiO2) เขมขน 5 มิลลิกรัม/

มิลลิลิตร เพ่ือกระตุนใหแคลลัสเกิดบาดแผล 

5.4 นําชิ้นแคลลสัแชลงในเชื้ออะโกรแบคทีเรียม ท่ีผสมสาร acetosyringone 4 ความเขมขน ตามแผนการทดลอง แช

นาน 3 ระยะเวลา (ปจจัยท่ี 2) จากนั้นนําไปเลี้ยงรวมกับเชื้อฯ (co-cultivation) บนอาหารกึ่งแข็งสูตร LB นาน 5 วัน 

5.5 นําชิ้นแคลลัสผานการเลี้ยงบมรวมกับเชื้อฯ มาแชในอาหารเหลวสูตร LB ท่ีผสมยา cefotaxime เขมขน 400 

มิลลิกรัม/ลิตร นาน 10 นาที เพ่ือกําจัดเชื้ออะโกรแบคทีเรียม และกําจัดเชื้อฯ ท่ียังหลงเหลืออยูโดยนําชิ้นแคลลัสไปเลี้ยงบน

อาหารกึ่งแข็งสูตร MS ท่ีผสม cefotaxime เขมขน 200 มิลลิกรัม/ลิตร นาน 7 วัน 

6. การคัดเลือกแคลลัสท่ีไดรับการถายฝากยีน 

6.1 คัดเลือกแคลลัสอนูเบียสท่ีไดรับการถายฝากยีน gfp เขาสูจีโนม นําไปเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ท่ีไม

เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA (N6-Benzyladenine) NAA (Naphthaleneacetic acid) และผสมยาปฏิชีวนะ 

hygromycin เขมขน 30 มิลลิกรัม/ลิตร เลี้ยงท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และเก็บขอมูลจํานวนแคลลัสท่ีรอดตายและเจริญ

เปนตนออน หลังจากเลี้ยงนาน 30 วัน 

6.2 ทําการคัดเลือกแคลลัสอนูเบียสท่ีไดรับการถายฝากยีน gfp ท่ีรอดตายจากยาปฏิชีวนะ hygromycin โดยเนื้อเย่ือพืช

ท่ีไมไดรับการถายยีนขางตนจะตายในอาหารคัดเลือก ทําใหสามารถแยกเนื้อเย่ือท่ีไดรับยีนคัดเลือก คือ ยีนตานทานยา hygromycin 

ออกจากเนื้อเย่ือท่ีไมไดรับยีนฯ ได (Hansen and Wright, 1999) 

7. ศึกษาการแสดงออกของยีน gfp  

ศึกษาการแสดงออกของยีน gfp ในตนออนอนูเบียสท่ีเจริญจากแคลลัส ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

7.1 วิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) นําเนื้อเย่ืออนูเบียสไปสกัด DNA ดวยวิธี CTAB (Doyle and Doyle, 

1987) ตรวจสอบจีโนมไมน้ําอนูเบียสท่ีมียีน gfp โดยเพ่ิมผลผลิตชิ้น DNA ท่ีลําดับของยีน gfp ใชคูไพรเมอร คือ 

forward (5′–ACT ACA AGA CAC GTG CTG AAG–3′) 
reverse (5′–GGG CAG ATT GTG TGG AC–3′) 

นําผลผลิตชิ้น DNA ท่ีไดจากการทํา PCR ไปตรวจสอบดวยวิธี electrophoresis บันทึกผลผลิต DNA เปาหมาย 

ท่ีไดจากยีน gfp ซ่ึงมีขนาด 327 bp 
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7.2 ตรวจการเรืองแสงภายใตกลองจุลทรรศน fluorescent วัดการเรืองแสงของโปรตีน GFP ในเนื้อเย่ือไมน้ําอนูเบียส 

นําชิ้นสวนเนื้อเย่ือสวนใบและตนของตนออนอนูเบียสชุดท่ีไดรับการถายฝากยีนเรืองแสง gfp และตนปกติไปวัดการเรืองแสงสีเขียว

ภายใตกลองจุลทรรศน fluorescent inverted microscope บันทึกภาพการเรืองแสงสีเขียว ซ่ึงเกิดจากโปรตีน GFP 

8. การเก็บขอมูล 

8.1 ประสิทธิภาพของการถายพลาสมิด (transformation efficiency) คํานวณจากสูตร ประสิทธิภาพการถายพ

ลาสมิด (เซลล/ไมโครกรัม) = จํานวนโคโลนีอะโกรแบคทีเรียมไดไดรับพลาสมิด/ปริมาณพลาสมิด 

8.2 จํานวนท่ีแคลลัสไดรับการถายฝากยีน คํานวณจํานวนแคลลัสอนูเบียสท่ีไดรับการถายฝากยีน gfp ท่ีใชสาร 

acetosyringone เขมขน 4 อัตรา และใชระยะบมกับเชื้ออะโกรแบคทีเรียม 3 ระยะเวลา หนวยเปนเปอรเซ็นต 

9. การวิเคราะหขอมูล  

นําขอมูลแคลลัสท่ีเจริญเปนตนออนจากชุดการทดลองท่ีใชสาร acetosyringeone เขมขนแตกตางกัน 4 อัตรา และ

ใชระยะเวลาแชแตกตางกัน 3 ระยะ มาแปลงขอมูลและวิเคราะหสถิติดวยวิธี two–way analysis of variance 

 

ผลการศึกษา 

1. ประสิทธิภาพการถายยีน (transformation efficiency) 

การถายพลาสมิด pCAMBIA1304 ท่ีมียีน gfp เขาสูอะโกรแบคทีเรียม ดวยวิธี electroporation ไดอะโกร

แบคทีเรียมจํานวนรวม 1,400 โคโลนี คาประสิทธิภาพการถายยีนคือ 280 เซลล/ไมโครกรัม 

2. ปจจัยท่ีมีผลตอการถายฝากยีน gfp 

 จากการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอการถายฝากยีน 2 ปจจัย คือ ความเขมขนของสาร acetosyringone 4 อัตรา 

และระยะเวลาแช 3 ระยะเวลา แสดงตามตารางท่ี 1 และภาพท่ี 3 พบวา อิทธิพลรวมและระยะเวลาแช ไมมีผลตอเปอรเซนต

แคลลัสท่ีไดรับการถายฝากยีน (p>0.05) แตอิทธิพลจากความเขมขนของสาร acetosyringone มีผลตอเปอรเซ็นตแคลลัสท่ี

ไดรับการถายฝากยีนอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ผลการศึกษาแบงตามระยะเวลาแช ดังตอไปนี้ 

ระยะเวลาแช 30 นาที พบวาสาร acetosyringone ความเขมขน 100, 150 และ 200 ไมโครโมลาร ซ่ึงใหผลไมแตกตางกัน 

มีผลใหแคลลัสไดรับการถายฝากยีน 94.44±9.63, 84.85±5.25 และ 93.94±10.50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ มีคาสูงกวาท่ีความ

เขมขน 0 ไมโครโมลาร  ท่ีมีคา 62.42±27.35 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 3) 

ระยะเวลาแช 60 นาที พบวาสาร acetosyringone ความเขมขน 100, 150 และ 200 ไมโครโมลาร ซ่ึงใหผลไมแตกตางกัน 

มีผลใหแคลลัสไดรับการถายฝากยีน 85.61±5.30, 84.85±13.89 และ 72.73±15.75 เปอรเซ็นต ตามลําดับ มีคาสูงกวาท่ี

ความเขมขน 0 ไมโครโมลาร  ท่ีมีคา 57.78±29.12 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 3) 

ระยะเวลาแช 120 นาที พบวาสาร acetosyringone ความเขมขน 100, 150 และ 200 ไมโครโมลาร ซ่ึงใหผลไม

แตกตางกัน มีผลใหแคลลัสไดรับการถายฝากยีน 87.88±5.25, 96.97±5.25 และ 96.97±5.25 เปอรเซ็นต ตามลําดับ มีคาสูงกวาท่ี

ความเขมขน 0 ไมโครโมลาร  ท่ีมีคา 59.09±7.87 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 3) 

 

ตารางท่ี 1 แคลลสัท่ีไดรับการถายฝากยีน (เปอรเซ็นต) ท่ีใชสาร acetosyringone เขมขน 4 อัตรา และระยะเวลาแช 3 ระยะเวลา 

ระยะเวลาแช 

(นาที) 

สาร acetosyringone (ไมโครโมลาร) 

0 100 150 200 

30 62.42±27.35Ba 94.44±9.62Aa 84.85±5.25Aa 93.94±10.50Aa 

60 57.78±29.12Ba 85.61±5.30Aa 84.85±13.89Aa 72.73±15.75Aa 

120 59.09±7.87Ba 87.88±5.25Aa 96.97±5.25Aa 96.97±5.25Aa 
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หมายเหตุ: อักษรตัวพิมพใหญในแถวและอักษรตัวพิมพเล็กในสดมภท่ีแตกตางกัน ของปจจัยจากความเขมขนสาร acetosyringone 

 และระยะเวลาแช ตามลําดับ แสดงความแตกตางทางสถิติ (P<0.05)  

 
ภาพที่ 3 จํานวนแคลลัสท่ีไดรับการถายฝากยีน (เปอรเซ็นต) ท่ีใชสาร acetosyringone เขมขน 4 อัตรา และระยะเวลาแช 3 

 ระยะเวลา 

3. การแสดงออกของยีน gfp ท่ีตนอนูเบียสท่ีไดรับการถายฝากยีน 

 3.1 วิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) โดยใชไพรเมอรสังเคราะหผลผลิตชิ้น DNA ในสวนของยีน gfp ท่ีมี

ขนาด 327 bp ผลท่ีไดแสดงตามภาพท่ี 4 พบวาเกิดแถบ DNA ในตนอนูเบียสท่ีไดรับการถายฝากยีน ขณะท่ีตนอนูเบียสปกติทุก

ตัวอยางไมเกิดแถบ DNA ดังกลาว  

 
ภาพที่ 4 แถบ DNA อนูเบียสตนปกติและตนท่ีไดรับการถายฝากยีน gfp โดยวิธี PCR ตนท่ีไดรับการถายฝากยีนเกิดแถบ DNA 

 ขนาด 327 bp (ลูกศรสีขาว) (M คือ DNA ขนาดมาตรฐาน 100 bp DNA ladder, positive คือ พลาสมิด 

 pCAMBIA1304, negative คือ negative control) 

 3.3 วิธีสองกลองจุลทรรศน fluorescent พบวาตนอนูเบียสชุดท่ีไดรับการถายฝากยีน gfp มีการเรืองแสงสีเขียว ขณะท่ี

ตนอนูเบียสปกติไมมีการเรืองแสง (ภาพท่ี 5) 
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ภาพที่ 5 เนื้อเย่ือลําตนและใบของตนอนูเบียสตนปกติและตนท่ีไดรับการถายฝากยีน gfp โดยวิธีสองกลองจุลทรรศน แสงปกต ิ

 และแสง fluorescent (ลูกศรสีขาวแสดงจุดท่ีเกิดการเรืองแสงสีเขียวในตนท่ีไดรับการถายฝากยีน) 

4. การแสดงออกของยีน gfp ในตนอนูเบียสรุนลูก 

จากการศึกษาการแสดงออกของยีน gfp ในอนูเบียสรุนลูก โดยวิธี PCR ท่ียีน gfp พบวาอนูเบียสรุนลูกในชุดท่ีถายฝาก

ยีนเรืองแสง gfp และตนปกติ ไมเกิดผลผลิตชิ้น DNA ขนาด 327 bp ทุกตัวอยาง 

 

วิจารณผลการศึกษา 

1. ปจจัยท่ีมีผลตอการถายฝากยีนในอนูเบียส 

จากการศึกษาปจจัยท่ีผลตอการถายฝากยีนในอนูเบียส 2 ปจจัย คือ ความเขมขนของสาร acetosyringone 4 อัตรา 

และระยะเวลาแชเชื้อฯ 3 ระยะเวลา พบวา อิทธิพลจากความเขมขนของสาร acetosyringone มีผลตอจํานวนแคลลัสท่ีไดรับ

การถายฝากยีนอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) สรุปไดวา ความเขมขนของสาร acetosyringone ต่ําท่ีสุดท่ีเหมาะสมสําหรับการถาย

ฝากยีนคือ 100 ไมโครโมลาร และใชเวลาแชกับเชื้อฯ นาน 30 นาที สาร acetosyringone ท่ีความเขมขน 100 ไมโครโมลาร นั้น 

เปนความเขมขนท่ีมีรายงานวาใชในการถายฝากยีนในพืชหลายชนิดประสบผลสําเร็จ ไดแก ขาว (Oryza sativa L.) (น้ําทิพย 

และคณะ, 2544) และกลวยไม (Dendrobium friedericksianum Rchb.f) (กาญจนา, 2551) ไมน้ําสนัตะวาใบพาย (Cryptocoryne 
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affinis) (นุชจรี และคณะ, 2552) ตนสัก (Tectona grandis L.f.) (เยาวพรรณ, 2557) สาหรายสีเขียว (Chlamydomonas 

reinhardtii) (Kumar et al., 2004) ตน Spadona pear (Pyrus communis L.) (Yancheva et al., 2005) กลวย (Musa 

cultivar, Rastali; AAB) (Sreeramanan et al., 2009) และมะเขือเทศ (Van et.al., 2010) สาร acetosyringone นั้น เปนสาร

ท่ีมีความสําคัญในกระบวนการถายฝากยีนโดยใชอะโกรแบคทีเรียม เปนสารประกอบท่ีมีบทบาทเปน signal molecule ไปกระตุน

ใหยีนบนโครโมโซมอะโกรแบคทีเรียมทํางานโดยสราง filament ไปยึดเกาะกับเซลลพืช และกระตุนใหยีน virA ในอะโกรแบคเรียม

ทําการถายฝากยีนไปยังจีโนมพืช (Melchers et al., 1989) 

ระยะเวลาแชเชื้อฯ 30 - 120 นาที นั้น เปนระยะเวลาท่ีสอดคลองกับรายงานของ Sreeramanan et al., 2009; 

Van et al., 2010; Phlaetita et al., 2015 ท่ีทําในตนกลวย (30 นาที) มะเขือเทศ (60 นาที) และกลวยไม (Dendrobium 

formidible) (30 นาที) สงผลใหการถายฝากยีนดวยอะโกรแบคทีเรียมสูงกวาท่ีระยะเวลาอ่ืน ๆ 

2. การแสดงออกของยีน gfp ในไมน้ําอนูเบียส 

การตรวจสอบการแสดงออกของยีน gfp ซ่ึงเปนยีนเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ ยีน gfp (mgfp5) ซ่ึงอยูใน T-DNA 

ของพลาสมิด pCAMBIA1304 (Marker Gene Technologies, Inc.) จากการตรวจสอบแสดงออกของยีน gfp ท่ีถายฝากเขา

ไปในจีโนมตนอนูเบียส ดวยวิธี PCR พบวาอนูเบียสท่ีไดรับการถายฝากยีน gfp เกิดแถบ DNA ขนาด 327 bp ณะท่ีตนอนู

เบียสปกติทุกตัวอยางไมเกิดแถบ DNA ขนาดดังกลาว ผลท่ีไดเปนการยืนยันวา ยีน gfp ไดถูกถายฝากเขาไปใน DNA ของอนู

เบียสชุดท่ีผานการถายฝากยีน ผลการศึกษาท่ีไดแตกตางไปจากการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีสวนใหญจะใชวิธี PCR ในสวนของลําดับโปรโม

เตอร ไดแก CaMV35S promoter หรือในสวนลําดับ NOS terminator เนื่องจากไดนําลําดับ DNA ในสวนของยีน gfp (mgfp5) 

จากฐานขอมูล genbank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AF234300.1) นํามาออกแบบไพรเมอรสําหรับเพ่ิมผลผลิต

ชิ้น DNA จากยีน gfp โดยตรง ผลการศกึษาท่ีไดสอดคลองกับรายงานของ El-Shemy el al. (2008) และ Wong et al. (2010) ท่ี

ทําในถั่วเหลืองและไมน้ํา Cryptocoryne willisii ซ่ึงไดทํา PCR ท่ียีน gfp ซ่ึงพบวาพืชในชุดท่ีถายฝากยีนจะเกิดแถบ DNA ขนาด 

708 และ 700 bp ตามลําดับ 

การศกึษาการแสดงออกของยีน gfp ท่ีเปนผลผลิตสุดทายคือโปรตีนเรืองแสงซ่ึงจะแสดงการเรืองแสงสีเขียวเม่ือสองผาน

กลองจุลทรรศน fluorescent การตรวจดูการเรืองแสงของยีน gfp นั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือคัดกรองเนื้อเย่ือท่ีไดรับการถายฝาก

ยีนใหประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ยีน gfp นั้นสามารถใชตรวจติดตามการถายฝากยีนของพืชในสภาพมีชีวิต (in vivo) ไดอยางตอเนื่อง 

และยังสามารถใชแทนยีนตานทานปฏิชีวนะไดในพืชหลายชนิด (Ellkiott et al., 1998) ซ่ึงจากการตรวจสอบเนื้อเย่ือตนอนูเบียส 

ตนปกติและตนท่ีไดรับการถายฝากยีนภายใตกลองจุลทรรศน fluorescent พบวาตนอนูเบียสชุดท่ีไดรับการถายฝากยีน gfp  

มีการเรืองแสงสีเขียว ขณะท่ีตนอนูเบียสปกติไมมีการเรืองแสง ผลการศึกษาท่ีไดสอดคลองกับรายงานท่ีทําในพืชไดแก แอปเปล, 

Creeping bentgrass (Agrotis palustris), ขาวบารเลย, สตรอเบอรี่ และถั่วเหลือง ซ่ึงรายงานวาพืชเหลานี้ในชุดท่ีถายฝากยีน 

gfp ตรวจผานกลองจุลทรรศน fluorescent พบการเรืองแสงสีเขียวในเนื้อเย่ืออยางชัดเจน (Maximova et al., 1998; Yu et 

al., 2001; Murray et al., 2004; Oosumi et al., 2005; El-Shemy et al., 2008) 

3. การแสดงออกของยีน gfp ในตนอนูเบยีสรุนลูก 

ในการศึกษาการแสดงออกของยีน gfp ในอนูเบียสรุนลูก โดยวิธี PCR พบวา อนูเบียสรุนลูกทุกตัวอยางไมมียีน gfp 

ผลท่ีไดอาจเกิดจาก ไคเมรา (chimeras) ซ่ึงเปนเซลลพืชท่ีรอดตายจากยาปฏิชีวนะ hygromycin ท่ีใชในการคัดเลือกเนื้อเย่ือพืช

ท่ีไดรับการถายฝากยีน โดยระหวางกระบวนถายฝากยีนในพืช จะมีเนื้อเย่ือพืชท่ีไดรับและไมไดรับการถายฝากยีน เนื้อเย่ือเหลา 

นี้เม่ือเจริญขึ้นมา จะทําใหเซลลท่ีไมไดรับการถายฝากยีนมีโอกาสถูกปกปองจากเซลลท่ีไดรับการถายฝากยีนซ่ึงมียีนตานทานยา

ปฏิชีวนะท่ีใชในการคัดเลือก ทําใหสามารถเจริญขึ้นเปนตนออนตอไปไดซ่ึงเม่ือเซลลเหลานี้ถูกเลี้ยงจนเจริญเปนตนพืชจะไมมียีน

เปาหมายอยูจีโนม (Birch, 1997; Skarjinskaia et al., 2003; Wang et al., 2008; Flachowsky et al., 2008) ทําให

แคลลัสหรือตนพืชท่ีเกิดใหมสวนใหญจะไมมียีนท่ีทําการถายฝาก และการถายทอดยีนนั้นไปสูตนรุนลูกจะไมเปนไปตามกฎของ

เมนเดล ผลการเกิดไคมาราในพืชถายฝากยีนนั้น มีรายงานโดย Dong and McHughen (1993) ท่ีทําในพืช Flax (Linum 
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usitatissimum) ท่ีพบวาพืชถายฝากยีนรุนลูกมีเพียงประมาณ 45 เปอรเซ็นต มีการถายทอดยีนไปสูรุนลูกตามกฏเมนเดล และ

สวนใหญตนรุนลูกไมไดรับยีนดังกลาว แมวาเมล็ดของตนพอแมจะตรวจพบแถบ DNA เปาหมายจากการทํา PCR สันนิษฐานวา

พืชท่ีไดรับการถายฝากยีนเหลานี้สวนใหญเกิดปรากฏการณ chimeras และ เยาวพรรณ (2557) รายงานวาตนสัก (Tectona 

grandis L.f.) ท่ีทําการถายฝากยีน EPSPs ดวยอะโกรแบคทีเรียม เม่ือตรวจสอบการคงอยูของยีนในตนสักท่ีเจริญเติบโตนาน 1 

เดือน พบวาไมมีการตรวจพบยีนดังกลาวในเนื้อเย่ือตนสักทุกตนท่ีตรวจสอบ 
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การทํานายน้ําหนักเนื้อหอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri) ดวยวิธีการเรยีนรูของเครื่อง

คอมพิวเตอร (computer machine learning) เพื่อใชในการปรบัปรุงพันธุ 

 

ปญญา แซลิ้ม1* ปาริชาต นิลวิเชียร2 นิรันดร ภวัูน2 คงภพ อําพลศักด์ิ1 และ Solomon Boison3 

1ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี 
2คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
3Mowi ASA, PO Box 4102 Sandviken, 5835 Bergen, Norway 

 

บทคัดยอ 

น้ําหนักเนื้อหอยตะโกรมกรามขาวจัดเปนลักษณะหนึ่งท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามการวัดคาลักษณะนี้

จําเปนตองเปดเปลือกซ่ึงทําใหหอยตายจนไมสามารถใชเปนพอแมพันธุได หากนักปรับปรุงพันธุสามารถทํานายน้ําหนักเนื้อหอย

ไดดวยวิธี เชน การเรียนรูของเครื่องคอมพิวเตอร (computer machine learning) ก็อาจคัดเลือกน้ําหนักเนื้อหอยในแผนการ

ปรับปรงุพันธุโดยอาศัยน้ําหนักเนื้อทํานาย หรือใชขอมูลความสัมพันธของลักษณะสณัฐานกบัน้ําหนักเนือ้ได การศึกษารปูแบบนี้ยัง

ไมมีการดําเนินการในสัตวน้ํามากอน ดังนั้น วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปนสองสวน 1) เพ่ือศึกษาความสําคัญของ

น้ําหนักรวม เพศ และลักษณะสณัฐานในการอธิบายความแปรปรวนของน้ําหนักเนื้อหอยดวย computer machine learning และ 

2) เพ่ือเปรียบเทียบการใชขอมูลระหวางขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยท่ีไดจากการทํานายจาก computer machine learning กับขอมูล

น้ําหนักจรงิในการคัดเลือกแบบหมู (mass selection) ขอมูลท่ีใชในการศึกษามาจากการสุมหอยตะโกรมกรามขาวจํานวน 2,015 

ตัวจากเกษตรกรผูเลี้ยงหอยในอาวบานดอน จงัหวดัสุราษฎรธานี ทําการชัง่วัดขอมูล 10 ลักษณะ ไดแก ความยาวเปลือก ความ

กวาง ความลึก ความยาวและความกวางของ umbo ท้ังดานซายและขวา น้าํหนักรวม เพศ และน้ําหนักเนื้อหอย ซ่ึง computer 

machine learning ในการศึกษานี้เปนรูปแบบของการมีผูสอน (supervised) ใน R-environment เริ่มโดยสุมขอมูล 70% 

เพ่ือใชในกระบวนการฝกฝนเพ่ือสรางรปูแบบความสัมพันธแบบโมเดล (model training) จากนั้นทํานายน้ําหนักเนื้อในขอมูลสวน 

30% ท่ีเหลือ และนําน้าํหนักเนื้อหอยท่ีไดจากการทํานายไปใชในการคัดเลือกแบบหมู 10% ของขอมูล 30% ดําเนนิการเชนนี้ 

10,000 รอบ ผลการศกึษาพบวา น้ําหนักรวมเปนขอมูลท่ีมีความสาํคัญเชงิสัมพันธ (relative importance) สงูท่ีสุด (23.7%) ใน

การอธิบายความแปรปรวนของน้าํหนักเนื้อหอย น้ําหนักเนื้อหอยทํานายมีความแมนยําสูง (คาเฉลี่ย SD ของหอยท่ีถูกทํานายซํ้า = 

0.099 กรัม) แตมีความคลาดเคลื่อนในการทํานายโดยเฉลี่ย 2.12 กรัม เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีขอมูลจํากัด การคัดเลือกแบบ

หมูโดยใชขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยจริง สงผลใหคาเฉลี่ยคาความแตกตางของการคดัเลอืก (selection differential) ของน้ําหนักเนื้อ

หอยสูงสุด (5.255 กรัม) ในขณะท่ีการใชน้าํหนักเนื้อหอยจากการทํานายดวย computer machine learning สงผลใหคาเฉลี่ย

ความแตกตางของการคัดเลือกลดลง 44.2% (2.931 กรัม) เนื่องจากลําดับ (ranking) ของน้ําหนักเนื้อหอยจริงกับน้ําหนักเนื้อ

หอยทํานายตางกัน (สัมประสิทธิส์หสัมพันธ = 0.601) อยางไรก็ตามคาเฉลี่ยความแตกตางของการคดัเลือกท่ี 2.931 กรัม แสดงให

เห็นถึงศักยภาพการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเทียบเทากับการคัดเลือกโดยใชขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยจากพ่ีนอง (sib information) 

โดยสรุปการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา computer machine learning สามารถนํามาประยุกตใชในการทํานายลักษณะท่ีวัดคาได

ยากในการปรับปรุงพันธุได โดยความคลาดเคลื่อนในการทํานายอาจลดลงหากมีขอมูลเพ่ิมขึ้น กระบวนการศึกษานี้สามารถนาํไปใช

ในการวางแผนการปรับปรงุพันธุน้าํหนักเนื้อหอยตะโกรมกรามขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกจิตอไป 

 

คําสําคัญ: การทํานายลักษณะปรากฏ การคัดเลือกแบบหมู น้ําหนักเนื้อหอย ความแตกตางในการคัดเลือก 

   

*ผูรับผิดชอบ: 39 หมู 1 ต. คลองหา อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120  

E-mail: panya.sae@gmail.com   



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2019 O1 

130 

O15 

Prediction of White-Scar Oyster ( Crassostrea belcheri) Meat Weight Using Computer 

Machine Learning for Selective Breeding 

 

Panya Sae-Lim1*, Parichart Ninwichian2, Nirandon Phuwan2, Kongphop Ampolsak1 and Solomon Boison3 
1Pathum Thani Aquatic Animal Genetics Research and Development Center 
2Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of Songkla University, Surat Thani Campus 
3Mowi ASA, PO Box 4102 Sandviken, 5835 Bergen, Norway 

 

Abstract 

Meat weight is one of the most economically important traits in white-scar oyster; however, meat 

weight cannot be measured on selection candidates. If meat weight can be predicted by using for instance, 

machine learning, such predicted meat weight may be used as a selection criterion for genetically improving of 

meat weight. Hence, the objectives of this study were two-fold; to investigate relative importance of 

morphological traits, sex, and total weight and meat weight using supervised machine learning, and to compare 

selection differentials from mass selection on either predicted meat weight or actual meat weight. A total of 

2,015 white-scar oysters were randomly sampled from the oyster farmer located at Ban Don Bay in Surat Thani 

province. A total of 10 traits, i.e., shell length, shell width, shell depth, length and width in left and right umbo, 

total weight, sex, and meat weight were collected from each oyster. Supervised machine learning was 

performed in R-environment by 1) training model on randomly sampling of 70% of the data, 2) prediction of 

meat weight on 30% of the data and 3) mass selection (proportion of selected animals = 10%) based either on 

actual or predicted meat weights. Step 1 to 3 were repeated 10,000 iterations. Subsequently, mean of root 

mean square error (rmse), mean standard deviation (SD) of repeated predictions on the same individuals, mean 

correlation (𝜌𝜌) between predicted and actual phenotypes, and mean selection differential were calculated. 

The result showed that total weight was the most relatively important (23.7%) in explaining meat weight 

variation. The SD of repeated predictions was 0.099 gram, indicating very high precision of prediction by the 

machine leaning. However, rmse (prediction error) was 2.12 grams on average due to limited amount of 

information. Mean selection differential from selecting based on actual meat weight was 5.255 grams while the 

mean selection differential (2.931 grams) reduced by 44.2% due to the re-ranking between actual and 

predicted meat weights (𝜌𝜌 = 0.601). Yet, the mean selection differential of 2.931 grams reveals a comparable 

response to selection to sib selection in the previous study when the heritability (h2) for meat weight is equal. 

In conclusion, machine learning can be used in predicting meat weight for selection without the need to 

sacrificing live animals. The prediction error may be reduced when the data records or more additional 

information are available. 

 

Keywords: predicted phenotypes, mass selection, oyster meat, selection differential  

   

*Corresponding author: 39 Moo 1, Khlong 5 Sub-district, Khlong Luang District, Pathum Thani Province 12120 

E-mail: panya.sae@gmail.com  



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2562 O1 

131 

O15 

คํานํา 

หอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri) จัดอยูในกลุมหอยนางรมขนาดใหญท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง โดยใน

ป 2559 ปริมาณหอยนางรมจากการเพาะเลี้ยงสงูถึง 14,400 ตัน และมีมูลคา 527.4 ลานบาท (กรมประมง, 2561) อยางไรก็ตาม 

ปจจุบัน กวา 90% ของการเพาะเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวยังจําเปนตองพ่ึงพาลูกพันธุจากธรรมชาติ (สุรชาติ, 2552) เนื่องจาก

ลูกพันธุจากโรงเพาะฟกไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร นอกจากนี้ เกษตรกรผูเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวมีความตองการ

ลูกพันธุท่ีผานการปรับปรุงพันธุลักษณะการเจริญเติบโต 

น้ําหนักเนื้อหอยเปนอีกลักษณะท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากเนื้อหอยเปนสวนท่ีใชเพ่ือการบริโภคโดยตรง 

ประชาชนนิยมบริโภคหอยตะโกรมกรามขาวท่ีมีเนื้อขนาดใหญหรือน้ําหนักเนื้อสูง ดังนั้น น้ําหนักเนื้อหอยจึงเปนลักษณะหนึ่งท่ี

ควรมีการพิจารณาในวัตถุประสงคการปรับปรุงพันธุ (breeding objective) ปจจุบัน วิธีการคัดเลือกท่ีนิยมใชในหอยคือการ

คัดเลือกแบบหมู (mass selection) จากการทบทวนเอกสารวิชาการพบวา ความกาวหนาในการคัดพันธุลักษณะการเจริญเติบโต

ดวยวิธีการคัดเลือกแบบหมูในหอยชนิดตาง ๆ อยูในชวงระหวาง 0.89 ถึง 23.0% ตอชั่วอายุ (Newkrik and Haley, 1982; 

Newkirk and Haley, 1983; Zheng et al., 2006; Li et al., 2011; Qingheng et al., 2011) อยางไรก็ตาม การปรับปรุงพันธุ

น้ําหนักเนื้อไมสามารถทําไดกับประชากรท่ีคัดเลือกเพ่ือเปนพอแมพันธุเนื่องจากการชั่งวัดน้ําหนักเนื้อจะทําใหหอยตาย  

วิธีการคัดเลือกทางเลือกท่ีสามารถนํามาใชในการปรับปรุงพันธุน้ําหนักเนื้อหอยตะโกรมกรามขาว คือการใชขอมูลของ

พ่ีนอง (sib information) ดังท่ีไดมีการศึกษาแลวโดย ปญญา และ คงภพ, 2561 ดวยวิธีการจําลองแผนการปรับปรุงพันธุ 

(computer simulation) พบวาหากอัตราพันธุกรรม (h2) ของน้ําหนักเนื้อหอยมีคาเทากับ 0.3 และใชขอมูลน้ําหนักเนื้อหอย

จากพ่ีนอง 6 ตัว อัตราความกาวหนาจะมีคาประมาณ 0.69 กรัมตอชั่วอายุ โดยอัตราความกาวหนาเพ่ิมสูงขึ้นหากมีขอมูลจากพ่ี

นองเพ่ิมขึ้น แตตนทุนในแผนการปรับปรุงพันธุอาจเพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวย อีกแนวทางหนึ่งในการคัดเลือกลักษณะท่ีไมสามารถวัดคา

บนประชากรพอแมพันธุไดคือการทํานายน้ําหนักเนื้อของประชากรพอแมพันธุโดยใชลักษณะภายนอกท่ีวัดคาไดโดยไมทําให

หอยตาย การคัดเลือกแบบหมูโดยใชนําหนักเนื้อหอยทํานายอาจสามารถดําเนินการโดยใหผลตอบสนองการคัดพันธุในระดับท่ี

ยอมรับไดเม่ือเปรียบเทียบกับการคัดเลือกโดยใชขอมูลจากพ่ีนอง ท้ังนี้ การทํานายน้ําหนักเนื้อหอยเพ่ือใชในการคัดเลือกนั้นยังไม

เคยมีการศึกษามากอน ท้ังในรูปแบบการทํานายและผลของการใชน้ําหนักทํานายเปรียบเทียบกับน้ําหนักเนื้อจริงในการคัดเลือก 

เนื่องจากวิทยาการดานคอมพิวเตอรมีการพัฒนาอยางรวดเร็วจนเกิดปรากฏการณท่ีเรียกวา technology disruption 

โดยประเทศไทยไดเขาสูการเปน Thailand 4.0 ท่ีเนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม การนําวิทยาการสมัยใหมมาผนวก

กับภาคการเกษตร เชน การปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา อาจทําใหเกิดกระบวนการปรับปรุงพันธุแบบใหมท่ีมีตนทุนลดลงแตคงไวซ่ึง

ประสิทธิภาพในรูปแบบความกาวหนาในการปรับปรุงพันธุ การเรียนรูดวยเครื่องคอมพิวเตอร (computer machine learning) 

จัดเปนแขนงหนึ่งในวิทยาการดานขอมูล (data science) ท่ีมีการนําไปใชในการทํานายสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนนําไปสู

การพัฒนาเปนปญญาประดิษฐ (artificial intelligence: AI) แนวทางหนึ่งในการใช machine learning สําหรับดานการปรับปรุง

พันธุสัตวน้ําคือการใชการเรียนรูแบบมีผูสอน (supervised machine learning) ในการทํานายลักษณะปรากฏ (phenotype) 

ของน้ําหนักเนื้อหอยเพ่ือใชในการคัดเลือกตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาความสําคัญของน้ําหนักรวม เพศ และลักษณะสัณฐานในการอธิบายความแปรปรวนของน้ําหนักเนื้อหอย

ดวย machine learning 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการใชขอมูลระหวางขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยท่ีไดจากการทํานายจาก machine learning กับ

ขอมูลน้ําหนักจริงในการคัดเลือกแบบหมู (mass selection) 
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วิธีดําเนินการ 

การศกึษานี้ดําเนนิการท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎร

ธาน ีและศูนยวิจยัและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี โดยใชระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ป 6 เดือน (กันยายน 2560 ถึง 

กุมภาพันธ 2562) 

1. การสุมเก็บขอมูลตัวอยางหอยตะโกรมกรามขาว  

สุมตัวอยางหอยตะโกรมกรามขาวจากฟารมเกษตรกรผูเลี้ยงหอยในบริเวณอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี ในเดือน

กันยายน 2560 จํานวน 2,015 ตัว และขนสงตัวอยางหอยตะโกรมกรามขาวมายังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี จากนั้นนําตัวอยางหอยตะโกรมกรามขาวแตละตัวมาทําความสะอาดโดย

การขัดเปลือกหอยเพ่ือลางโคลน และกะเทาะสิ่งท่ีติดอยูบนเปลือกหอยออก แลวดําเนินการชั่งวัดตัวอยางหอยตะโกรมกรามขาว

แตละตัวเพ่ือเก็บขอมูลตอไป 

2. การวัดขนาด ชั่งน้ําหนักและการตรวจสอบเพศ 

หลังจากทําความสะอาดเปลือกหอยแลว ทําการชั่งน้ําหนักรวม (total weight: g) โดยใชเครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 2 

ตําแหนง และวัดลักษณะสัณฐานของเปลือก ไดแก ความยาวเปลือก (length: mm) ความกวาง (width: mm) (ภาพท่ี 1A) 

และความลกึ (depth: mm) โดยใชเวอรเนียรคาลิปเปอรแบบดิจิตอล (digital vernier caliper) เม่ือวัดลักษณะภายนอกเสร็จ

สิ้นแลว ทําการเปดเปลือกหอยเพ่ือนําเนื้อหอยมาชั่งน้ําหนัก (meat weight: g) และตรวจสอบเพศของหอยตะโกรมกรามขาว

แตละตัวโดยวิธีการสุมตัวอยางเนื้อเย่ือบริเวณอวัยวะสรางเซลลสืบพันธุ (gonad) มาเสมียรบนแผนสไลดและนําไปสองดูภายใต

กลองจุลทรรศนเลนสประกอบ (compound microscope) (ภาพท่ี 1B, 1C) จากนั้นนําเปลือกหอยตะโกรมกรามขาวท้ัง

เปลือกซายและเปลือกขวา มาวัดความยาว umbo ของเปลือกซาย (left umbo length: mm) ความกวาง umbo ของ

เปลือกซาย (left umbo width: mm) (ภาพท่ี 1D) ความยาว umbo ของเปลือกขวา (right umbo length: mm) และความ

กวาง umbo ของเปลือกขวา (right umbo width: mm) โดยใชเวอรเนียรคาลิปเปอรแบบดิจิตอล  

ภาพที่ 1 การวัดความยาวและความกวางของเปลือกหอยตะโกรมกรามขาว (A), เซลลสืบพันธุของหอยตะโกรมกรามขาวเพศเมีย 

 (B), เซลลสืบพันธุของหอยตะโกรมกรามขาวเพศผู (C), การวัดความยาวและความกวาง umbo ของเปลือกซาย (D) 

 สวนการวัดความยาวและความกวาง umbo ของเปลือกขวาจะวัดท่ีตําแหนงเดียวกันกับเปลือกซาย 

 

3. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 

 นําขอมูลมาวิเคราะหคาเฉลี่ย ความแปรปรวน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด-ตํ่าสุด และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ระหวางตัวแปร (Pearson correlation: 𝜌𝜌) ดวย R-program เนื่องจากหอย 17 ตัวมีขอมูลไมสมบูรณจากการบันทึกขอมูล
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ผิดพลาด ซ่ึงอาจสงผลตอการวิเคราะหทางสถิติตลอดจนในกระบวนการ machine learning จึงลดจํานวนขอมูลลงเหลือ 

2,015 - 17 = 1,998 ตัวอยาง  

4. machine learning และการคัดเลือกแบบหมู 

การทําใหคอมพิวเตอรเกิดการเรียนรูโดยอาศัยการใหขอมูล (data) และผลลัพธ (output) เพ่ือใหคอมพิวเตอรเรียนรู

ความสัมพันธของขอมูลและผลลัพธจริง รูปแบบการเรียนรูแบบนี้มีชื่อเรียกวา supervised machine learning ซ่ึงประกอบไป

ดวยขั้นตอนท่ีสําคัญสองสวนคือ กระบวนการฝกฝนเพ่ือสรางรูปแบบความสัมพันธแบบโมเดล (model training) และ การ

ทํานาย (prediction) โดยสิ่งท่ีจะไดจาก supervised machine learning คือความสัมพันธระหวางขอมูล (ตัวแปรท่ีใชในการ

ทํานาย) กับผลลัพธ (น้ําหนักเนื้อหอย) การดําเนินการเรียนรูของคอมพิวเตอรไดดําเนินการภายใต R-environment ซ่ึงในแต

ละรอบของ machine learning แบงออกเปนขั้นตอนยอยดังนี้ 

4.1 การสุมขอมูล  

 ขอมูลจะถูกแบงออกเปน 70%:30% แบบสุม โดยขอมูล 70% (training set) ใชสําหรับใหคอมพิวเตอรเรียนรู

พรอมผลลัพธจริงท่ีเกิดขึ้น สวนขอมูลอีก 30% (test set) จะใหคอมพิวเตอรทําการทํานายโดยอาศัยความสัมพันธระหวางขอมูล

และผลลัพธท่ีไดเรียนรูไปแลว 

4.2 กระบวนการฝกฝนเพ่ือสรางรูปแบบความสัมพันธแบบโมเดล (model training) 

กระบวนการเรียนรูของคอมพิวเตอรกระทําผาน model training โดยโมเดลท่ีไดจะเปนตัวบอกความสัมพันธระหวาง

น้ําหนักเนื้อหอยจริงกับขอมูลท้ังหมด ในการใช supervised machine learning ผูใชสามารถกําหนด model ใหคอมพิวเตอร

ได โดยกําหนดโมเดลในการศึกษาครั้งนี้ใหใชความสัมพันธเชิงเสนตรง (linear relationship) เนื่องจากเปนรูปแบบความสัมพันธ

พ้ืนฐานระหวางลักษณะปริมาณท่ีมีการศึกษาในการปรับปรุงพันธุสัตวน้ําท่ัวไป นอกจากนี้ จากการศึกษาขอมูลโดยการพิจารณา

จากการกระจายตัวของขอมูลระหวางตัวแปร (scatter plot) ความสัมพันธฺระหวางขอมูลและน้ําหนักเนื้อหอยมีความสัมพันธ

เชิงเสนตรง การระบุความสัมพันธระหวางน้ําหนักเนื้อหอยและขอมูลโดยใช package relaimpo (Grömping, 2006) ซ่ึงเปน

การระบคุวามสาํคัญของขอมูลแตละตัวในการอธิบายความแปรปรวนของน้าํหนักเนื้อหอย ดังนั้นผลรวมของความสําคญัของขอมูล

จึงมีคาเทากับ r-square ท้ังนี้ การเปรียบเทียบคา adjusted r-square และคา r-square มีความสําคัญในการระบุวา model 

training นั้นไมไดเพ่ิมคา r-square เพียงเพราะจํานวนตัวแปรอิสระในขอมูลเพ่ิมขึ้น (overfit)  

4.3 การทํานาย (prediction) 

การทํานายเกิดขึ้นหลังจากคอมพิวเตอรไดเรียนรูขอมูลและผลลัพธแลว น้ําหนักเนื้อหอยในขอมูล 30% ถูกลบออก

กอนจะใหคอมพิวเตอรทํานายน้ําหนักเนื้อหอย จากนั้นจะทําการคํานวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson correlation: 𝜌𝜌) 

ระหวางคาน้ําหนักเนื้อหอยจริง (𝑌𝑌𝑖𝑖) กับคาทํานาย (𝑌𝑌�𝑖𝑖) และคา root mean square error (rmse) = �(𝑌𝑌�𝑖𝑖−𝑌𝑌𝑖𝑖)2

𝑛𝑛
 เพ่ือเปนตัว

บงชี้ความถูกตอง (accuracy) ในการทํานาย จากนั้นคํานวณคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD) ของคา 𝑌𝑌�𝑖𝑖 

จากหอยตัวเดียวกันแตมีการทํานายซํ้าหลายครั้ง เพ่ือเปนตัวบงชี้ความแมนยํา (precision) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนผังแสดงองคประกอบของการเรียนรูดวยเครื่องและการคัดเลือกแบบหมู  

 

x10,000 iterations 

Data + Output 

 

Training set 

(70%) 

 
Test set 

 

Machine learner 

Prediction model Mass selection 

R-environment 
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4.4 การคัดเลือกแบบหมู (mass selection) 

เพ่ือนําผลของ supervised machine learning มาใชศึกษาศักยภาพของการคัดเลือกลักษณะน้ําหนักเนื้อหอย 

โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบหมู (เนื่องจากไมมีพันธุประวัติ) จะดําเนินการในสวนของขอมูล 30% (หรือ 600 ตัว) โดยอางอิง

ขอมูลท่ีแตกตางกัน 4 ขอมูล ไดแก 1) คัดเลือกโดยอางอิงจากน้ําหนักเนื้อหอย 2) คัดเลือกโดยใชน้ําหนักเนื้อจากการทํานายใน

ขั้นตอนท่ี 4.3 3) คัดเลือกโดยอางอิงจากขอมูลท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดอันดับแรก และ 4) คัดเลือกโดยอางอิงจากขอมูลท่ีมี

ความสําคญัมากท่ีสุดอันดับสอง โดยมีอัตราสวนของหอยท่ีถูกคัดเลือก (proportion of selected animals) เทากับ 10% (60 ตัว) 

เนื่องจากการตอบสนองตอการคัดเลือกแบบหมู (response to selection) สามารถทํานายไดเม่ือมีคาอัตรา

พันธุกรรมของน้าํหนักเนื้อหอย ซ่ึงยังไมเคยมีการประมาณคามากอน ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จะคาํนวณเพียงคาความแตกตาง

ของการคัดเลือก (selection differential คือ ผลตางระหวางคาเฉลี่ยของน้ําหนักเนื้อหอยจริงในกลุมคัดเลือกกับขอมูลท้ังหมด) 

ของน้ําหนักเนื้อหอยท่ีแทจริงจากการคัดเลือกโดยใชขอมูลแตกตางกัน 4 แบบ เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพการเปลี่ยนแปลง

เชิงพันธุกรรม 

ขั้นตอน 4.1 ถึง 4.4 จะเกิดขึ้นเปนจํานวน 10,000 รอบ โดยการเรียนรูแตละรอบอาจมีความแตกตางเนื่องจาก

กระบวนการสุม ซ่ึงกรณีนี้เปนการสุมขอมูลท่ีอนุญาตใหมีการสุมซํ้าในรอบการเรียนรูท่ีแตกตางกัน เม่ือการเรียนรูและการคัดเลือก

แบบหมูเสรจ็สิ้นท้ัง 10,000 ครั้ง คํานวณคาเฉลี่ยและพิจารณารูปแบบการกระจายตัวของผลจาก machine learning รายละเอียด

ของขั้นตอน machine learning และการคัดเลือกแบบหมูแสดงในภาพท่ี 2 

 

ผลการศึกษา 

1. สถิติเชิงพรรณนา  

ตัวอยางหอยท่ีใชในการศึกษาจํานวน 1,998 ตัว ประกอบดวย หอยเพศเมีย 1,295 ตัว หอยเพศผู 613 ตัว และไม

สามารถระบุเพศได 90 ตัว น้ําหนักเนื้อหอยมีคาเฉลี่ย 10.89 g คิดเปน 9.84% ของคาเฉลี่ยน้ําหนักรวมท้ังหมด (110.71 g) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ําหนักเนื้อหอยมีคานอย (2.65 g) ในขณะท่ีคาน้ําหนักเนื้อหอยสูงสุดมีคาเทากับ 32.56 g สะทอน

ใหเห็นวาขอมูลมีการกระจายตัวของน้ําหนักเนื้อหอยนอย แตอาจมีหอยเพียงสวนนอยเทานั้นท่ีมีขนาดใหญและมีน้ําหนักเนื้อมาก 

(ตารางท่ี 1) 

 

ตารางที่ 1 สถิติเชิงพรรณนาของหอยตะโกรมกรามขาว 

ลักษณะ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คานอยสุด คาสูงสุด 

ความยาว (mm) 84.39 8.66 54.73 120.55 

ความกวาง (mm) 63.11 9.04 25.39 105.4 

ความลึก (mm) 29.86 4.63 13.4 52.71 

น้ําหนักรวม (g) 110.71 22.98 40.98 332.82 

น้ําหนักเนื้อ (g) 10.89 2.65 2.25 32.56 

ความยาว umbo ซาย (mm) 14.65 3.79 2.54 33.13 

ความยาว umbo ขวา (mm) 8.078 2.35 1.21 21.83 

ความกวาง umbo ขวา (mm) 20.6 3.61 6.85 44.78 

ความกวาง umbo ซาย (mm) 20.51 3.64 3.25 42.42 

 

 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2562 O1 

135 

O15 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางลักษณะปริมาณท้ัง 9 ลักษณะ pairwise lower diagonal matrix (ภาพท่ี 3) คา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางลักษณะปริมาณท้ังหมดมีคาอยูในชวงระหวาง -0.08 ถึง 0.66 สวนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง

น้ําหนักเนื้อหอยกับน้ําหนักรวมมีคาสูงสุดเทากับ 0.58 ตามดวย ความยาวเปลือก (0.41) และความกวาง (0.25) นอกจากนี้ 

น้ําหนักรวมยังมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคอนขางสูงกับความยาวเปลือก (0.62) และความกวางเปลือก (0.48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางลักษณะปริมาณท้ัง 9 ลักษณะ pairwise lower diagonal matrix ตัวยอ LU = left 

umbo และ RU = right umbo  

2. ความสําคัญของขอมูลในการอธิบายความแปรปรวนของน้ําหนักเนื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 boxplot ของความสําคัญเชิงสัมพันธของแตละขอมูลท่ีใชในการเรียนรูเพ่ืออธิบายความแปรปรวนของน้ําหนักเนื้อ 
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คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) r-square และ adjusted r-square จาก model training 10,000 รอบมีคา

เทากับ 0.374 (0.018) และ 0.369 (0.018) ซ่ึงมีคาใกลเคียงกัน แสดงใหเห็นวา model training ไม overfit ขอมูล เนื่องจาก

ตัวแปรจํานวนท่ีเพ่ิมขึ้น (จาก 1 ถึง 9) อยางไรก็ตาม ขอมูลท้ังหมดอธิบายความแปรปรวนของน้ําหนักเนื้อหอย 37.4% 

จากการวิเคราะหความสําคัญเชิงสัมพันธ (relative importance) ของขอมูลแตละขอมูลท่ีอธิบายความแปรปรวนของ

น้ําหนักเนื้อหอย (ภาพท่ี 4) พบวาน้ําหนักรวมเปนขอมูลท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยจาก 10,000 รอบการเรียนรู = 

23.7%) ตามดวยความยาวเปลือก (คาเฉลี่ย = 7.5%) และความกวางเปลือก (คาเฉลี่ย = 2.5%) ขอมูลอ่ืนมีความสําคัญเทากับ

หรือนอยกวา 1% แมวาน้ําหนักรวมคือขอมูลท่ีมีความสําคัญเชิงสัมพันธมากท่ีสุด แตมีบางรอบการเรียนรูท่ีแสดงใหเห็นความ

ความสําคัญของตัวขอมูลนี้อาจลดลงจนนอยกวา 20% ได 

 

3. การทํานายน้ําหนักเนื้อหอย 

คาเฉลี่ย (สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน) สัมประสิทธิ์สหสมัพันธระหวางคาทํานายและคาจริงมีคาเทากับ 0.601 (0.035) โดยมี

คานอยสุดเทากับ 0.495 และคามากสุดเทากับ 0.708 (ภาพท่ี 5B) คาเฉลี่ย 𝜌𝜌 = 0.601 บงชี้วามีคาทํานายบางสวนท่ีมีคาสูงกวา

หรือนอยกวาคาจริงดังแสดงในภาพท่ี 5A จากคาเฉลี่ยของ rmse เทากับ 2.12 g (คาต่ําสุด - สูงสุด = 1.910 - 2.345 g) บงชี้

วา machine learner ท่ีนํามาใชในการทํานายน้ําหนักเนื้อหอยมีความคลาดเคลื่อน (bias) ไปจากน้ําหนักจริงโดยเฉลี่ย 2.12 

กรัม (ภาพท่ี 5C) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ําหนักเนื้อหอยทํานายตัวเดิมซํ้ามีคาเฉลี่ยเทากับ 0.099 กรัม บงชี้วา ความแมนยํา 

(precision) ในการทํานายมีคาสูงเนื่องจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเขาใกล 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 การกระจายตัวของผลการทํานายน้ําหนักเนื้อหอย A = scatter plot ระหวางน้าํหนักเนื้อหอยจริง (x-axis) กับน้าํหนัก

 เนื้อหอยทํานาย (y-axis) จาก 1 ใน 10,000 รอบ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.665 B = histogram a

 ของคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธจากการทํานายน้ําหนักเนื้อหอย 10,000 รอบ และ C = histogram ของคา root 

 mean square error (rmse) จากการทํานายน้ําหนักเนื้อหอย 10,000 รอบ 

 

4. การคัดเลือกแบบหมู 

 คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) selection differential ของน้ําหนักเนื้อหอยท่ีใชขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยจริงใน

การคัดเลือก (ภาพท่ี 6) มีคาเทากับ 5.255 กรัม (0.261 g) ซ่ึงเปนคาเฉลี่ยสูงสุด ตามดวยการใชขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยทํานาย 

(คาเฉลี่ย = 2.931 g: สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.344 g) น้ําหนักรวม (คาเฉลี่ย = 2.873 g: สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.368 g) 

และความยาวเปลือกหอย (คาเฉลี่ย = 1.810 g: สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.351 g) ซ่ึงคาเฉลี่ย selection differential 

B Mean = 0.601 C Mean = 2.12 g 

A 

𝜌𝜌 = 0.665 
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ระหวางการใชน้ําหนักเนื้อหอยทํานาย (2.931 g) และน้ําหนักรวม (2.873 g) มีคาใกลเคียงกัน อยางไรก็ตามจากการทดสอบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช paired t-test พบวาคาเฉลี่ยท้ังสองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-

value<2.2x10-16) 

ภาพที่ 6 การกระจายตัวแบบปกติของคา selection differential ของน้ําหนักเนื้อหอยจากการคัดเลือกแบบหมู 10% โดยใช

 ขอมูลในการคัดเลือกแตกตางกัน 4 ขอมูล ไดแก น้ําหนักเนื้อหอยจริง (actual meat weight) น้ําหนักเนื้อหอยทํานาย 

 (predicted meat weight) น้ําหนักรวม (total weight) และความยาวเปลือก (shell length) เสนประแนวตั้งระบุ

 ตําแหนงของคาเฉลี่ยซ่ึงมีคาเทากับขอมูลตัวเลขท่ีแสดงในกราฟมุมบนซาย 

 

สรุปและวิจารณผล 

การศึกษานี้เปนการศึกษาแรกท่ีมีการประยุกตใช machine learning มาใชในการทํานายลักษณะปรากฏเพ่ือใชใน

การปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา จากการใช machine learning ในการเรียนรูความสัมพันธระหวางขอมูล (ลักษณะสัณฐาน น้ําหนัก

รวม และเพศ) และผลลพัธ (น้ําหนักเนื้อ) 10,000 รอบ พบวาขอมูลน้ําหนักรวมมีความสําคัญมากท่ีสุด (23.7%) ในการอธิบาย

ความแปรปรวนน้ําหนักเนื้อหอยตะโกรมกรามขาวเม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลเพศและลักษณะสัณฐาน สาเหตุท่ีทําใหน้ําหนัก

รวมมีความสําคัญเชิงสัมพันธ (relative importance) มากท่ีสุด เนื่องจากน้ําหนักรวมมีคา 𝜌𝜌 กับขอมูลอ่ืนในระดับปานกลาง 

หรือ collinearity เชน ความยาวเปลือก (𝜌𝜌 = 0.62) และ ความกวางเปลือก (𝜌𝜌 = 0.48) ทําใหน้ําหนักรวมสามารถใชอธิบาย

ความแปรปรวนของน้ําหนักเนื้อไดมากกวาความยาวและความกวางเปลือก เนื่องจากความสําคัญเชงิสัมพันธของขอมูลกับน้ําหนัก

เนื้อหอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri) ยังไมเคยมีการศึกษามากอน จึงไมสามารถเปรียบเทียบกับการศึกษากอน

หนาได แตความสัมพันธของน้ําหนักเนื้อหอยกับความยาวเปลือกมีการศึกษาใน Crassostrea gigas โดย Kobayashi et al. 

(1997) พบวาความสัมพันธของน้ําหนักเนื้อและความยาวเปลือก Crassostrea gigas ไมเปนรูปแบบเชิงเสนตรง โดยมี

ความสัมพันธในรูปแบบ length = 44.2 x meatwt0.340 ซ่ึงตางจากความสัมพันธระหวางความยาวเปลือกและน้ําหนักเนื้อใน

หอยตะโกรมกรามขาวท่ีมีความสัมพันธเชิงเสนตรง (ดวยวิธี residual analysis) 
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แมน้ําหนักรวมเปนขอมูลท่ีมีความสําคัญท่ีสุดแตการรวบรวมขอมูลท่ีมีความถูกตองในทางปฏิบัติอาจเปนเรื่องทาทาย 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ตัวอยางหอยถูกรวบรวมจากฟารมเกษตรกรซ่ึงมีเศษปูนซีเมนตติดอยูดานหลังของเปลือกฝงซาย (flat shell) 

และมีเพรียงหินรวมถึงสาหรายเกาะบนเปลือกหอย จึงตองมีการขัดเปลือกเพ่ือทําความสะอาด ตามดวยกะเทาะ เพรียงหินและ

ปูนซีเมนตออกจากเปลือกกอนมีการชั่งวัด ทําใหน้ําหนักรวมในการศึกษาครั้งนี้มีความคลาดเคลื่อนนอย ดังนั้นหากนักปรับปรุง

พันธุตองการใชน้าํหนักรวมในการคัดเลือกน้ําหนักเนื้อหอยในแผนการปรับปรงุพันธุ ควรวางแผนการเลี้ยงในระบบท่ีไมตองติดหอย

กับวัสดุการเลี้ยง จะทําใหการวัดน้ําหนักรวมทําไดงายขึ้น 

การใชขอมูลและผลลัพธในกระบวนการเรียนรูของ machine learning นั้น ขนาดและชนิดของขอมูลเปนปจจัยเรียนรู

ท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ จํานวนและชนิดของขอมูลมีจํากัด เนื่องจากหอยตะโกรมกรามขาวท่ีเกษตรกรเลี้ยงมา

จากการลอลูกหอยในอาวบานดอน ในอนาคตหากมีแหลงขอมูลจากโรงเพาะฟกหอย เชน อายุ พันธุประวัติ (pedigree) การวัด

คาซํ้า (repeated measurements) ซ่ึงขอมูลเหลานี้อาจมีความสําคัญเชิงสัมพันธสูงกวาน้ําหนักรวม ทําให machine leaning 

มีศักยภาพสูงขึ้นและสงผลทําใหคา r-square สูงขึ้น 

แมคา mean r-square มีคาเพียง 37.4% แตผลจากการทํานาย (validation model or prediction) มีความคลาด

เคลื่อน (bias หรือ prediction error) โดยเฉลี่ยประมาณ 2.12 กรัม แสดงวาน้ําหนักเนื้อหอยทํานายมีคาสูงกวาหรือนอยกวา

คาจริง 2.12 กรัม นอกจากนี้การทํานายมีความแมนยําสูง เนื่องจากคาเฉลี่ยของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาทํานายในหอย

แตละตัว (0.099 g) มีคาเขาใกล 0 หากการทํานายมีความถูกตองเพ่ิมขึ้นอาจทําใหไดขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยเพ่ือใชในการปรับปรงุ

พันธุโดยไมทําใหประชากรหอยท่ีใชในการคัดเลือกตาย ท้ังนี้ท้ังความถูกตองและความแมนยําของคาทํานายสงผลตอการตอบสนอง

ตอการคัดเลือกน้ําหนักเนื้อหอยเนื่องจากลําดับ (ranking) ของน้ําหนักเนื้อหอยทํานายกับน้ําหนักเนื้อหอยจริงมีความแตกตางกัน 

(คาเฉลี่ย 𝜌𝜌 = 0.601) 

จากการคัดเลือกแบบหมูโดยใชขอมูลในการคัดเลือกแตกตางกัน 4 แบบ ไดแกน้ําหนักเนื้อหอยจริง น้ําหนักเนื้อหอย

ทํานาย น้ําหนักรวม และความยาวเปลือก สงผลใหคาเฉลี่ยของ selection differential ของน้ําหนักเนื้อหอยตางกัน การ

คัดเลือกโดยใชขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยจริงใหคาเฉลี่ย selection differential สูงสุด (5.255 g) โดยการศึกษานี้เปนการศึกษา

แรกท่ีมีการรายงานคาเฉลี่ยนี้ จึงไมสามารถเปรียบเทียบกับการศึกษากอนหนาได อยางไรก็ตาม การคัดเลือกรูปแบบนี้ไมสามารถ

ทําไดเพราะสงผลใหพอแมพันธุหอยตายท้ังหมดกอนการจับคูผสมพันธุ ในขณะท่ีการใชน้ําหนักเนื้อหอยจากการทํานาย 

ดวย machine learning มีขอดีคือไมจําเปนตองแกะเนื้อหอยมาชั่งวัดน้ําหนักเนื้อแตอาจมีความแมนยําในการคัดเลือก 

นอยกวากรณีใชน้ําหนักเนื้อหอยจริง โดยคาเฉลี่ย selection differential (2.931 g) มีคาลดลง 44.2% แตสูงกวาการใชขอมูล 

น้ําหนักรวม (2.873 g) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value<2.2x10-16) การทํานายการตอบสนองตอการคัดพันธุ (response 

to selection: R) สามารถทําไดโดยใชสมการ R = h2S (Falconer and Mackay,  1996) เนื่องจากยังไมเคยมีการประมาณ

คา h2 ของน้ําหนักเนื้อหอยตะโกรมกรามขาวมากอนจึงทําใหไมสามารถรายงานคา R ได อยางไรก็ตามเพ่ือท่ีจะสามารถ

เปรียบเทียบกับการศึกษากอนหนา เชน หากใชขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยจากพ่ีนอง (sib information) 6 ตัว และ h2 น้ําหนักเนื้อ

หอยเทากับ 0.3 อัตราความกาวหนาในการปรับปรุงพันธุของหอยตะโกรมกรามขาวมีคาเทากับ 0.69 กรัมตอชั่วอายุ และหาก

ใชขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยจากพ่ีนองเพ่ิมข้ึนเปน 24 ตัว คา R สามารถเพ่ิมขึ้นถึง 0.76 กรัมตอชั่วอายุ (ปญญา และ คงภพ 

2561)  ในการศึกษานี้ หากสมมติให h2 = 0.3 คา R โดยใชน้ําหนักทํานายในการคัดเลือกเทากับ 0.3*2.931 = 0.87 กรัมตอ

ชั่วอายุ ซ่ึงมีคาสูงกวาคาท่ีทํานายโดยการใชแบบจําลองการปรับปรุงพันธุ (computer simulation) หากใชน้ําหนักรวมในการ

คัดเลือก คา R จะมีคาเทากับ 0.3*2.873 = 0.86 กรัมตอชั่วอายุ การคํานวณนี้แสดงใหเห็นวาคา selection differential จาก 

empirical study สอดคลองกับ simulation ท่ี มีการศึกษากอนหนาโดย ปญญา และ คงภพ (2561) และเปอรเซ็นต

ผลตอบสนองตอการคัดพันธุ (8.14%) ของการศึกษาครั้งนี้อยูในชวงของคาท่ีมีการรายงานกอนหนา เชน 7.9 - 12.2% ใน 

Crassostrea gigas (Li et al., 2011) 10 - 20% ใน Ostrea edulis (Newkrik and Haley, 1982) และ 8 - 10% ใน หอยเชลล 

(Ibarra et al., 1999; Zheng et al., 2004; Liang et al., 2010) 
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การศึกษานี้แสดงใหเห็นวา การวางแผนการคัดเลือกแบบหมูเพ่ือปรับปรุงพันธุน้ําหนักเนื้อหอยโดยใชขอมูลน้ําหนัก

ทํานายหรือน้ําหนักรวมใหผลตอบสนองใกลเคียงหรือสูงกวาการคัดเลือกโดยใช sib information ซ่ึงแผนการปรับปรุงพันธุโดย

ใชวิธีการคัดเลือกแบบหมูนั้นมีตนทุนตํ่า สามารถดําเนินการไดงายและไมจําเปนตองมีพันธุประวัติ อยางไรก็ตาม การควบคุม

อัตราการผสมเลือดชิดมีความสําคัญในการจัดการประชากรพอแมพันธุและควรมีการพิจารณาในการคัดเลือกแบบหมู 

โดยสรุป การศึกษาครั้งนี้พบวาขอมูลน้ําหนักรวมมีความสําคัญเชิงสัมพันธมากท่ีสุดในการอธิบายความแปรปรวนของ

น้ําหนักเนื้อหอย การนํา machine learning มาใชในการทํานายลักษณะน้ําหนักเนื้อหอย สามารถทําไดโดยมีความแมนยําสูง

แตมีความคลาดเคลื่อน 2.12 กรัม และความคลาดเคลื่อนอาจลดลงหากมีขอมูลเพ่ือนํามาใชในการเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น น้ําหนัก

เนื้อหอยทํานายสามารถใชเปนขอมูลในการคัดเลือกแบบหมูเพ่ือปรับปรุงลักษณะน้ําหนักเนื้อหอย ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปใช

ในการวางแผนการปรับปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจตอไป 

 

คําขอบคุณ 
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การคนหาเครือ่งหมายสนิปในยีน Perforin และ MHC class I alpha ที่สัมพนัธกับลักษณะตานทานโรค 

สเตรปโตคอคโคซิสในปลานลิ 

 

สุวรักษ วงษโท* อนงค  นิ่มละมัย  พนม กระจางพจน  สอดศุข และ ศรีรัตน  สอดศุข  

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาสนิป (Single Nucleotide Polymorphism: SNP) ในยีนภูมิคุมกัน 

Perforin และยีน MHC class I alpha ท่ีสัมพันธกับความตานทานโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล โดยดําเนินการออกแบบ

ไพรเมอรในยีน Perforin และ MHC class I alpha แลวนํามาทําปฏิกิริยาพีซีอาร (Polymerase chain reaction: PCR) กับ

ดีเอ็นเอปลานิลกลุมท่ีตายและกลุมท่ีรอดตายจากการทดสอบความตานทานเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ซ่ึงเปน

เชื้อกอโรคสเตรปโตคอคโคซิสท่ีพบมากในประเทศไทย จากนั้นทําการวิเคราะหลําดับเบสเพ่ือคนหาเครื่องหมายสนิปท่ีสัมพันธ

กับความตานทานโรคสเตรปฯ ผลการศึกษาพบ สนิปในยีน Perforin จํานวน 13 ตําแหนง โดยมี 2 ตําแหนง คือ 1911C/G 

และ 2134A/G ท่ีมีจีโนไทปแสดงนัยสําคัญในความสัมพันธกับลักษณะตานทานโรคสเตรปฯ (P<0.05) โดยสนปิตําแหนง 1911C/G 

แสดงนัยสําคัญในความสัมพันธกับลักษณะตานทานโรคสเตรปฯ ท้ังในโมเดล (model) แบบขมรวม (codominant) และแบบ

ดอย (recessive) แตยังไมสามารถสรุปไดแนชัดวาโมเดลใดเปนโมเดลท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด สาํหรับสนิปตําแหนง 2134A/G 

พบวา โมเดลแบบดอยมีความสัมพันธกับลักษณะตานทานโรคสเตรปฯ โดยการเขาคูกันของอัลลีลดอย G กับ G บน โฮโมโลกัส

โครโมโซมเปนจีโนไทป GG มีแนวโนมวาจะสงผลตอความตานทานตอโรค (รอด) มากกวาจีโนไทปรูปแบบอ่ืน ในสวนของยีน 

MHC class I alpha พบสนิป จํานวน 2 ตําแหนง ไดแก 1698A/G และ 2001C/T อยางไรก็ตามไมพบตําแหนงใดท่ีแสดง

นัยสําคัญในความสัมพันธกับลักษณะตานทานโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล (P>0.05)  
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Identification of SNP in Perforin and MHC class I alpha Genes that Related to Streptococcosis 

Resistant in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) 

 

Suwarak Wongtho*, Anong Nimlamai, Panom K. Sodsuk and Srirat Sodsuk 

Aquaculture Genetics Research and Development Division 

 

Abstract 

The aim of this study was to detect Single Nucleotide Polymorphism (SNP) in Perforin and MHC 

class I alpha immune genes related to Streptococcosis resistance in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). 

The primers designed for Perforin and MHC class I alpha genes were used to amplify with DNA from dead 

fish and survival fish from Streptococcus agalactiae resistant test in Nile tilapia. The sequence analysis was 

performed to find the SNP associated with the resistance. Thirteen SNPs in the Perforin gene were 

detected and two of them, 1911C/G and 2134A/G, were significantly associated (P<0.05) with the 

Streptococcosis resistance. The 1911C/G was found of codominant and recessive models that were 

significantly associated with the Streptococcosis resistance but still cannot conclude which model is the 

most suitable model. The 2134A/G was found of recessive model being significantly associated with the 

Streptococcosis resistance by pairing recessive alleles of G and G on homologous chromosomes as GG 

genotype, which is likely to affect the disease resistance (survival) rather than other genotypes. For the 

MHC class I alpha gene, two SNPs of 1698A/G and 2001C/T were found but none of them were significantly 

associated (P>0.05) with the Streptococcosis resistance in tilapia. 

 

Keywords: Nile tilapia, Streptococcosis, SNP, MHC class I alpha, Perforin, Sequencing  
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คํานํา 

 การเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus) ในชวงหลายปท่ีผานมาของประเทศไทย เกษตรกรไดประสบปญหาปลา

ตายอยางรุนแรงดวยโรคสเตรปโตคอคโคซิส ซ่ึงสวนใหญเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae โดยมักจะเกิด

ในชวงฤดูรอนไปจนถึงตนฤดูฝนของทุกป สรางความเสียหายตอธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลานิลเปนอยางมาก แมเกษตรกรจะ

พยายาม แกปญหาโดยการใชยาและสารเคมีบางชนิด แตก็ยังไมสามารถหยุดย้ังปญหาปลาตายดวยโรคสเตรปโตคอคโคซิสนี้ได 

(ประพันธศักดิ์ และนนทวิทย, 2552) การปรับปรุงพันธุปลานิลใหตานทานตอโรคสเตรปโตคอคโคซิสเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะ

สามารถชวยแกปญหานี้ การปรับปรุงพันธุโดยใชวิธี Marker-Assisted Selection หรือ MAS (http://www.fao.org/3/a1120e/ 

a1120e01.pdf สืบคนเม่ือ 10/9/2015) โดยการหาความสัมพันธระหวางเคร่ืองหมายดีเอ็นเอกับลักษณะท่ีมีความสําคัญทาง

เศรษฐกิจหรือลักษณะท่ีสนใจเปนวิธีการท่ีกําลังไดรับความนิยม เนื่องจากมีความแมนยําในการคัดเลือกสงู ชวยประหยัดเวลาเพราะ

สามารถตรวจสอบลักษณะนั้น ๆ ไดตั้งแตสัตวมีอายุยังนอย ซิงเกิลนิวคลีโอไทดโพลีมอรฟซึม (Single Nucleotide Polymorphism) 

หรือ สนิป (SNP) เปนเคร่ืองหมายดีเอ็นเอท่ีเร่ิมเขามามีบทบาทสําคัญเนื่องจากสนิปเปนเคร่ืองหมายท่ีสามารถแสดงใหเห็นถึง

ความเปลี่ยนแปลงในระดับนิวคลีโอไทด เปนการเปลี่ยนแปลงลําดับเบสบนสายนิวคลีโอไทดเพียงตําแหนงเดียวท่ีอาจสงผลถึง

การแสดงออกของยีน ปริมาณและการทํางานของโปรตีน (กนกวรรณ และวรัญญา, 2007)  

 ในรางกายของปลามีระบบภูมิคุมกันท่ีทํางานรวมกันของหลาย ๆ หนวยยอยซ่ึงถูกควบคุมดวยยีน (gene) หลายยีน 

ยีน Perforin เปนยีนหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญในการทําลายเซลลของสิ่งแปลกปลอม ซ่ึงมีการทํางานรวมกับยีน Granzyme โดย 

เอนไซม Perforin จะทําใหเกิดรูร่ัวท่ีผนังเซลลของสิ่งแปลกปลอม จากนั้นเอนไซม Granzyme และสวนประกอบใน granule 

จะตามเขาไปทําลายภายในเซลลใหเซลลนั้นตาย จากการศกึษาของอนงค (2556) ไดพบตําแหนงสนิปในยีน Granzyme ท่ีสัมพันธ 

กับลักษณะตานทานโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล และดวยเหตุท่ียีน Perforin ทํางานรวมกับ Granzyme จึงมีความ

เปนไปได ท่ีอาจจะมีตําแหนงสนิปท่ีสัมพันธกับความตานทานโรคสเตรปโตคอคโคซิสในยีน Perforin ดวยเชนกัน สวนยีน Major 

histocompatibility complex (MHC) class I alpha นั้น จากการศึกษาของสิตา (2552) ไดพบ อัลลีล Orni * a และ Orni * j 

ท่ีพบเฉพาะในปลานิลสายพันธุ ST1 ซ่ึงมีความสัมพันธกับความตานทานเชื้อแบคทีเรีย S. agalactiae สูงท่ีสุด (จากปลานิล

ทดลองท้ังหมด 6 สายพันธุ) จากผลการศึกษาดังกลาวจึงมีความเปนไปไดวาอาจจะสามารถคนพบตําแหนงสนิปท่ีแสดงความ

แตกตางระหวางปลากลุมตานทานและไมตานทานไดเชนกัน  

 ท้ังนี้หากยีน Perforin และ Major histocompatibility complex (MHC) class I alpha มีสนิปท่ีสัมพันธกับ

ความตานทานโรคสเตรปโตคอคโคซิสและสามารถนํามาใชเปนเครื่องหมายในการคัดเลือกได จะเปนการเพ่ิมความแมนยําและ

ความสําเร็จในการคัดเลือกเพ่ือปรับปรุงพันธุปลานิลใหตานทานตอโรคสเตรปโตคอคโคซิส และผลิตพันธุปลานิลท่ีตานทานโรคนี้ 

ใหเกษตรกรไดเพาะเลี้ยงตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือคนหาสนิปในยีนภูมิคุมกัน Perforin และยีน MHC class I alpha ท่ีสัมพันธกับความตานทานโรคสเตรปโตคอค

โคซิสในปลานิล 

 

วิธีดําเนินการ 

1. การเตรียมตัวอยางทดลอง 

 ใชตัวอยางสมองของปลานิลกลุมตายและกลุมรอดตายจากการทดสอบความตานทานเชื้อแบคทีเรีย S. agalactiae ใน

โครงการพัฒนาพันธุปลานิลทนโรคสเตรปโตคอคโคซิสโดยใชเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุดวยเครื่องหมายโมเลกุล ระยะท่ี 2 (สวก.) 
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โดยเก็บตัวอยางกลุมตาย 20 ตัวอยาง และกลุมรอดตาย 20 ตัวอยาง รวม 40 ตัวอยาง มาทําการสกัดจีโนมิคดีเอ็นเอ (genomics 

DNA) ตามวิธีการของ Sambrook and Russell (2001) วัดปริมาณและคุณภาพดีเอ็นเอตามวิธีการของวัฒนาลัย (2536)  

2. การออกแบบไพรเมอรและหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมชิ้นสวนดีเอ็นเอดวยเทคนิคพีซีอาร 

 สืบคนลาํดับเบสของยีน Perforin (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/all/?term=XM_003448029.4 สืบคน

เม่ือ 10/10/2016) และ MHC class I alpha (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/all/?term=FJ457118.1 สืบคนเม่ือ 

10/10/2016) จากฐานขอมูลของ GenBank จากนั้นทําการออกแบบไพรเมอรดวยโปรแกรม Oligonucleotide Properties 

Calculator (http://biotools.nubic.northwestern.edu/OligoCalc.html) และ Primer 3 (http://frodo.wi.mit.edu/ 

cgibin/primer3/ primer3) โดยออกแบบไพรเมอรใหสามารถเพ่ิมชิ้นสวนดีเอ็นเอใหไดครอบคลุมท้ังยีน  

 นําดีเอ็นเอตนแบบไปตรวจหาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับไพรเมอร (optimized temperature) ท่ีออกแบบจากยีน Perforin 

และ MHC class I alpha โดยใน 1 ปฏิกิริยามีปริมาตรสุดทายเทากับ 10 ไมโครลิตร (ตารางท่ี 1) จากนั้นนําเขาเครื่อง 

Thermocycles โดยตั้งโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิ ดังนี้  

Predenaturation 95 องศาเซลเซียส  เวลา 3 นาที  1 รอบ  

Denaturation 95 องศาเซลเซียส  เวลา 30 วินาที 

Annealing  50 - 65 องศาเซลเซียส (ตามไพรเมอร)  เวลา 30 วินาที 35 - 40 รอบ 

Extension  72 องศาเซลเซียส  เวลา 1 นาที 

Final extension 72 องศาเซลเซียส  เวลา 7 นาที 1 รอบ  

Hold 4 องศาเซลเซียส ∞ 

ตารางที่ 1 สารละลายสําหรับการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอดวยเทคนิคพีซีอาร 

สารละลาย ความเขมขนสุดทาย ปริมาตร (ไมโครลิตร) 

DNA Template (10 ng/µl) 10 ng 1 

TopTaqTM PCR Mater Mix (5U/µl) 25 U 5 

Forward primer (10 µM) 0.5 µM 0.5 

Reverse primer (10 µM) 0.5 µM 0.5 

Distilled water (ปรับปริมาตร)  3 

ปริมาตรรวม  10 

ตรวจสอบผลผลิตพีซีอารดวย agarose gel electrophoresis โดยเปรียบเทียบกับแถบขนาดดีเอ็นเอมาตรฐาน 

(DNA marker) ขนาด 100 bp DNA ladder  

3. การวิเคราะหสนิปดวยวิธีการหาลําดับเบส (DNA Sequencing) 

นําดีเอ็นเอจากขอ 1 ทําปฏิกิริยาพีซีอารเพ่ือเพ่ิมชิ้นสวนดีเอ็นเอกับไพรเมอรท่ีออกแบบจากลําดับเบสของยีน Perforin 

และ MHC class I alpha โดยทําปฏิกิริยาพีซีอารดวยอุณหภูมิ annealing ท่ีไดจากขอ 2 จากนั้นนําผลผลติพีซีอารไป

ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณดวย 1% agarose gel electrophoresis โดยผลผลิตพีซีอารท่ีไดตองมีความเขมขนไมนอยกวา 

30 ng/µlจากนั้นสงไปวิเคราะหลําดับเบส (DNA Sequencing) อานผลลําดับเบสดวยโปรแกรม BioEdit (https://bioedit.software. 

informer.com/7.2) แลวนําลําดับเบสท่ีไดมาเปรียบเทียบกับลําดับเบสในฐานขอมูล GenBank โดยวิธีการ blast alignment 

(NCBI Blast) เพ่ือเปนการยืนยันวาตรงกับยีนท่ีไดเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอจริง และวิเคราะหหาสนิปจากตําแหนงท่ีมี peak ซอนกัน

ใน sequence chromatogram  
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4. การวิเคราะหผล 

 วิเคราะหความถี่จีโนไทปและความสัมพันธกับลักษณะความตานทานโรคฯ ของรูปแบบจีโนไทปจากสนิปท่ีพบระหวาง 

ปลานิลกลุมตายและรอดตายดวยวิธี logistic regression ดวยโปรแกรม SNPStats (Solé et. al., 2005)  

  

ผลการศึกษาและวิจารณผล 

1. การเตรียมตัวอยางทดลอง 

นําตัวอยางสมองปลานิลกลุมตายและรอดตายจากการทดสอบความตานทานเชื้อ S. agalactiae กลุมละ 20 ตัวอยาง 

มาสกัดจีโนมิคดีเอ็นเอ ตรวจสอบปริมาณและคณุภาพดีเอ็นเอดวยวิธีวัดคาการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลตโดยใชเทคนคิสเปกโตร-

โฟโตมิเตอร พบวา ดีเอ็นเอมีคาการดูดกลืนแสงดวยสเปกโตรโฟโตมิเตอรอยูในชวง 1.8 - 1.9 มีปริมาณดีเอ็นเออยูระหวาง 50 - 

220 ng/µl ดีเอ็นท่ีไดมีคาอยูภายใตชวง 1.8 - 2.0 ซ่ึงเปนคาท่ีบงบอกวาเปนดีเอ็นเอท่ีมีคุณภาพดี ตัวอยางทดลองนีส้ามารถท่ีจะ

นําไปใชในการศกึษาสนิปซ่ึงตองใชดีเอ็นท่ีมีคุณภาพดีตอไปได  

2. การออกแบบไพรเมอรและหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมชิ้นสวนดีเอ็นเอ 

2.1 ยีน Perforin  

 ออกแบบไพรเมอรจากยีน Perforin ของปลานิล (GenBank: accession number XM_003448029.4) ซ่ึงมี

ลําดับเบส 1,971 bp ไดจํานวน 6 คูไพรเมอร สามารถหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมชิ้นสวนดีเอ็นเอไดท้ัง 6 คูไพรเมอร (ตาราง

ท่ี 2) โดย 6 คูไพรเมอรนี้ใหผลผลิตพีซีอารไดครอบคลุมท้ังยีน 

2.2 ยีน MHC Class I alpha 

 ออกแบบไพรเมอรจากยีน MHC class I alpha ของปลานิล (accession number FJ457118.1) ซ่ึงมีลําดับ

เบส 2,131 bp จํานวน 4 ครั้ง รวม 16 คูไพรเมอร สามารถหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมชิ้นสวนดีเอ็นเอได 3 คูไพรเมอร 

ไดแก ไพรเมอร MHC3,  MHC3/4 และ MHC6 (ตารางท่ี 3) โดย 3 คูไพรเมอรนี้ใหผลผลิตพีซีอารรวม 1,715 bp คิดเปน 

80% จากลําดับเบสท้ังหมด  

 

ตารางที่ 2 ไพรเมอรยีน Perforin ท่ีสามารถหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมชิ้นสวนดีเอ็นเอ 

No. primer sequences (5′->3′) Ta (°C) 

1. Perforin1/1 F: TGG  ACA CCA GTA TCT TCA GC 65.4 

  R: CAT AGA GTG TAC TGG AGA CTG  

2. Perforin2/1 F: ATG GCA CTT GCA GAA TGT ACC 59.0 

  R: GTG GAT GAG TTT GTC TGT CTG  

3. Perforin3/1 F: CGC CAT TCT GTC AAG TGT AAC 59.0 

  R: CAG AGC TCA TGA CAC TAA CTG  

4. Perforin4/1 F: CAT CAC TTC TAT CCA GAC CTG 59.0 

  R: CCA  ATC TTA CAG GTT TCG GAA C  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/224482795?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=1TFMBF9W01R
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No. primer sequences (5′->3′) Ta (°C) 

5. Perforin5/1 F: ACT GAA GCT AGA GGT GGA AAA G 59.0 

  R: TGT  ACC GTG  ATT AAG CAT GCA G  

6. Perforin6/1 F: GAG GAT AGT TAC TGG AAC AGT G 59.0 

  R: TTG TGA CTG CTT TAC TGG CAT G  

 

ตารางที่ 3 ไพรเมอรยีน MHC class I alpha ท่ีสามารถหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมชิ้นสวนดีเอ็นเอ 

No. primer sequences (5′->3′) Ta (°C) 

1. MHC3 F: CAGGTGAAGGGAATGGATATC 64.6 

  R: CACACCAGAGAGCTGAAACAC  

2. MHC3/4 F: CATCCAGGAGGAAATGCTTTC 62.0 

  R: GTGATTGTACTGAGACTGCTG  

3. MHC6 F: CTAACAAAGATGTGACCTGGAG 66.4 

  R: GGAGAGAAAGAGCAATGCAG  

 

3. การวิเคราะหสนิปดวยวิธีการหาลําดับเบส (DNA Sequencing) 

3.1 ยีน Perforin 

 จากการวิเคราะหลําดับเบสเม่ือนําผลท่ีไดไปเปรียบเทียบกับฐานขอมูลใน GenBank เพ่ือเปนการยืนยันวาชิ้นสวน

ยีนท่ีเพ่ิมปริมาณไดเปนยีนท่ีศึกษา พบวา ชิ้นสวนยีนท่ีเพ่ิมปริมาณไดนั้นตรงกับยีน PREDICTED: Oreochromis niloticus 

perforin-1 (LOC100694155), mRNA (accession number XM_003448029.4)  โดยมีคาความเหมือน (identities) อยูในชวง 

98 - 100% และพบสนิปในยีน Perforin รวม 13 ตําแหนง โดยเปนสนิปในไพรเมอร Perforin1/1, Perforin2/1, Perforin3/1, 

Perforin5/1 และ Perforin6/1 จํานวน 4 ตําแหนง, 2 ตําแหนง, 2 ตําแหนง, 2 ตําแหนง และ 3 ตําแหนง ตามลําดับ มีความถี่จี

โนไทปและความสัมพันธของรูปแบบจีโนไทปกับลักษณะตานทานโรคสเตรปฯ ดังแสดงใน ตารางท่ี 4 และ 5  

 

ตารางที่ 4 รายละเอียดสนิปและความถี่จีโนไทปท่ีพบในสนิปแตละตําแหนงในยีน Perforin 

ไพรเมอร จํานวนสนิปที่พบ ตําแหนงสนิป จีโนไทป 
ความถ่ีจีโนไทป 

กลุมตาย กลุมรอด 

Perforin1/1 4 241C/G CC 0.00 0.06 
   CG 0.47 0.29 
   GG 0.53 0.65 
  276C/T CC 0.20 0.45 
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ไพรเมอร จํานวนสนิปที่พบ ตําแหนงสนิป จีโนไทป 
ความถ่ีจีโนไทป 

กลุมตาย กลุมรอด 

   CT 0.70 0.35 
   TT 0.10 0.2 
  348C/T CC 0.80 0.80 
   CT 0.20 0.15 
   TT 0.00 0.05 
  378G/T GG 0.90 0.80 
   GT 0.10 0.20 
   TT 0.00 0.00 

Perforin2/1 2 710A/G AA 0.00 0.00 
   AG 0.15 0.05 
   GG 0.85 0.95 
  831A/G AA 0.00 0.00 
   AG 0.15 0.05 
   GG 0.85 0.95 

Perforin3/1 2 900G/T GG 0.00 0.00 

   GT 0.05 0.2 
   TT 0.95 0.8 
  1190C/T CC 0.95 0.95 
   CT 0.05 0.05 
   TT 0.00 0.05 

Perforin4/1 no SNP - - - - 

Perforin5/1 2 1714C/G CC 0.00 0.00 
   CG 0.00 0.05 
   GG 1.00 0.95 
  1911C/G CC 0.15 0.00 
   CG 0.30 0.6 
   GG 0.55 0.4 

Perforin6/1 3 2064A/G AA 0.00 0.00 
   AG 0.05 0.05 
   GG 0.95 0.95 
  2083C/T CC 0.90 1.00 
   CT 0.10 0.00 
   TT 0.00 0.00 
  2134A/G AA 0.50 0.55 
   AG 0.50 0.30 
   GG 0.00 0.15 

Total  13     
 

ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธของรูปแบบจีโนไทปท่ีพบจากสนิปในยีน Perforin กับลักษณะตานทานโรคสเตรปฯ 

ตําแหนงสนิป โมเดล จีโนไทป 
ปลากลุมตาย ปลากลุมรอด 

P-value AIC BIC 
จํานวน (ตัว) % จํานวน (ตัว) % 

241C/G ขมรวม GG 10 52.6 11 64.7 0.290 53.3 58.1 

  GC 9 47.4 5 29.4    
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ตําแหนงสนิป โมเดล จีโนไทป 
ปลากลุมตาย ปลากลุมรอด 

P-value AIC BIC 
จํานวน (ตัว) % จํานวน (ตัว) % 

  CC 0 0.0 1 5.9    

  รวม 19 100.0 17 100    

 ขมสมบูรณ GG 10 52.6 11 64.7 0.460 53.3 56.4 

  GC-CC 9 47.4 6 35.3    

  รวม 19 100.0 17 100.0    

 ดอย GG-GC 19 100.0 16 94.1 0.220 52.3 55.4 

  CC 0 0.0 1 5.9    

  รวม 19 100.0 17 100.0    

276C/T ขมรวม CC 4 20.0 9 45.0 0.081 56.4 61.5 

  CT 14 70.0 7 35.0    

  TT 2 10.0 4 20.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

 ขมสมบูรณ CC 4 20.0 9 45.0 0.088 56.5 59.9 

  CT-TT 16 80.0 11 55.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

276C/T ดอย CC-CT 18 90.0 16 80.0 0.370 58.7 62.0 

  TT 2 10.0 4 20.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

348C/T ขมรวม CC 16 80.0 16 80.0 0.470 59.9 65.0 

  CT 4 20.0 3 15.0    

  TT 0 0.0 1 5.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

 ขมสมบูรณ CC 16 80.0 16 80.0 1.000 59.5 62.8 

  CT-TT 4 20.0 4 20.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

 ดอย CC-CT 20 100.0 19 95.0 0.230 58.0 61.4 

  TT 0 0.0 1 5.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

378G/T - GG 18 90.0 16 80.0 0.370 - - 

  GT 2 10.0 4 20.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

710A/G - GG 17 85.0 19 95.0 0.280 - - 

  AG 3 15.0 1 5.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

831A/G - GG 17 85.0 19 95.0 0.280 - - 
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ตําแหนงสนิป โมเดล จีโนไทป 
ปลากลุมตาย ปลากลุมรอด 

P-value AIC BIC 
จํานวน (ตัว) % จํานวน (ตัว) % 

  AG 3 15.0 1 5.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

900 G/T - TT 19 95.0 16 80.0 0.140 - - 

  GT 1 5.0 4 20.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

1190 C/T - CC 19 95.0 19 95.0 1.000 - - 

  CT 1 5.0 1 5.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

1714C/G - GG 20 100.0 19 95.0 0.230 - - 

  GC 0 0.0 1 5.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

1911C/G ขมรวม GG 11 55.0 8 40.0 0.036* 54.8 59.8 

  GC 6 30.0 12 60.0    

  CC 3 15.0 0 0.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

1911C/G ขมสมบูรณ GG 11 55.0 8 40.0 0.340 58.5 61.9 

  GC-CC 9 45.0 12 60.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

 ดอย GG-GC 17 85.0 20 100.0 0.036* 55.0 58.4 

  CC 3 15.0 0 0.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

2064A/G - GG 19 95.0 19 95.0 1.000 - - 

  AG 1 5.0 1 5.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

2083C/T - CC 18 90.0 20 100.0 0.090 - - 

  CT 2 10.0 0 0.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

2134A/G ขมรวม AA 10 50.0 11 55.0 0.074 56.2 61.3 

  AG 10 50.0 6 30.0    

  GG 0 0.0 3 15.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

 ขมสมบูรณ AA 10 50.0 11 55.0 0.750 59.4 62.7 

  AG-GG 10 50.0 9 45.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

 ดอย AA-AG 20 100.0 17 85.0 0.036* 55.0 58.4 
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ตําแหนงสนิป โมเดล จีโนไทป 
ปลากลุมตาย ปลากลุมรอด 

P-value AIC BIC 
จํานวน (ตัว) % จํานวน (ตัว) % 

  GG 0 0.0 3 15.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

หมายเหตุ: “*” หมายถึง จีโนไทปท่ีปรากฏมีความสัมพันธกับความตานทานโรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 “-” หมายถึง ไมสามารถแยกวิเคราะหเปน 3 โมเดลได เนื่องจากมีจีโนไทปเพียง 1 หรือ 2 รูปแบบ  

 คา AIC และ BIC ไดจากการวิเคราะหโดยโปรแกรม SNPStats 

 

 จากสนิปจํานวน 13 ตําแหนงท่ีพบในยีน Perforin เม่ือวิเคราะหความแตกตางของจีโนไทปเพ่ือหาความสัมพันธกับ

ลักษณะตานทานโรคสเตรปโตคอคโคซิสระหวางปลานิลกลุมตายและรอดตายการทดสอบความตานทานเชื้อ S. agalactiae พบสนิป 

จํานวน 2 ตําแหนง ท่ีแสดงนัยสําคัญในความสัมพันธกับลักษณะตานทานโรคสเตรปฯ (P<0.05) ไดแก สนิปตําแหนงท่ี 1911C/G 

และ 2134A/G โดยสนิปตําแหนง 1911C/G แสดงนัยสําคัญในความสัมพันธกับลักษณะตานทานโรคสเตรปฯ ท้ังในโมเดลแบบ 

ขมรวม (codominant) และแบบดอย (recessive) ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคาเกณฑขอสนเทศของ Akaike’s Information 

Criterion (AIC) (Akaike, 1973 อางตาม พลากร และจิราวัลย, 2553) และเกณฑขอสนเทศของ Bayesian Information 

Criteria (BIC) (Beal, 2007) ซ่ึงเปนคาท่ีชวยในการประเมินวาโมเดลท่ีคํานวณไดโมเดลใดมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชมากท่ีสุด 

โดยตามเกณฑของ AIC โมเดลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด คือ โมเดลท่ีมีคา AIC ต่ําท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกันระหวางโมเดล เชนเดียวกับ

เกณฑของ BIC ท่ีระบุวาโมเดลท่ีใหคา BIC ต่ําท่ีสุดเปนโมเดลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงจากผลการวิเคราะห พบวาคา AIC และ 

BIC ของตําแหนง 1911C/G เปนไปคนละทิศทางกัน กลาวคือ โมเดลแบบขมรวมมีคา AIC ต่ําท่ีสุด ในขณะท่ีโมเดลแบบดอยให

คา BIC ต่ําท่ีสุด จึงยังไมสามารถสรุปไดวาโมเดลใดเปนโมเดลท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปนไปไดวาตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษายังมีจํานวนนอย จงึควรเพ่ิมตัวอยางในการศึกษาเพ่ือใหผลมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น สาํหรับสนิปตําแหนง 2134A/G 

แสดงนัยสําคัญในความสัมพันธกับลักษณะตานทานโรคสเตรปฯ ดวยโมเดลแบบดอย โดยพบวา การเขาคูกันของอัลลีลดอย G กับ 

G บนโฮโมโลกัสโครโมโซม (โครโมโซมท่ีเปนคูกัน มีลักษณะเหมือนกัน มีตําแหนงยีนท่ีเปนคูอยูตรงกัน) เปนจีโนไทป GG มี

แนวโนมวาจะสงผลตอความตานทานตอโรค (รอด) มากกวาจีโนไทปรูปแบบอ่ืน ซ่ึงผลการศึกษาในตําแหนง 2134A/G นี้เปนไป

ในทิศทางเดียวกนักับขอมูลจากการศึกษาของ อนงคและคณะ (2557) ท่ีไดทําการตรวจหาสนิปท่ีสัมพันธกับลักษณะความตานทาน

โรคเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล ในยีน Granzyme ซ่ึงเปนยีนท่ีทํางานรวมกับยีน Perforin แลวพบวาสนิปตําแหนงท่ี 433 มี

ความสอดคลองกับลักษณะความตานทานโรคสเตรปฯ โดยปลานิลท่ีมีจีโนไทปแบบ GG มีแนวโนมท่ีจะตานทานตอโรคมากกวา

รูปแบบอ่ืน  

3.2 ยีน MHC class I alpha 

 จากการวิเคราะหลําดับเบสเม่ือนําผลท่ีไดไปเปรียบเทียบกับฐานขอมูลใน GenBank เพ่ือเปนการยืนยันวาชิ้นสวน

ยีนท่ีเพ่ิมปริมาณไดเปนยีนท่ีศึกษา พบวา ชิ้นสวนยีนท่ีเพ่ิมปริมาณไดในไพรเมอร MHC3, MHC3/4 และ MHC6 นั้นตรงกับยีน 

Oreochromis niloticus MHC class I alpha antigen mRNA, complete cds (accession number FJ457118.1) มีคา

ความเหมือน (identities) อยูท่ี 99% ท้ัง 3 คูไพรเมอร โดยพบสนิป จํานวน 2 ตําแหนง ในไพรเมอร MHC6 ไดแก 1698A/G 

และ 2001C/T สนิปท้ัง 2 ตําแหนงนี้ มีความถี่จีโนไทปและความสัมพันธของรูปแบบจีโนไทปกับลักษณะตานทานโรคสเตรปฯ 

ดังแสดงใน ตารางท่ี 6 และ 7  

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/224482795?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=1TFMBF9W01R
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ตารางที่ 6 รายละเอียดสนิปและความถี่จีโนไทปท่ีพบในสนปิแตละตําแหนงในยีน MHC class I alpha 

ไพรเมอร 
จํานวนสนิป

ที่พบ 
ตําแหนงสนิป จีโนไทป 

ความถ่ีจีโนไทป 

กลุมตาย กลุมรอด 
MHC3 no SNP - - - - 

MHC3/4 no SNP - - - - 

MHC6 2 1698A/G AA 0.80 0.75 
   AG 0.20 .020 
   GG 0.00 0.05 
  2001C/T CC 0.00 0.00 
   CT 1.00 1.00 
   TT 0.00 0.00 

Total  2     

 

ตารางที่ 7 แสดงความสัมพันธของรูปแบบจีโนไทปท่ีพบจากสนิปในยีน MHC class I alpha กับลักษณะตานทานโรคฯ 

ตําแหนงสนิป โมเดล จีโนไทป 
ปลากลุมตาย ปลากลุมรอด 

P-value AIC BIC 
จํานวน (ตัว) % จํานวน (ตัว) % 

1698A/G ขมรวม AA 16 80.0 15 75.0 0.490 60.0 65.1 

  AG 4 20.0 4 20.0    

  GG 0 0.0 1 5.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

 ขมสมบูรณ AA 16 80.0 15 75.0 0.700 59.3 62.7 

  AG-GG 4 20.0 5 25.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

1698A/G ดอย AA-AG 20 100.0 19 95.0 0.230 58.0 61.4 

  G/G 0  0.0 1 5.0    

  รวม 20 100.0 20 100.0    

2001C/T - C/T 20 100.0 20 100.0 1.000 - - 

  รวม 20 100.0 20 100.0    

หมายเหตุ: “-”  หมายถึง  ไมสามารถแยกวิเคราะหเปน 3 โมเดล ไดเนื่องจากมีจีโนไทปเพียง 1 หรือ 2 รูปแบบ 

จีโนไทปของสนิป 1698A/G และ 2001C/T ท่ีพบในยีน MHC class I alpha ไมแสดงนัยสําคัญกับลักษณะตานทาน

โรค สเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล ซ่ึงผลการศึกษาในครั้งนี้เปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ Kjoglum et al. (2006) ท่ี

ไดใช อัลลีลจีโนไทพของยีน MHC class I (UBA) และ II (DAA) จํานวน 19 อัลลีล มาคัดเลือกครอบครัว Atlantic salmon 

(Salmo salar) ท่ีมีความตานทานตอโรค Infectious salmon anaemia virus (ISAV) โดยการวิเคราะห Single MHC class 

I analysis, Combined MHC class I analysis, Single MHC class II analysis และ Combined MHC class II analysis 

พบวา ปลาท่ีมีอัลลีลจีโนไทพ UBA*0201/*0301; DAA*0201/*0201 จากการวิเคราะหแบบ Combined MHC class II 

analysis จะมีความตานทานโรคมากท่ีสุด ในขณะท่ีการวิเคราะหในยีน MHC class I ไมแสดงความแตกตาง แตผลการศึกษาครั้ง

นี้ไมสอดคลองกบัผลการศึกษาของ สิตา (2552) ท่ีไดพบ อัลลีล Orni * a และ Orni * j ในปลานิลสายพันธุ ST1 ซ่ึงมี
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ความสัมพันธกับความตานทานเชื้อแบคทีเรีย S. agalactiae สูงท่ีสุด (จากปลานิลทดลองท้ังหมด 6 สายพันธุ) อยางไรก็ตาม

การศึกษาในครั้งนี้สามารถเพ่ิมผลผลิตพีซีอารไดแปดสิบเปอรเซ็นตของลําดับเบสท่ีดําเนินการศึกษา ซ่ึงมีความเปนไปไดวาใน

สวนท่ียังไมสามารถเพ่ิมผลผลิตพีซีอารอาจมีสนิป ท่ีแสดงความสัมพันธกับลักษณะดังกลาว จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมโดย

เทคนิคใหม ๆ เพ่ือใหไดผลครอบคลุมท้ังยีน ซ่ึงจะชวยใหผลการศึกษาในยีน MHC class I alpha มีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น 

อีกท้ังอาจไดสนิปท่ีมีความสัมพันธกับลักษณะตานทานโรค สเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลจนพัฒนาเปนเครื่องหมายเพ่ือใชใน

การคัดเลือกไดตอไป  

 

สรุปผลการทดลอง 

1. พบสนิปในยีน Perforin จํานวน 13 ตําแหนง มี 2 ท่ีตําแหนงแสดงนัยสําคัญ (P<0.05) กับลักษณะตานทานโรค 

สเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล ไดแก ตําแหนง 1911C/G และ 2134A/G 

2. สนิปตําแหนง 1911C/G ยังไมสามารถระบุไดแนชัดวาโมเดลแบบขมรวม หรือ แบบดอย เปนโมเดลที่เหมาะสม

ที่สุดควรมีการเพ่ิมตัวอยางในการศึกษาเพ่ือใหผลการวิเคราะหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

3. สนิปตําแหนง 2134A/G พบวา โมเดลแบบดอยมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยการเขาคูกันของอัลลีลดอย G กับ 

G บนโฮโมโลกัสโครโมโซมเปนจีโนไทป GG มีแนวโนมวาจะสงผลตอความตานทานตอโรค (รอด) มากกวาจีโนไทป รูปแบบ

อ่ืน 

4. พบสนิปในยีน MHC class I alpha จํานวน 2 ตําแหนง ไดแก 1698A/G และ 2001C/T ไมพบตําแหนงใดแสดง

นัยสําคัญกับลักษณะตานทานโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล (P>0.05) 

 

คําขอบคุณ 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําและคณะกรรมการวิชาการของกองวิจัยและ

พัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําทุกทานท่ีไดตรวจสอบแกไขและใหคําแนะนําในการจัดทํารายงาน ขอขอบคุณเจาหนาท่ีกลุมวิจัยและ

พัฒนาพันธุกรรมโมเลกุลสําหรับการชวยปฏิบัติงานดานพันธุกรรมโมเลกุลจนงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี งานวิจัยนี้

ใชงบประมาณวิจัยจาก 2 แหลง คือ จากกรมประมง ภายใตรหัสทะเบียนวิจัย 60-1-0601-60081 และจากโครงการพัฒนา

พันธุปลานิลทนโรคสเตรปโตคอคโคซิสโดยใชเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุดวยเครื่องหมายโมเลกุล ระยะท่ี 2 (สวก.) ในสวนของ

การศึกษา ท่ีเกี่ยวของกับ MHC class I alpha ซ่ึงคณะผูวิจัยตองขอขอบคุณไว ณ ท่ีนี้ 
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ประสิทธิภาพของเครื่องหมาย Visible Implant Elastomer ในปลานลิ และปลานิลแดงคัดพนัธุ 

 

คงภพ  อําพลศักด์ิ1*  สุวรักษ  วงษโท2  ศรีรัตน  สอดศุข2 และ  ศิริพร  จีนหมิก2 
1ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี  
2กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 

 

บทคัดยอ 

ทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองหมาย visible implant elastomer (VIE) ในปลานิล และปลานิลแดงคัดพันธุ  

ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการคงอยูของเคร่ืองหมาย VIE ท่ีทําบนตัวปลานิล

และปลานิลแดง 2 ตําแหนง ไดแก บริเวณหัว (nape) และฐานครีบหู และผลกระทบของการทําเครื่องหมายตอการเจริญเติบโต 

และอัตรารอดตายของปลาท้ังสองชนิดเม่ือเลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดือน จากการทดลองพบวาในปลานิลมีอัตราการตรวจพบ

เครื่องหมายท่ีตําแหนงหัว 59.80±17.41 เปอรเซ็นต ตําแหนงฐานครีบหู 29.37±14.00 เปอรเซ็นต ซ่ึงแตกตางกันอยางไมมี

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

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

VIE ตอการเจริญเติบโตพบวาชุดการทดลองของปลานิล และปลานิลแดงท่ีทําเครื่องหมายมีอัตราการเจริญเติบโตไมแตกตางกับ

ปลาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เชนเดียวกับคาอัตรารอดตายท่ีไมพบความแตกตางกันระหวางชุดการทดลอง

ของปลาท่ีทําเครื่องหมายกับปลาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาเครื่องหมาย 

VIE มีประสิทธิภาพสูงเม่ือใชกับปลานิลแดง โดยเฉพาะตําแหนงหัวท่ีมีคาอัตราการตรวจพบเครื่องหมายสูง สวนในปลานิลพบวา

ประสิทธิภาพของเครื่องหมาย VIE ต่ํากวาอยางเห็นไดชัด ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปลานลิมีสีลําตัวเขมกวาปลานิลแดง เปนปญหาใน

การตรวจหาเคร่ืองหมายเม่ือปลามีขนาดใหญขึ้น การทําเครื่องหมาย VIE บนตัวปลานิล และปลานิลแดงไมมีผลกระทบตอการ

เจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลาท่ีทําเครื่องหมาย  

 

คําสําคัญ: เครื่องหมายสัตวน้ํา การคงอยูของเครื่องหมาย การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย 

   

*ผูรับผิดชอบ: 39 ม.1 ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0-2904-1557  

E-mail: kongphopa@yahoo.com  
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Efficiency of Visible Implant Elastomer in Selective Tilapia and Red Tilapia 

 

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

 

Abstract 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

and red tilapia were not affected by VIE tagging. 

  

Keywords: fish tagging, tag retention, growth rate, survival rate 
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คํานํา 

 ปลานิลและปลานิลแดงเปนปลาท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย ในป 2558 มีผลผลิตปลานิล

ท่ีไดจากการเพาะเลี้ยง 205,896 ตัน หรือรอยละ 49 ของสัตวน้ําจืดท่ีผลิตไดจากการเพาะเลี้ยง โดยมีมูลคาท้ังท่ีไดจากการจับ

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

การคัดเลือกปรับปรุงพันธุยังคงมีความสําคัญ เพราะเปนวิธีจะไดมาซ่ึงพันธุปลานิลท่ีมีลักษณะเปนท่ีตองการของเกษตรกรใน

กระบวนการปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองใชการทําเครื่องหมายบนตัวสัตว

น้ําเพ่ือใชระบุกลุม ครอบครัว หรือสายพันธุของสัตวน้ําท่ีจะทําการปรับปรุงพันธุ ซ่ึงจะทําใหการวิเคราะหขอมูล และคัดเลือก

ตัวสัตวน้ําไดแมนยํามากขึ้น ไดพันธุสัตวน้ําท่ีมีลักษณะตามท่ีตองการ การทําเครื่องหมายบนตัวสัตวน้าํเพ่ือการระบุตัวสัตวน้ําหรือ

กลุมสัตวน้ํามีหลายวิธี visible implant elastomer (VIE) เปนเครื่องหมายท่ีใชระบุกลุมสัตวน้ําไดดี มีซิลิโคนเปนองคประกอบ

หลัก ในขณะท่ีทําการฉีดเขาไปในตัวสัตวจะอยูในสถานะของเหลวหลังจากนั้นจะแข็งตัว แตยังคงมีความยืดหยุนอยู โดยท่ัวไป

นิยมใชฉีดเขาไปในบริเวณเนื้อเย่ือท่ีมีความโปรงใสเพ่ือสามารถเห็นเครื่องหมายไดงาย เครื่องหมาย VIE ถูกใชอยางแพรหลายใน

ปลากระดูกแขง็ สัตวครึ่งบกครึ่งน้าํ และสัตวประเภทกุง ปู ขอไดเปรียบของเครื่องหมายชนิดนี้คือมีอัตราคงทนของเครื่องหมายสูง 

สามารถใชไดในสัตวท่ีมีขนาดเล็ก ไมมีผลกระทบตออัตรารอดตาย อัตราการเจริญเติบโต และพฤติกรรมของสัตวชนิดนั้น ๆ 

สามารถจัดเตรียมเครื่องหมายไดอยางรวดเร็ว โดยเครื่องหมาย VIE ปริมาตร 1 มิลลิลิตร สามารถทําเครื่องหมายได 300 - 500 

เคร่ืองหมาย (Northwest Marine Technology, Inc., 2017)  

การศึกษาตําแหนงท่ีเหมาะสมของการทําเครื่องหมาย VIE ในปลานิลและปลานิลแดง รวมถึงระยะเวลาท่ีเครื่องหมาย 

VIE สามารถคงอยูในตัวปลา จะทําใหทราบขอมูลตําแหนงท่ีเหมาะสมในการทําเคร่ืองหมาย ขนาดของปลานิลและปลานิลแดง

ท่ีนํามาทําเคร่ืองหมายและอัตราการตรวจพบเคร่ืองหมาย VIE ท่ีตัวปลา ซ่ึงชวยใหการวิจัยดานทดสอบและปรับปรุงพันธุเกิด

ประสิทธิภาพสูงสดุ ชวยใหนักวิจัยมีหลักในการทําเครื่องหมายโดยวิธีนี้มากย่ิงขึ้น อีกท้ังชวยแกปญหาขอจํากัดดานทรัพยากร เชน 

บอ กําลังคน ฯลฯ และสามารถนําไปประยุกตใชกับงานวิจัยดานการปรับปรุงพันธุปลานิลและปลานลิแดงในดานตาง ๆ ตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาอัตราการคงอยูของเคร่ืองหมาย VIE ในปลานิลและปลานิลแดงคัดพันธุ 

 2. เพ่ือศึกษาหาตําแหนงท่ีเหมาะสมในการทําเครื่องหมาย VIE ในปลานลิและปลานิลแดงคัดพันธุ 

 3. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการทําเครื่องหมาย VIE ตอการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลาท่ีทําเครื่องหมาย 

 

วิธีดําเนินการ 

1. สถานท่ีและระยะเวลาดําเนินการทดลอง 

ดําเนินการเตรียมพันธุปลานิลและปลานิลแดงท่ีใชในการทดลอง และทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องหมาย VIE ณ 

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

2. พันธุปลาทดลอง 

ปลาท่ีใชในการดําเนินจํานวน 2 ชนิดประกอบดวย 

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

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

3. การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องหมาย VIE 

แบงการทดสอบออกเปน 2 การทดลอง 

3.1 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องหมาย VIE ในปลานิล 
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 ออกแบบการทดลองแบบสุมสมบูรณ CRD (completely randomized designs) (อนันตชัย, 2542) โดยแบง

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

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

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

ชั่งวัดดูการเจริญเติบโตทุกเดือน โดยการชัง่วัดปลาทุกตัว เม่ือครบเวลาเลี้ยงบันทึกขอมูลน้ําหนัก ความยาว จํานวนปลาท่ีเหลือรอด 

จํานวนปลาและตาํแหนงท่ีตรวจพบเครื่องหมาย VIE ท่ีตรวจดวย VI Light ท่ีใหแสงสมีวงท่ีความยาวคลื่น 405 นาโนเมตร นําขอมูล

ท่ีไดไปวิเคราะหทางสถิติ 

3.2 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องหมาย VIE ในปลานลิแดง 

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

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

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

คอนกรีตขนาด 20 ตารางเมตร จํานวน 1 บอ เลี้ยงปลาเปนระยะเวลา 4 เดือน ดําเนินการชั่งวัดดูการเจริญเติบโตทุกเดือน โดย

การชั่งวัดปลาทุกตัว เมื่อครบเวลาเลี้ยงบันทึกขอมูลน้ําหนัก ความยาว อัตรารอดตาย จํานวนปลาและตําแหนงท่ีตรวจพบ

เครื่องหมาย VIE ท่ีตรวจดวย VI Light ท่ีใหแสงสีมวงท่ีความยาวคลื่น 405 นาโนเมตร นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหทางสถิติ 
 

4. การวิเคราะหขอมูล 

4.1 คํานวณอัตราการตรวจพบเคร่ืองหมายในปลานิลและปลานิลแดง โดยเปรียบเทียบอัตราการตรวจพบเคร่ืองหมายท่ี

ตําแหนงท่ีตางกันในแตละชนิดปลา 

 

อัตราการตรวจพบเครื่องหมาย (%) = 
จํานวนปลาท่ีตรวจพบเครื่องหมายท่ีหัว/ฐานครีบหู 

× 100 
จํานวนปลาท่ีเหลือเม่ือสิ้นสุดการทดลอง 

 

 นําขอมูลอัตราการตรวจพบเครื่องหมายท่ีไดแตละชุดการทดลองท่ีทําเครื่องหมายของปลาแตละชนดิ มาวิเคราะห

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

1992) 

4.2 นําขอมูลน้ําหนัก และความยาวท่ีไดแตละชุดการทดลองมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT 

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

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

Yij = µ + αi + εij 

เม่ือ Yij  คือ น้ําหนักและความยาวปลาตัวท่ี j ของชุดการทําเครื่องหมายท่ี i 

 µ คือ คาเฉลี่ยท้ังหมดของน้ําหนักตัว/ความยาว 

 αi คือ อิทธิพลของชุดการทําเครื่องหมายท่ี i 

 εij คือ ความคลาดเคลื่อน  

4.3 คํานวณหาอัตราการเจริญเติบโตของปลาแตละชุดการทดลองโดยการคาํนวณหาคา อัตราการเพ่ิมน้ําหนักตอวัน 

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

growth rate, SGR) ตามสูตรของ Brett (1979) 

 

อัตราการเพ่ิมน้ําหนักตอวัน = 
น้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย – น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน 

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

× 100 
ระยะเวลาท่ีเลี้ยง 

นําคาท่ีไดมาวิเคราะหความแปรปรวนโดยมีอิทธิพลจากการทําเครื่องหมาย ตามโมเดลดังนี้ 

Yij = µ + αi + εij 

เม่ือ Yij  คือ อัตราการเพ่ิมน้ําหนักตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะปลาตัวท่ี j ของชุด 

   การทําเครื่องหมายท่ี i 

 µ คือ คาเฉลี่ยท้ังหมดของอัตราการเพ่ิมน้ําหนักตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 

 αi คือ อิทธิพลของชุดการทําเครื่องหมายท่ี i 

 εij คือ ความคลาดเคลื่อน 

4.4 คํานวณอัตรารอดตายของปลานิล และปลานิลแดง โดยนับจํานวนปลาท่ีเหลือรอดเม่ือสิ้นสุดการทดลองแลว

นําไปคํานวณตามสูตร 

 

อัตรารอดตาย (%) = 
จํานวนปลาท่ีเหลือรอดเม่ือสิ้นสุดการทดลอง 

× 100 
จํานวนปลาท่ีเริ่มตนการทดลอง 

 

 นําขอมูลอัตรารอดตายท่ีไดแตละชดุการทดลองมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson 

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

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

 

ผลการศึกษา 

1. ประสิทธิภาพเครื่องหมาย VIE และผลกระทบตอการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายในปลานิล 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของการทําเคร่ืองหมาย VIE ปลานิล ท้ัง 3 ชุดทดลองเม่ือเลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดือน พบวา 

การตรวจพบเครื่องหมาย VIE ของปลาท่ีทําเครื่องหมายบริเวณหัวอยางนอย 1 เครื่องหมาย 59.80±17.41 เปอรเซ็นต และพบ

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

ในเดือนท่ี 1 สามารถตรวจพบเครื่องหมายในอัตราท่ีสูง และมีแนวโนมลงลงเม่ือระยะเวลาเลี้ยงเพ่ิมขึ้น (ภาพท่ี 3) สําหรับชุด 

การทดลองท่ีทําเคร่ืองหมายท่ีฐานครีบหูตรวจพบเคร่ืองหมายอยางนอย 1 เคร่ืองหมาย 29.37±14.00 เปอรเซ็นต และพบ

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

ในเดือนท่ี 1 สามารถตรวจพบเครื่องหมายในอัตราท่ีสูง และมีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็วในเดือนท่ี 2 (ภาพท่ี 4) เม่ือนําขอมูล

อัตราการตรวจพบเคร่ืองหมายของชุดการทดลองท่ีทําเคร่ืองหมายตางตําแหนงกันไปวิเคราะหพบวา อัตราการตรวจพบเคร่ืองหมาย 

VIE อยางนอย 1 เครื่องหมายของชุดการทดลองท่ีทําเครื่องหมายบริเวณหัว กับชุดการทดลองท่ีทําเครื่องหมายบริเวณฐานครีบ

หูแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตเม่ือนําขอมูลอัตราการพบเครื่องหมายครบท้ัง 2 เครื่องหมาย พบวา ชุด

การทดลองท่ีทําเครื่องหมายบริเวณหัวมีอัตราการตรวจพบเครื่องหมายมากกวา ชุดการทดลองท่ีทําเครื่องหมายบริเวณฐาน

ครีบหูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 1)  

ดานการเจริญเติบโต ปลานิลชุดควบคุมมีน้ําหนักเฉลี่ย 131.11±13.36 กรัม ความยาวเฉลี่ย 16.19±4.03 เซนติเมตร 

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

เคร่ืองหมายท่ีหัวมีน้ําหนักเฉลี่ย 149.12±4.39 กรัม ความยาวเฉลี่ย 18.82±0.59 เซนติเมตร อัตราการเพ่ิมน้ําหนักตอวัน 

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

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

เปอรเซ็นต ชุดท่ีทําเครื่องหมายบริเวณหัวมีอัตรารอดตาย 65.00±21.79 เปอรเซ็นต และชุดท่ีทําเครื่องหมายท่ีฐานครีบหูมีอัตรา

รอดตาย 81.67±12.58 เปอรเซ็นต เม่ือนําคาน้ําหนักเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตตาง ๆ และอัตรารอดตายของ

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

2. ประสิทธิภาพเครื่องหมาย VIE และผลกระทบตอการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายในปลานิลแดง 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของการทําเคร่ืองหมาย VIE ปลานิลแดง ท้ัง 3 ชุดทดลองเม่ือเลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดือน 

พบวา การตรวจพบเคร่ืองหมาย VIE ของปลาท่ีทําเครื่องหมายบริเวณหัวอยางนอย 1 เครื่องหมาย 94.44±5.56 เปอรเซ็นต และ

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

พบวาในเดือนท่ี 1 สามารถตรวจพบเครื่องหมายในอัตราท่ีสูง และมีแนวโนมลงลงเลก็นอยเม่ือสิ้นสุดการทดลอง (ภาพท่ี 3) สําหรับ

ชุดการทดลองท่ีทําเครื่องหมายท่ีฐานครีบหูตรวจพบเครื่องหมายอยางนอย 1 เครื่องหมาย 37.49±26.25 เปอรเซ็นต และพบ

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

ในเดือนท่ี 1 สามารถตรวจพบเครื่องหมายในอัตราท่ีสูง และมีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็วในเดือนท่ี 2 เชนเดียวกับชุดการทดลอง

ท่ีทําในปลานิล (ภาพท่ี 4) เม่ือนาํขอมูลอัตราการตรวจพบเคร่ืองหมายของชุดการทดลองท่ีทําเคร่ืองหมายตางตําแหนงกันไป

วิเคราะหพบวา อัตราการตรวจพบเคร่ืองหมาย VIE อยางนอย 1 เครื่องหมายของชุดการทดลองท่ีทําเครื่องหมายบริเวณหัวสูง

กวาชุดการทดลองท่ีทําเครื่องหมายบริเวณฐานครีบหูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เชนเดียวกับขอมูลอัตราการพบเครื่องหมาย

ครบท้ัง 2 เครื่องหมายพบวา ชุดการทดลองท่ีทําเครื่องหมายบริเวณหัวมีอัตราการตรวจพบเครื่องหมายมากกวา ชุดการทดลอง

ท่ีทําเครื่องหมายบริเวณฐานครีบหูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 3) 

ดานการเจริญเติบโต ปลานิลแดงชุดควบคุมมีน้ําหนักเฉลี่ย 172.48±7.05 กรัม ความยาวเฉลี่ย 18.82±0.18 

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

ทําเคร่ืองหมายท่ีหัวมีน้ําหนักเฉลี่ย 164.22±4.27 กรัม ความยาวเฉลี่ย 20.14±0.27 เซนติเมตร อัตราการเพ่ิมน้ําหนักตอวัน 

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

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

เจริญเติบโตจําเพาะ 2.71±0.16 เปอรเซ็นต/วัน ดานอัตรารอดตายพบวาปลานิลแดงชุดควบคุมมีอัตราตาย 81.67±17.56 

เปอรเซ็นต ชุดท่ีทําเครื่องหมายบริเวณหัวมีอัตรารอดตาย 90.00±0.00 เปอรเซ็นต และชุดท่ีทําเครื่องหมายท่ีฐานครีบหูมีอัตรา

รอดตาย 95.00±5.00 เปอรเซ็นต เม่ือนําคาน้ําหนักเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตตาง ๆ และอัตรารอดตายของ

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

ตารางที่ 1 คาอัตราการตรวจพบเครื่องหมาย VIE และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปลานิล เม่ือเลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดือน 

ชุดการทดลอง (ตําแหนงที่ทําเครื่องหมาย) 
อัตราการตรวจพบเครื่องหมาย 

อยางนอย 1 เครื่องหมาย 2 เครื่องหมาย 

หัว 59.80±17.41a 18.65±8.90a 

ฐานครีบหู 29.37±14.00a 2.38±4.12b 

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

 (SGR) อัตรารอด และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปลานิล เม่ือเลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดือน 

ชุดการทดลอง 

(ตําแหนงการทํา

เครื่องหมาย) 

น้ําหนัก (กรัม) 
ความยาว 

(เซนติเมตร) 

ADG 

(กรัม/วัน) 

SGR 

(%/วัน) 

อัตรารอดตาย 

(%) 

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

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

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

หมายเหตุ: ตัวอักษรท่ีไมแตกตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 

ตารางที่ 3 คาอัตราการตรวจพบเครื่องหมาย VIE และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปลานิลแดง เม่ือเลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดือน 

ชุดการทดลอง (ตําแหนงที่ทําเครื่องหมาย) 
อัตราการตรวจพบเครื่องหมาย 

อยางนอย 1 เครื่องหมาย 2 เครื่องหมาย 

หัว 94.44±5.56a 66.59±5.45a 

ฐานครีบหู 37.49±26.25b 9.07±11.66b 

หมายเหตุ: ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

ตารางที่ 4 คาน้าํหนักเฉลี่ยสดุทาย ความยาวเฉลี่ยสุดทาย คาอัตราการเพ่ิมน้ําหนักตอวัน (ADG) คาอัตราการเจริญเติบโตจาํเพาะ 

 (SGR) อัตรารอด และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปลานิลแดง เม่ือเลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดือน 

ชุดการทดลอง 

(ตําแหนงการทํา

เครื่องหมาย) 

น้ําหนัก (กรัม) 
ความยาว 

(เซนติเมตร) 

ADG 

(กรัม/วัน) 

SGR 

(%/วัน) 

อัตรารอด 

(%) 

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

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

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

หมายเหตุ: ตัวอักษรท่ีไมแตกตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 

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

 

ภาพที่ 3 อัตราการตรวจพบเคร่ืองหมาย VIE อยางนอย 1 ตําแหนงท่ีบริเวณหัวในปลานลิ และปลานิลแดง เม่ือเลี้ยงเปนระยะเวลา 

 4 เดือน 

 

ภาพที่ 4 อัตราการตรวจพบเครื่องหมาย VIE อยางนอย 1 ตําแหนง ท่ีบริเวณฐานครีบหูของปลานิล และปลานิลแดง เม่ือเลี้ยง

 เปนระยะเวลา 4 เดือน 
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สรุปและวิจารณผล 

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

ตําแหนงท่ีทําเครื่องหมายมีผลถึงการคงอยูของเครื่องหมายบนตัวปลาเม่ือเวลาผานไป 124 วัน เห็นไดจากการทําเครื่องหมาย

บริเวณหัวจะมีอัตราการตรวจพบเครื่องหมายสงูกวา การทําเครื่องหมายท่ีฐานครีบหูท้ังในปลานิล และปลานิลแดง อาจจะมีสาเหตุ

มาจากพ้ืนท่ีบริเวณหัวปลามีพ้ืนท่ีมากกวาสามารถฉีดเครื่องหมาย VIE ไดปริมาณมากกวาบริเวณฐานครีบหู ประกอบกับกลามเนื้อ

บริเวณฐานครีบหูมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา จึงอาจจะเปนสาเหตุใหเครื่องหมายหลุดออกจากตัวปลา สงผลทําใหไมสามารถ

ตรวจพบเครื่องหมายได การทําเครื่องหมายในปลานิลแดง มีอัตราการตรวจพบเครื่องหมายสูงกวาปลานิล โดยเฉพาะตําแหนงหัว 

มีอัตราการตรวจพบเครื่องหมายเฉลี่ยสูงถึง 94.44±5.56 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีในปลานิล มีอัตราการตรวจพบเครื่องหมายเฉลี่ย

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

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

(Danio rerio) 6 ตําแหนง พบวาตําแหนงท่ีตรวจพบเครื่องหมายไดดีท่ีสุดคือ ฐานครีบหลัง และฐานครีบหู Featherstone et 

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

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

เครื่องหมาย พบวามีการตรวจพบเครื่องหมายครบ 100 เปอรเซ็นต ในตําแหนงฐานครีบหู ดานตนของทอง และดานทายของ

ทอง แสดงใหเห็นวาตําแหนงบนตัวปลาท่ีทําเครื่องหมายก็มีผลตอประสิทธิภาพของเครื่องหมาย VIE ซ่ึงเปนความเห็นเดียวกันกับ 

Reeves and Buckmeier (2009) ท่ีกลาวถึงประสิทธิภาพของเครื่องหมาย VIE นั้นขึ้นอยูกับชนิดปลา และตําแหนงท่ีทํา

เครื่องหมาย ซ่ึงจากการศึกษาครัง้นี้ก็พบวาในชวง 1 เดือนแรกก็มีอัตราการตรวจพบเครื่องหมายท่ีสูง ในชุดการทดลองท่ีทํา

เครื่องหมายบริเวณหัวและฐานครีบหู ท้ังในปลานิลและปลานิลแดง แตจะมีอัตราตรวจพบลดลงในเดือนถัดมา  

ในดานผลกระทบของเคร่ืองหมาย VIE ตอการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายเม่ือเปรียบเทียบระหวางปลาที่ทํา

เครื่องหมาย และปลาท่ีไมไดทําเครื่องหมาย พบวาเครื่องหมาย VIE ไมมีผลกระทบตอคาการเจริญเติบโตดังกลาว เชนเดียวกับ

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

มิลลิเมตร เปนเวลา 34 วัน โดยทําเครื่องหมายท่ีฐานของครีบหลัง และครีบ เปรียบเทียบกับปลาท่ีไมไดทําเครื่องหมาย ดาน

การเจริญเติบโตพบวาไมมีความแตกตางกันท้ังดานน้ําหนักและความยาวระหวางปลาท้ังสองกลุม ดานอัตราการตรวจพบเครื่องหมาย

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

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

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

VIE ไมมีผลตออัตรารอดตายของปลาเม่ือเปรียบเทียบกับปลาท่ีไมทําเครื่องหมาย และมีอัตราการตรวจพบเครื่องหมายถึง 99 

เปอรเซ็นต 

จากผลการวิจัยท่ีไดแสดงใหเห็นวาเคร่ืองหมาย VIE ไมมีผลกระทบในดานการเจริญเติบโตกับปลานิลและปลานิลแดง  

ท่ีทําเคร่ืองหมาย แตประสิทธิภาพของเคร่ืองหมาย VIE วาจะสามารถคงอยู และสามารถตรวจพบไดนั้นข้ึนอยูกับชนิดพันธุ 

ของปลา ตําแหนงท่ีทําเครื่องหมาย และระยะเวลา จากการทดลองจะเห็นวาเครื่องหมาย VIE มีความหมาะสมกับปลานิลแดง 

ท่ีมีสีลําตัวออนมากกวาปลานิลท่ีมีสีลําตัวท่ีเขมกวา และตําแหนงหัวเหมาะสมกวาตําแหนงฐานครีบหูเพราะมีอัตราการตรวจพบ

เครื่องหมายสูงกวา การทําเครื่องหมาย VIE เพียงตําแหนงเดียวมีโอกาสท่ีจะตรวจไมพบเครื่องหมาย ซ่ึงทําใหไมสามารถระบุกลุม

สัตวน้ําท่ีทําเครื่องหมายได ดังนั้นในการใชเครื่องหมาย VIE ในการระบุกลุมสัตวน้ําควรทําเครื่องหมายมากวา 1 ตําแหนง ใน 

สัตวน้ําตัวนั้น ๆ ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องหมายแบบอ่ืนรวมดวย เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชเครื่องหมาย

เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา 
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การทดสอบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาสวาย 5 กลุมประชากร  

 

โกศล ขําแสง1* ยุทธภูมิ สุวรรอาชา1 สมนึก คงทรัตน1 และ ศรีจรรยา สุขมโนมนต2 
1ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง 
2กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง 

 

บทคัดยอ 

 การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาสวาย 5 กลุมประชากร ไดแก (1) กลุมประชากร

จากศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม) (2) กลุมประชากรจากศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) (3) กลุมประชากรจากศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแพร (4) กลุมประชากรจาก

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ และ (5) กลุมประชากรจากศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดหนองคาย 

โดยนําแตละกลุมประชากรเลี้ยงในกระชังในบอดินขนาด 2,700 ตารางเมตร อัตราปลอยกลุมประชากรละ 4 กระชัง ๆ ละ 200 

ตัว ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดติถ ปลาทดลองมีน้ําหนักและความยาวเริ่มตนเฉลีย่ 0.17±0.07, 0.14±0.09, 

0.17±0.13, 0.14±0.05 และ 0.16±0.09 กรัม และ 2.26±0.29, 2.17±0.31, 2.20±0.44, 2.14±0.23 และ 2.16±0.27 

เซนติเมตร ตามลําดับ เลี้ยงปลาดวยอาหารสาํเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีน 30 เปอรเซ็นต วันละ 3 คร้ัง เวลา 09.00 น., 11.30 น. 

และ 15.30 น. ดําเนินการศึกษาวิจัยระหวางเดือน ตุลาคม 2559 ถึง ธันวาคม 2560 ผลการทดลอง พบวา ความยาวสุดทาย

เฉลี่ย 25.73±0.50, 27.50±0.42, 25.25±0.79, 27.60±0.76 และ 24.10±0.70 เซนติเมตร ตามลําดับ น้ําหนักสุดทายเฉลี่ย 

257.75±23.90, 322.02±16.34, 250.68±25.72, 325.09±28.87 และ 200.69±21.89 กรัม ตามลําดับ น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยตอวัน 

1.43±0.13, 1.79±0.09, 1.39±0.14, 1.81±0.16 และ 1.11±0.12 กรัมตอวัน ตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย 

3.97±0.05, 4.30±0.03, 4.05±0.06, 4.28±0.05 และ 3.95±0.06 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ เปอรเซ็นตเนื้อแลเฉลี่ย 

38.56±0.54, 39.39±1.22, 36.67±0.78, 38.99±1.00 และ 37.40±1.37 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และอัตราการรอดตายเฉลี่ย 

93.13±6.80, 85.50±7.96, 95.88±7.19, 96.50±2.74 และ 86.13±9.49 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จากผลการทดลองครั้งนี ้

สรุปวา ปลาสวายกลุมประชากรจากศนูยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ และกลุมประชากรจากศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสตัวน้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) มีอัตราการเจริญเติบโตท่ีสงูกวากลุมประชากรอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวน

อัตราการรอดตายของปลาสวายท้ัง 5 กลุมประชากร พบวา ไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้นปลาสวายกลุมประชากร

จากศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) และกลุมประชากรจากศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว

น้ําอุตรดิตถ จึงมีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงหรือเหมาะสมสําหรับเปนประชากรเริ่มตนในการปรับปรุงพันธุมากท่ีสุด  

 

คําสําคัญ: ปลาสวาย กลุมประชากร การเจริญเติบโต 

   

*ผูรับผิดชอบ: 34 หมู 10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ 53140 โทร. 055 491002   

E-mail: genetic.uttaradit@gmail.com 
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Evaluation on Growth Performances and Survival Rate of Five Populations of Striped 

Catfish (Pangasianodon hypophthalmus) 

 

Kosol Khamsaeng1*, Yutthapoom Suwanarcha1 and Somnuek Kongtaratana1  

and Srijanya Sukmanomon2 
1Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center  
2Aquatic Animal Genetics Research and Development Division  

 

Abstract 

Five populations of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) including, Inland Aquaculture 

Research and Development Regional Center 1 (Chiang Mai) (IARDRC1), Inland Aquaculture Research and 

Development Regional Center 2 (Chiang Rai) (IARDRC2), Phrae Inland Aquaculture Research and 

Development Center (Phrae IARDC), Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center 

(Uttaradit AGRDC) and Nong Khai Inland Aquaculture Research and Development Center (Nong Khai IARDC) 

each population with 4 replications were cultured in cages (2x5x1.5 m) density in each cage was 200 fish/cage 

in 2,700 m2 earthen pond at Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center. Average 

initial body weight and length were 0.17±0.07, 0.14±0.09, 0.17±0.13, 0.14±0.05 and 0.16±0.09 g and 

2.26±0.29, 2.17±0.31, 2.20±0.44, 2.14±0.23 and 2.16±0.27 cm, respectively. Fish were fed three times per 

day using 30% protein commercial floating pellet at 09.00, 11.00 AM and 03.30 PM during October 2016 to 

December 2017. The results showed that the average final body length was 25.73±0.50, 27.50±0.42, 

25.25±0.79, 27.60±0.76 and 24.10±0.70 cm, the average final body weight was 257.75±23.90, 322.02±16.34, 

250.68±25.72, 325.09±28.87 and 200.69±21.89 g, average daily weight gain was 1.43±0.13, 1.79±0.09, 

1.39±0.14, 1.81±0.16 and 1.11±0.12 g/day, average specific growth rate was 3.97±0.05, 4.30±0.03, 4.05±0.06, 

4.28±0.05 and 3.95±0.06%/day, average fillet yield was 38.56±0.54, 39.39±1.22, 36.67±0.78, 38.99±1.00 and 

37.40±1.37 percent and survival rate was 93.13±6.80, 85.50±7.96, 95.88±7.19, 96.50±2.74 and 86.13±9.49 

percent, respectively. The statistical analysis indicated that the average final body length, average final body 

weight, average daily weight gain and average specific growth rate of IARDRC2 and Uttaradit AGRDC 

populations were higher significantly than IARDRC1, Phrae IARDC and Nong Khai IARDC population (p<0.05). 

Average fillet yield and survival rate of five populations were not significant different (p>0.05). The results 

could be concluded that IARDRC2 and Uttaradit AGRDC populations is more suitable for aquaculture or 

genetic stock improvement of striped catfish broodstock.  

 

Keywords: Striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus), populations, growth  
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คํานํา 

 ปลาสวายเปนปลาท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจชนดิหนึ่ง พบวา มีถิ่นอาศัยอยูในแมน้ําเจาพระยา แมน้ําทาจีน แมน้าํ 

ปาสัก และแมน้ําโขง รวมท้ังสาขาและแหลงน้ําขนาดใหญท่ีมีทางติดตอกับแมน้ําดังกลาว Smith (1945) กลาวถึงปลาตระกูล 

Catfish ในประเทศไทยวา มีจํานวนถึง 22 ชนิด ปลาสวายซ่ึงเปนปลาในตระกูล Catfish อีกชนิดหนึ่งท่ีมีการเพาะเลี้ยงใน

ประเทศไทยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การเลี้ยงปลาสวายในอดีตใชลูกปลาท่ีรวบรวมจากแหลงน้ําธรรมชาติ แตหลังจากท่ีมี

การเพาะพันธุปลาสวายขึ้นในป พ.ศ. 2509 (อารีย และสุจิต, 2509) จึงมีการใชลกูปลาจากโรงเพาะฟกมาโดยตลอด ป พ.ศ. 2552 

มีผลผลิตปลาสวายจากการเพาะเลี้ยงปริมาณ 30,200 ตัน และผลผลิตมีแนวโนมลดลงถึงป พ.ศ. 2559 มีผลผลิต 15,500 ตัน 

(กรมประมง, 2561) 

 ปจจุบันกรมประมง โดยหนวยงานตาง ๆ ไดศึกษาวิจัยดานการเพาะพันธุ การเลี้ยงเปรียบเทียบในรูปแบบตาง ๆ ท่ีมี

การพัฒนามากขึ้น เพ่ือใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลาสวายใหไดผลผลิตเพ่ิมขึ้น ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม

สัตวน้ําอุตรดิตถ โดย ศรีจรรยา และวิศณุพร (2559) ใชเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท ดีเอ็นเอ (microsatellite DNA) ศึกษา

ความสัมพันธทางพันธุกรรมของประชากรพอแมพันธุปลาสวาย 5 กลุมประชากร ประกอบดวย ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม

สัตวน้ําอุตรดิตถ และศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 4 แหง (เชียงใหม เชียงราย แพร และหนองคาย) ทําให

ทราบคาความสมัพันธทางพันธุกรรม (pairwise relatedness coefficient, rxy) ภายในประชากรและระหวางพอแมพันธุแตละ

คู สามารถนําผลท่ีไดไปใชในการเลือกคูผสมพันธุโดยเลือกใชพอแมพันธุปลาสวายท่ีมีคาความสัมพันธทางพันธุกรรม (rxy) ต่ํา ใน

โปรแกรมการเพาะพันธุเพ่ือคงความหลากหลายทางพันธุกรรมและหลีกเลี่ยงการผสมเลือดชิดท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยการศึกษาดังกลาว

ไดทําเครื่องหมายระบุตัวสัตวน้ํา โดยฝงไมโครชิพไวในพอแมพันธุปลาสวายท่ีทําการศึกษา ซ่ึงเปนประโยชนในการนําพอแมพันธุ

ท่ีทราบประวัติมาศึกษาตอไป ในอนาคตศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ มีการวางแผนท่ีจะดําเนินการวจิัยปรับปรงุ

พันธุปลาสวายใหมีการเจริญเติบโตเร็ว อัตรารอดตายสูง อัตราแลกเนื้อต่ํา ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงปลาสวายมีกําไรเพ่ิมขึ้น ซ่ึงใน

การดําเนินการวิจัยปรับปรุงพันธุปลาสวายนั้น จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองทราบขอมูลตาง ๆ ของแตละสายพันธุ เชน อัตราการ

เจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราการแลกเนื้อ ความดกไข เพ่ือใชเปนเกณฑในการพิจารณาคดัเลือกมาเปนสายพันธุเริ่มตน

ในการปรับปรุงพันธุ สาเหตุสําคัญท่ีตองมีการปรับปรุงพันธุปลาสวาย เนื่องจากปลาสวายมีไขจํานวนมาก ในการเพาะพันธุแตละ

ครั้งผูเพาะพันธุใชพอแมพันธุจํานวนนอย เม่ือมีการเก็บลูกไวเปนพอแมพันธุในรุนถัดไป จะทําใหความหลากหลายทางพันธุกรรม

ลดลง มีโอกาสเกิดการเลือดชิดไดงาย และพบวาปลาสวายท่ีเพาะเลี้ยงกันในปจจุบัน สวนใหญมีลักษณะเชิงพาณิชยดอยลง เชน 

มีการเจริญเติบโตชา รูปรางแคระแกรน ดังนั้นเพ่ือปองกันปญหาดังกลาวท่ีจะเกิดขึ้นจึงสมควรท่ีจะดําเนินการทดสอบ วิจัย หาขอมูล

ตาง ๆ ของปลาสวายแตละกลุมประชากร เพ่ือนําไปใชประโยชนในการพิจารณาปรับปรุงพันธุปลาสวายตอไป 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาตอยอดจาก ศรีจรรยา และวิศณุพร (2559) โดยดําเนินการทดสอบลักษณะปรากฏ 

ไดแก อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของประชากรพอแมพันธุปลาสวายท้ัง 5 กลุม โดยประยุกตใชขอมูลคา

ความสัมพันธทางพันธุกรรม (pairwise relatedness, rxy) โดยตรงในการเลือกคูผสมปลาสวายท่ีไมมีความสัมพันธทาง

พันธุกรรมตอกัน (Unrelated) ท่ีมีคา rxy ต่ํากวา -0.35 (ศรีจรรยา และวิศณุพร, 2559) ในแตละประชากรมาใชเปนพอแมพันธุ 

เพ่ือคงความหลากหลายทางพันธุกรรมและหลีกเลี่ยงการผสมเลือดชดิท่ีอาจจะเกิดขึ้น แตเนื่องจากพอแมพันธุปลาสวายท่ีศึกษาท้ัง 

5 ประชากร มีความความสัมพันธทางพันธกุรรมภายในประชากรใกลชิดกัน โดยสวนใหญมีคาเฉลี่ย rxy อยูในระดับความสัมพันธ

แบบลูกรวมพอตางแม (half-sib) จึงควรหลีกเลี่ยงการผสมพันธุพอแมพันธุปลาสวายภายในประชากรเดียวกัน ในการศึกษา 

ครั้งนี้จึงไดใชหลกัการ minimum kinship หาคาระดับความสัมพันธทางพันธุกรรมเฉลี่ย (mean kinship, mk) ในปลาสวาย 

ตัวหนึ่ง ๆ จากคา rxy เพ่ือคัดเลือกคูผสมปลาสวายจากคา mk โดยการคัดเลือกปลาเพศผูท่ีมีคา mk ต่ําท่ีสุดผสมกับเพศเมียท่ีมี

คา mk ต่ําท่ีสุดเชนกันมาใชเปนพอแมพันธุในการทดลองครั้งนี้รวมกับการพิจารณาคา rxy เนื่องจากปลาสวายตัวใดท่ีมีคา mk 

ตํ่าก็หมายความวาปลาสวายตัวนั้นมีอัลลิลท่ีแตกตางจากปลาสวายตัวอ่ืน ๆ ในประชากร ซ่ึงจะมีคุณคาทางพันธุกรรมมาก

สําหรับการเก็บรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไว (Ballou and Lucy, 1995) ซ่ึงจากผลการทดสอบลักษณะปรากฏท่ีได
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สามารถนําไปใชในการพิจารณาเลอืกกลุมประชากรปลาสวายท่ีมีการเจริญเติบโตดี อัตรารอดตายสูง ไปใชในการผลิตลูกพันธุ

หรือใชปรับปรุงพันธุตอไป  

 

วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของการเลี้ยงปลาสวาย 5 กลุมประชากร (ศพจ.เขต 1 (เชียงใหม), 

ศพจ.เขต 2 (เชียงราย), ศพจ.แพร, ศพก.อุตรดิตถ และ ศพจ.หนองคาย) ท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนลอยในบอดิน  

 

วิธีดําเนินการ 

1. การวางแผนการทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (completely randomized design, CRD) โดยแบงการทดลองออกเปน 5 ชุด

การทดลอง (treatment) ชุดการทดลองละ 4 ซํ้า (replications) ซํ้าละ 200 ตัว โดยแบงชุดการทดลองดังนี้ 

ชุดการทดลองท่ี 1 ประชากรศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม) (ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม)) 

 ชุดการทดลองท่ี 2 ประชากรศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) (ศพจ. เขต 2 (เชียงราย)) 

 ชุดการทดลองท่ี 3 ประชากรศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแพร (ศพจ. แพร) 

 ชุดการทดลองท่ี 4 ประชากรศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ (ศพก. อุตรดิตถ) 

 ชุดการทดลองท่ี 5 ประชากรศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดหนองคาย (ศพจ. หนองคาย) 

 สถานท่ีดําเนินการ ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ ระหวางเดือน 

ตุลาคม 2559 ถึง ธันวาคม 2560 

 

2.วิธีการทดลอง 

 ดําเนินการเลี้ยงปลาในกระชังขนาด 2x5x1.5 เมตร ท่ีแขวนลอยอยูในบอดินขนาด 2,700 ตารางเมตร อัตราความ

หนาแนน 20 ตัวตอลูกบาศกเมตร (200 ตัวตอกระชัง) ปจจัยท่ีตองการศึกษาคือ อัตราการเจริญเติบโต เปอรเซ็นตเนื้อแล และ

อัตราการรอดตายของปลาสวาย 5 กลุมประชากรท่ีเลี้ยงในสภาพแวดลอมเดียวกัน 

 2.1 การเตรียมกระชังและบอทดลอง 

  เตรียมกระชังขนาด 2x5x1.5 เมตร จํานวน 20 ใบ แขวนลอยในบอดินขนาด 2,700 ตารางเมตร จํานวน 1 บอ 

เตรียมบอโดยเปดน้ําออกตากบอใหแหง หวานปูนขาว 150 กิโลกรัม และเติมน้ําใหไดระดับ 1 เมตร 

 2.2 การเตรียมปลาทดลอง  

  2.2.1 รวบรวมพอแมพันธุปลาสวายท้ัง 5 ประชากร เลี้ยง ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ ใน

กระชังไนลอนขนาด 4x8x1.5 เมตร ขนาดตา 3 เซนติเมตร แขวนลอยในบอดินขนาด 2,700 ตารางเมตร เลี้ยงโดยอาหารเม็ด

สําเร็จรูปลอยน้ํา โปรตีน 30% วันละ 1 ครั้ง ปริมาณ 2% ของน้ําหนักตัว ใหอาหารปลาสดบด 1 ครั้งตอสัปดาห ปริมาณ 5% 

ของน้ําหนักตัว เปลี่ยนถายน้ํา 2 สัปดาหตอครั้ง เลี้ยงนาน 4 เดือน 

  2.2.2 เลือกคูผสมพอแมพันธุปลาสวายในแตละประชากรโดยพิจารณาจากคาความสมัพันธทางพันธุกรรม (pairwise 

relatedness, rxy) (Queller and Goodnight, 1989) ท่ีมีคาตํ่ากวา -0.35 ซ่ึงหมายถึงคูผสมปลาสวายท่ีไมมีความสัมพันธทาง

พันธุกรรมตอกัน (Unrelated) (ศรีจรรยา และวิศณุพร, 2559) จากนั้นในพอแมพันธุปลาสวายท่ีเหลือในแตละประชากรท่ีมี

คาเฉลี่ย rxy อยูในระดับความสัมพันธแบบลูกรวมพอตางแม (half-sib) นํามาคํานวณหาคาระดับความสัมพันธทางพันธุกรรม

เฉลี่ย (mean kinship, mk) ซ่ึงคา mk ของปลาตัวหนึ่ง ๆ ก็คือคาเฉลี่ย kinship coefficient (fij) ระหวางปลาตัวนั้นกับปลา

ตัวอ่ืน ๆ ในประชากรรวมถึงตัวมันเองดวย ของ Ballou and Lacy (1995) ดังสมการ 
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เม่ือ N คือจํานวนสิ่งมีชีวิตทุกตัวในประชากร 

  ซ่ึงในกรณีนี้สามารถประยุกตใชคา rxy มาคํานวณแทนคา fij ได (Doyle et al., 2001) การผสมพันธุโดยอาศัย

วิธีการคัดเลือกพอแมปลาสวายจากคา mk ทําโดยการคัดเลือกปลาสวายเพศผูท่ีมีคา mk ต่ําท่ีสุดผสมกับปลาสวายเพศเมียท่ีมี

คา mk ต่ําสุดเชนกัน จากนั้นจะนําปลาสวายทุกตัวท่ีเหลือท้ังหมดมาคํานวณคา mk ใหม แลวจับคูผสมระหวางปลาเพศผูและ

เพศเมียท่ีมีคา mk ต่ําท่ีสุดอีกครั้ง ทําซํ้าเชนนี้ จนไดคูผสมพันธุครบตามจํานวนท่ีตองการ (Rodriguez-Clark, 1999) 

  2.2.3 เพาะพันธุปลาสวายหลังจากตรวจสอบความพรอมของพอแมพันธุปลาโดยวิธีฉีดฮอรโมนผสมเทียม อัตราสวน 

พอปลา:แมปลา คือ 1:1 ประชากรละ 15 คู ดําเนินการการเพาะพันธุในชวงเดียวกันท้ัง 5 ประชากร คือเดือนเมษายน 2560 

ไขปลาท่ีปฏิสนธิแลว เคลือบดวยน้ําโคลนเพ่ือทําใหไมเปนไขติด และนําไปฟกในกรวยฟกไข น้ําหนักไข 150 กรัมตอแม 

  2.2.4 หลังจากลกูปลาฟกเปนตัวและถุงไขแดงยุบแลว อายุ 3 วัน ยายลูกปลาลงอนุบาลในบอซีเมนตขนาด 20 

ตารางเมตร จํานวน 5 บอ แยกตามกลุมประชากร กลุมประชากรละ 2,000 ตัว อายุ 3 - 10 วัน ใหกินไรแดงและไขตุน วันละ 5 ครั้ง 

เวลา 09.00 น., 11.00 น., 13.00 น., 14.30 น. และ 16.00 น. อายุ 11 - 20 วัน ใหกินไรแดง ไขตุนและอาหารสัตวน้ําวัยออน

ชนิดผง อนุบาลจนลูกปลามีอายุครบ 20 วัน มีความยาวเริ่มตนเฉลี่ย เทากับ 2.26±0.29, 2.17±0.31, 2.20±0.44, 2.14±0.23 

และ 2.16±0.27 เซนติเมตร ตามลําดับ และน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย เทากับ 0.17±0.07, 0.14±0.09, 0.17±0.13, 0.14±0.05 และ 

0.16±0.09 กรัม ตามลําดับ จึงเริ่มนําไปทดลอง 

 2.3 วิธีดําเนินการทดลอง 

  2.3.1 นําลูกปลาท้ัง 5 กลุมประชากรลงอนุบาลในกระชังไนลอนตาถักขนาดชองตา 2x4 มิลลิเมตร (6 ชองตาตอ

นิ้ว) ขนาดกระชัง 2x5x1.5 เมตร ประชากรละ 4 กระชัง กระชังละ 200 ตัว ใหกินอาหารสัตวน้ําวัยออนชนิดผง โปรตีน 40 

เปอรเซ็นต อนุบาลเปนระยะเวลา 40 วัน จึงเปลี่ยนกระชังเปนอวนปมขนาดตา 1 เซนติเมตร ขนาด 2x5x1.5 เมตร ใหกินอาหาร

สําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีน 30 เปอรเซ็นต วันละ 3 คร้ัง เวลา 09.00 น., 11.00 น. และ 15.30 น. เลี้ยงปลาเปนระยะเวลา 

6 เดือน (ปลามีอายุ 200 วัน) 

  2.3.2 ดําเนินการเก็บขอมูล ชั่งวัดน้ําหนักและความยาว ทุกเดือน จํานวนกระชังละ 50 ตัว และเดือนสุดทายจะ

ทําการชั่งวัดน้ําหนักและความยาวของปลาทุกตัว นับจํานวนปลาท่ีเหลือรอดแตละกระชัง และทําการแลเนื้อปลา ชั่งน้ําหนัก เพ่ือ

หาเปอรเซ็นตเนื้อแล (fillet) กลุมประชากรละ 20 ตัว 

 2.3.3 ทําการวิเคราะหคุณภาพน้าํในบอดินบริเวณดานขางและกลางบอ ทุก 2 สัปดาห ในชวงเวลา 06.30 น. ตลอด

ระยะเวลาทดลอง ไดแก อุณหภูมิน้ํา หนวยเปนองศาเซลเซียส โดยใชเทอรโมมิเตอร ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา หนวยเปน

มิลลิกรัมตอลิตร โดยใชเคร่ือง DO meter คาความเปนกรดเปนดางของน้าํ (pH) โดยใช pH meter คาความเปนดางของน้ํา หนวย

เปนมิลลิกรัมตอลิตร คาความกระดางของน้าํ หนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณแอมโมเนียรวม (total ammonia) หนวย

เปนมิลลิกรัมตอลิตร โดยใชชุดวิเคราะหภาคสนาม 

2.4 การวิเคราะหขอมูล  

  นําขอมูลอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเปอรเซ็นตเนื้อแลและอัตราการรอดตาย มาตรวจสอบแลวขอมูลมีการแจกแจง

แบบปกติ (normal distribution) จึงวิเคราะหผลเปรียบเทียบการเจริญเติบโต เปอรเซ็นตเนื้อแล และอัตราการรอดตายของ

ปลาสวาย 5 กลุมประชากร โดยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบ one way analysis of variance และนํามาวิเคราะหความ

แตกตางทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางชุดการทดลองโดยวิธี Duncan’s new multiple range 

test, DMRT ท่ีความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต โดยโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT 

mki = j=1 
Σ  fij 
N 

N 
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1) การเจริญเติบโตโดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยน้ําหนัก และความยาวสุดทาย 

2) น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยตอวัน (average daily weight gain, DWG; กรัม/วัน) 

น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยตอวัน = น้ําหนักสุดทาย - น้ําหนักเริ่มตน 

                                       ระยะเวลาทดลอง 

3) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR; %/วัน) 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ = (ln น้ําหนักสุดทาย - ln น้ําหนักเริ่มตน) x 100 

                                                   ระยะเวลาทดลอง 

4) เปอรเซ็นตเนื้อแล (fillet) 

เปอรเซ็นตเนื้อแล  = น้ําหนักเนื้อแล  x 100 

                          น้ําหนักตัวปลา 

5) อัตราการรอดตาย (survival rate;%) 

อัตราการรอดตาย = จํานวนปลาเม่ือสิ้นสุดการทดลอง x 100 

                           จํานวนปลาเริ่มตนการทดลอง 

 

ผลการศึกษา 

1. การเจริญเติบโต  

 1.1 ความยาวเฉลี่ย  

 ปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม) กลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 2 (เชียงราย) กลุมประชากร

จาก ศพจ. แพร กลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ และกลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย มีความยาวเริ่มตนเฉลี่ย เทากับ 

2.26±0.29, 2.17±0.31, 2.20±0.44, 2.14±0.23 และ 2.16±0.27 เซนติเมตร ตามลําดับ ซ่ึงปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. 

เขต 1 (เชียงใหม) มีความยาวเริ่มตนเฉลี่ยแตกตางกับกลุมประชากรอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เม่ือนํามาทดลองเลี้ยง

ในกระชังในบอดินเปนระยะเวลา 6 เดือน พบวา ความยาวสุดทายเฉลี่ยของปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม) 

กลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 2 (เชียงราย) กลุมประชากรจาก ศพจ. แพร กลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ และ กลุม

ประชากรจาก ศพจ. หนองคาย มีคาเทากับ 25.73±0.50, 27.50±0.42, 25.25±0.79, 27.60±0.76 และ 24.10±0.70 

เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 1และ 6) (ภาพท่ี 1) ท้ังนี้ พบวา ความยาวสุดทายเฉลี่ยของปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. 

เขต 2 (เชียงราย) และกลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ มีคามากกวากลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม) กลุมประชากร

จาก ศพจ. แพร และกลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  

 1.2 น้ําหนักเฉลี่ย  

  ปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม) กลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 2 (เชียงราย) กลุมประชากร

จาก ศพจ. แพร กลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ และกลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย มีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย เทากับ 

0.17±0.07, 0.14±0.09, 0.17±0.13, 0.14±0.05 และ 0.16±0.09 กรัม ตามลําดับ ซ่ึงปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 1 

(เชียงใหม) กลุมประชากรจาก ศพจ. แพร และกลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย มีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ยมากกวากลุมประชากร

จาก ศพจ. เขต 2 (เชียงราย) และกลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เม่ือนํามา

ทดลองเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน พบวา น้ําหนักสุดทายเฉลี่ยของปลาสวายท้ัง 5 กลุมประชากร มีคา

เทากับ 257.75±23.90, 322.02±16.34, 250.68±25.72, 325.09±28.87 และ 200.69±21.89 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 2 

และ 6) (ภาพท่ี 2) ท้ังนี้ พบวา น้ําหนักสุดทายเฉลี่ยของปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 2 (เชียงราย) และ กลุม

ประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ มีคามากกวากลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม) กลุมประชากรจาก ศพจ. แพร และ

กลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
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 1.3  น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยตอวัน  

   น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยตอวันของปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม) กลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 2 

(เชียงราย) กลุมประชากรจาก ศพจ. แพร กลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ และกลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย ท่ีเลี้ยง

ในกระชังในบอดินเปนระยะเวลา 6 เดือน มีคาเทากับ 1.43±0.13, 1.79±0.09, 1.39±0.14, 1.81±0.16 และ 1.11±0.12 กรัม

ตอวัน ตามลําดับ (ตารางท่ี 3 และ 6) (ภาพท่ี 3) ท้ังนี้ พบวา น้ําหนกัเพ่ิมเฉลี่ยตอวันของปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 2 

(เชียงราย) และกลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ มีคามากกวากลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม) กลุมประชากรจาก 

ศพจ. แพร และกลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 1.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ  

   อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม) กลุมประชากรจาก ศพจ. 

เขต 2 (เชียงราย) กลุมประชากรจาก ศพจ. แพร กลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ และกลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย  

ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดินเปนระยะเวลา 6 เดือน มีคาเทากับ 3.97±0.05, 4.30±0.03, 4.05±0.06, 4.28±0.05 และ 

3.95±0.06 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 และ 6) (ภาพท่ี 4) ท้ังนี้ พบวา อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลา

สวายกลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 2 (เชียงราย) และกลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ  มีคามากกวากลุมประชากรจาก 

ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม) กลุมประชากรจาก ศพจ. แพร และกลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย แตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p<0.05)  

 1.5 เปอรเซ็นตเนื้อแล  

  เปอรเซ็นตเนื้อแลเฉลี่ยของปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม) กลุมประชากรจาก ศพจ. 

เขต 2 (เชียงราย) กลุมประชากรจาก ศพจ. แพร กลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ และกลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย ท่ี

เลี้ยงในกระชังกางในบอดินเปนระยะเวลา 6 เดือน มีคาเทากับ 38.56±0.54, 39.39±1.22, 36.67±0.78, 38.99±1.00 และ 

37.40±1.37 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางท่ี 5 และ 6) ท้ังนี้ พบวา เปอรเซ็นตเนื้อแลเฉลี่ยของปลาสวายท้ัง 5 กลุมประชากร 

ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  

2.อัตราการรอดตาย  

 เม่ือสิ้นสุดการทดลองเลี้ยงปลาสวาย 5 กลุมประชากร ในกระชังในบอดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน พบวา อัตราการรอด

ตายเฉลี่ยของปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม) กลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 2 (เชียงราย) กลุมประชากร

จาก ศพจ. แพร กลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ และกลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย มีคาเทากับ 93.13±6.80, 85.50±7.96, 

95.88±7.19, 96.50±2.74 และ 86.13±9.49 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางท่ี 6) ท้ังนี้ พบวา อัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลาสวาย

ท้ัง 5 กลุมประชากร ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

ตารางที่ 1 ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาสวาย 5 กลุมประชากร ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน 

เดือนที่ 
  ประชากร   

เชียงใหม เชียงราย แพร อุตรดิตถ หนองคาย 

ความยาวเริ่มตน 2.26±0.29a 2.17±0.31b 2.20±0.44b 2.14±0.23b 2.16±0.27b 

1 9.65±0.24a 7.83±0.26b 8.15±0.19b 9.38±0.15a 7.25±0.10b 

2 13.28±0.32b 13.20±0.41b 12.83±0.33b 14.18±0.49a 12.40±0.14b 

3 17.35±0.21a 17.63±0.35a 16.73±0.17b 17.68±0.43a 15.75±0.31c 

4 21.80±0.24a 21.35±0.52a 19.95±0.54b 20.20±0.42b 20.08±0.55b 

5 24.20±0.08b 26.13±0.38a 24.60±0.55b 24.33±0.76b 23.05±0.39c 

6 25.73±0.50b 27.50±0.42a 25.25±0.79b 27.60±0.76a 24.10±0.70b 
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หมายเหตุ: คาเฉลี่ยของขอมูลท่ีกํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกันตามแนวนอน แสดงวามีความ แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

 
ภาพที่ 1 ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาสวาย 5 กลุมประชากร ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน 

 

ตารางที่ 2 น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาสวาย 5 กลุมประชากร ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน 

เดือนที่ 
  ประชากร   

เชียงใหม เชียงราย แพร อุตรดิตถ หนองคาย 

น้ําหนักเริ่มตน 0.17±0.07a 0.14±0.09b 0.17±0.13a 0.14±0.05b 0.16±0.09a 

1 12.30±0.84a 7.33±1.16b 7.60±0.65b 12.29±0.54a 6.15±0.31b 

2 36.19±2.29b 37.38±4.37b 35.47±2.39b 48.59±5.13a 29.54±0.89c 

3 76.17±1.87b 82.31±4.56a 72.15±3.13b 88.84±7.30a 60.87±12.25c 

4 164.52±7.71a 167.39±14.67a 127.60±12.75b 133.63±7.04b 121.53±11.33b 

5 217.23±6.99b 291.06±16.09a 237.84±19.31b 244.12±24.67b 182.37±6.80c 

6 257.75±23.90b 322.02±16.34a 250.68±25.72b 325.09±28.87a 200.69±21.89b 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยของขอมูลท่ีกํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกันตามแนวนอน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี

 นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ภาพที่ 2 น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาสวาย 5 กลุมประชากร ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน  

 

ตารางที่ 3 น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยตอวัน (กรัมตอวัน) ของปลาสวาย 5 กลุมประชากร ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน 

เดือนที่ 
  ประชากร   

เชียงใหม เชียงราย แพร อุตรดิตถ หนองคาย 

1 0.40±0.03a 0.24±0.04b 0.25±0.02b 0.38±0.02a 0.18±0.01c 

2 0.60±0.04b 0.60±0.07b 0.59±0.04b 0.76±0.08a 0.47±0.01c 

3 0.84±0.02a 0.89±0.05a 0.80±0.03ab 0.97±0.08a 0.65±0.13b 

4 1.37±0.06a 1.37±0.12a 1.06±0.11b 1.10±0.06b 0.99±0.09b 

5 1.45±0.05b 1.91±0.11a 1.58±0.13b 1.62±0.16b 1.19±0.04c 

6 1.43±0.13b 1.79±0.09a 1.39±0.14b 1.81±0.16a 1.11±0.12b 

หมายเหตุ:  คาเฉลี่ยของขอมูลท่ีกํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกันตามแนวนอน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี

 นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ภาพที่ 3 น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยตอวัน (กรัมตอวัน) ของปลาสวาย 5 กลุมประชากร ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน 

 

ตารางที่ 4 อัตราการเจริญเติบโตจาํเพาะ (เปอรเซ็นตตอวัน) ของปลาสวาย 5 กลุมประชากร ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปน

 ระยะเวลา 6 เดือน 

เดือนที่ 
  ประชากร   

เชียงใหม เชียงราย แพร อุตรดิตถ หนองคาย 

1 13.67±0.23a 12.53±0.48b 12.66±0.30b 13.86±0.14a 10.97±0.15c 

2 8.64±0.10b 9.01±0.18a 8.90±0.11a 9.07±0.17a 8.24±0.05c 

3 6.58±0.03b 6.94±0.06a 6.72±0.05b 7.05±0.09a 6.34±0.20c 

4 5.58±0.04b 5.81±0.07a 5.51±0.08b 5.64±0.04b 5.37±0.08c 

5 4.65±0.02c 5.03±0.04a 4.83±0.05b 4.91±0.06b 4.58±0.02c 

6 3.97±0.05b 4.30±0.03a 4.05±0.06b 4.28±0.05a 3.95±0.06b 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยของขอมูลท่ีกํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกันตามแนวนอน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี

 นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

1 2 3 4 5 6

น้ํา
หน

ักเ
พิ่ม

เฉ
ลี่ย

ตอ
วัน

(ก
รัม

ตอ
วัน

)

เดือนที่

เชียงใหม

เชียงราย

แพร

อุตรดิตถ

หนองคาย



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2019 O1 

174 

O18 

 
ภาพที่ 4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอรเซ็นตตอวัน) ของปลาสวาย 5 กลุมประชากร ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปน

 ระยะเวลา 6 เดือน 

 

ตารางที่ 5 วิเคราะหเปอรเซ็นตสัดสวนตาง ๆ ของปลาสวาย 5 กลุมประชากร ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน 

สัดสวนตาง ๆ ของปลา

สวาย 

  ประชากร   

เชียงใหม เชียงราย แพร อุตรดิตถ หนองคาย 

เนื้อแล 38.56±0.54a 39.39±1.22a 36.67±0.78a 38.99±1.00a 37.40±1.37a 

หนัง 4.27±0.19a 4.10±0.14a 4.64±0.21a 4.23±0.21a 4.66±0.18a 

เครื่องใน 6.32±0.13c 7.33±0.14b 8.57±0.61a 6.53±0.26c 7.41±0.32b 

โครงและหัว 44.14±0.52a 45.25±0.75a 44.23±0.87a 45.08±0.97a 44.66±0.64a 

หมายเหตุ:  คาเฉลี่ยของขอมูลท่ีกํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันตามแนวนอน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี

 นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
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ตารางท่ี 6 การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย ของปลาสวาย 5 กลุมประชากร ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน 

การเจริญเติบโตและอัตรา

การรอดตาย ของปลาสวาย 

  ประชากร   

เชียงใหม เชียงราย แพร อุตรดิตถ หนองคาย 

ความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 

2.26±0.29a 2.17±0.31b 2.20±0.44b 2.14±0.23b 2.16±0.27b 

น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย (กรัม) 0.17±0.07a 0.14±0.09b 0.17±0.13a 0.14±0.05b 0.16±0.09a 

ความยาวสุดทายเฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 

25.73±0.50b 27.50±0.42a 25.25±0.79b 27.60±0.76a 24.10±0.70b 

น้ําหนักสุดทายเฉลี่ย (กรัม) 257.75±23.90
b 

322.02±16.34
a 

250.68±25.72
b 

325.09±28.87
a 

200.69±21.89
b 

น้ําหนักเพ่ิม (กรัมตอวัน) 1.43±0.13b 1.79±0.09a 1.39±0.14b 1.81±0.16a 1.11±0.12b 

การเจริญเติบโตและอัตรา

การรอดตาย ของปลาสวาย 

  ประชากร   

เชียงใหม เชียงราย แพร อุตรดิตถ หนองคาย 

อัตราการเจริญเติบโต

จําเพาะ (เปอรเซ็นตตอวัน) 

3.97±0.05b 4.30±0.03a 4.05±0.06b 4.28±0.05a 3.95±0.06b 

เปอรเซ็นตเนื้อแล 

(เปอรเซ็นต) 

38.56±0.54a 39.39±1.22a 36.67±0.78a 38.99±1.00a 37.40±1.37a 

อัตราการรอดตาย 

(เปอรเซ็นต) 

93.13±6.80a 85.50±7.96a 95.88±7.19a 96.50±2.74a 86.13±9.49a 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยของขอมูลท่ีกํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันตามแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

3. คุณสมบัติของน้ํา 

 คุณสมบัติของน้ําในบอดินท่ีทดลองเลี้ยงปลาสวาย 5 กลุมประชากร ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงเปนเวลา 6 เดือน 

พบวา ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา มีคา 4.25 - 5.41 มิลลิกรัมตอลิตร อุณหภูมิน้ํา มีคา 27.77 - 30.39 องศาเซลเซียส ความ

เปนกรดเปนดาง มีคา 7.32 - 7.68 ความเปนดาง มีคา 76.77 - 107.39 มิลลิกรัมตอลิตร ความกระดาง มีคา 97.05 - 144.61 

มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแอมโมเนียรวม มีคา 0.23 - 0.51 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณไนไตรท มีคา 0-0.13 มิลลิกรัมตอลิตร 

(ตารางท่ี 7) 

 

ตารางที่ 7 คุณสมบัติของน้ําในบอดินท่ีเลี้ยงปลาสวาย 5 กลุมประชากร ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน 

คุณสมบัติของน้ํา ปริมาณ 

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (มิลลิกรัมตอลิตร) 4.25-5.41 

อุณหภูมิของน้ํา (องศาเซลเซียส) 27.77-30.39 

ความเปนกรดเปนดาง 7.32-7.68 

ความเปนดาง (มิลลิกรัมตอลิตร) 76.77-107.39 

ความกระดาง (มิลลิกรัมตอลิตร) 97.05-144.61 

ปริมาณแอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมตอลิตร) 0.23-0.51 

ปริมาณไนไตรท (มิลลิกรัมตอลิตร) 0-0.13 
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สรุปและวิจารณผล 

 การทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาสวาย 5 กลุมประชากร คือ (1) กลุมประชากรจาก ศพจ. 

เขต 1 (เชียงใหม) (2) กลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 2 (เชียงราย) (3) กลุมประชากรจาก ศพจ. แพร (4) กลุมประชากรจาก ศพก. 

อุตรดิตถ และ (5) กลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย ท่ีนํามาเลี้ยงในสภาพแวดลอมเดียวกันในกระชังในบอดินขนาด 2,700 

ตารางเมตร แยกตามกลุมประชากร เปนระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากลูกปลาทดลองมีความยาวและน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ยในแต

ละประชากรไมเทากัน การศึกษาจงึเนนผลของน้ําหนักเพ่ิมและอัตราการเจริญเติบโตจาํเพาะ ซ่ึงสรุปไดวา ปลาสวายกลุมประชากร

จาก ศพจ. เขต 2 (เชียงราย) และกลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ มีความเหมาะสมสาํหรับใชในการเพาะเลี้ยง หรือใช

เปนประชากรพ้ืนฐานในการปรับปรุงพันธุหรือเพาะพันธุ เม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาของนงเยาว และคณะ (2554) ท่ีเลี้ยงปลา

สวาย 4 กลุมประชากร ในบอดินขนาด 400 ตารางเมตร โดยเลี้ยงรวมในบอเดียวกัน กลุมประชากรละ 100 ตัวตอบอ พบวา

เม่ือเลี้ยงปลาจนมีอายุ 6 เดือน ปลามีน้ําหนักเพ่ิมระหวาง 1.11±0.13 ถึง 1.14±0.15 กรัมตอวัน และมีอัตราการเจริญเติบโต

จําเพาะระหวาง 2.82±0.09 ถึง 2.96±0.06 เปอรเซ็นตตอวัน ซ่ึงอัตราการเจริญเติบโตมีความแตกตางจากการศึกษาในครั้งนี้ 

โดยนงเยาว และคณะ (2554) ไดใหขอคิดเห็นวาอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายท่ีแตกตางกันในปลาสวายแตละ

ประชากรอาจเกิดจากผลของพันธุกรรมของพอแมพันธุ ซ่ึงควรใหความสําคัญกบัการจัดการพอแมพันธุใหถูกตองตามหลักพันธุ

ศาสตร โดยเฉพาะอยางย่ิงสัตวน้ําท่ีใชเพาะพันธุในโรงเพาะฟกมีโอกาสท่ีจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกันในทางเครือญาติสูง 

(inbreeding) หากไมมีการจัดการพอแมพันธุท่ีดี ในชั่วอายุตอไปโอกาสท่ีจะเกิดการผสมพันธุกันระหวางเครือญาติยอมมีมากขึ้น 

ซ่ึงอาจะมีผลใหลักษณะท่ีสําคัญของประชากร เชน อัตราการเจรญิเติบโต ความดกไขมีระดับดอยลงเนื่องจากการผสมเลือดชิด 

(inbreeding depression) (Tave, 1999) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาในครั้งนี้ท่ีมีวางแผนการเพาะพันธุปลาสวายแตละ

ประชากรเพ่ือใชเลี้ยงทดสอบการเจริญเติบโตโดยประยุกตใชขอมูลคาความสัมพันธทางพันธุกรรม (pairwise relatedness, rxy) 

โดยตรงในการเลือกคูผสมปลาสวายท่ีไมมีความสัมพันธทางพันธุกรรมตอกัน (Unrelated) (ศรีจรรยา และวิศณุพร, 2559) ใน

แตละประชากรมาใชเปนพอแมพันธุ รวมกับการใชหลักการ minimum kinship หาคาระดับความสัมพันธทางพันธุกรรมเฉลี่ย 

(mean kinship, mk) ในปลาสวายตัวหนึ่ง ๆ จากคา rxy เพ่ือคัดเลือกคูผสมปลาสวายท่ีมีคา mk ตํ่า ซ่ึงหมายความวาปลา

สวายตัวนั้นมีอัลลิลท่ีแตกตางจากปลาสวายตัวอ่ืน ๆ ในประชากร ซ่ึงจะมีคุณคาทางพันธุกรรมมากสําหรับการเก็บรักษาความ

หลากหลายทางพันธุกรรมไว (Ballou and Lucy, 1995) ในแตละประชากรมาใชเปนพอแมพันธุ เพ่ือคงความหลากหลายทาง

พันธุกรรมและหลีกเลี่ยงการผสมเลือดชิดท่ีอาจจะเกิดขึ้น และคํานึงถึงหลักการจัดการพอแมพันธุ โดยมีการเพาะพันธุปลาสวาย

ในอัตราสวน พอพันธุ:แมพันธุ เทากับ 1:1 และมีการใช พอแมพันธุในแตละประชากรจํานวนหลายคูในการเพาะพันธุ ซ่ึงอาจ

เปนผลทําใหอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลาสวายท้ัง 5 ประชากร มีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงและเลือกใช

เปนประชากรเริ่มตนในการปรับปรุงพันธุ โดยประชากรสวนใหญ มีคาอัตราการเจริญเติบโตในลักษณะน้ําหนักเพ่ิม (1.11±0.12 

ถึง 1.81±0.16 กรัมตอวัน) และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (3.95±0.06 ถึง 4.30±0.03 เปอรเซ็นตตอวัน) มีแนวโนมสูงกวา

การศึกษาของนงเยาว และคณะ (2554) ถึงแมวาพอแมพันธุปลาสวายท้ัง 5 ประชากร จะมีความความสัมพันธทางพันธุกรรม

ภายในประชากรใกลชิดกัน โดยสวนใหญมีคาเฉลี่ย rxy อยูในระดับความสัมพันธแบบลกูรวมพอตางแม (half-sib) จึงควรหลีกเลี่ยง

การผสมพันธุพอแมพันธุปลาสวายภายในประชากรเดียวกันก็ตาม (ศรีจรรยา และวิศณุพร, 2559) การเจริญเติบโตท่ีแตกตางกัน

ของลูกปลาสวายอาจเกิดจากขนาดของพอแมพันธุปลาท่ีใชเพาะแตกตางกัน ตามท่ี สุอินทร และคณะ (2528) พบวา การผสม

พันธุปลาสวายโดยใชพอแมพันธุท่ีมีขนาดเฉลี่ย 1.5 กิโลกรัม ไดลูกปลาท่ีมีการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายท่ีอายุ 3 เดือน 

สูงกวาลูกปลาสวายจากพอแมพันธุท่ีมีขนาดเฉลี่ย 4.5 กิโลกรัม โดยในการศึกษาครั้งนี้พอแมพันธุปลาสวายมีน้ําหนักเฉลี่ย 7.2, 

7.0, 6.1, 6.2 และ 10.1 กิโลกรัม ตามลําดับ ทําใหกลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย มีการเจริญเติบโตต่ํากวากลุมประชากร

อ่ืน แตไมแตกตางทางสถิติ ดังนั้น ในการจัดการงานทดลองตอไปควรใชพอแมพันธุปลาสวายท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน 

 คุณสมบัติของน้ําตลอดการทดลอง พบวา อยูในเกณฑท่ีเหมาะสม เวนแตปริมาณแอมโมเนียรวมท่ีมีคาสูง ตามท่ี อรนุช 

และคณะ (2536) ประมาณคาความเขมขนท่ีปลอดภัยของแอมโมเนียและไนไตรทสําหรับปลากดเหลือง คือ 0.02 และ 0.11 
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มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับ ไมตรี (2530) รายงานวา คุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมสําหรับสัตวน้ํา ควรมีปริมาณ

ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา ไมนอยกวา 3 มิลลิกรัมตอลิตร อุณหภูมิอยูในชวง 23.0 - 32.0 องศาเซลเซียส ความเปนกรดเปนดาง 

อยูในชวง 6.5 - 9.0 ปริมาณแอมโมเนียไมควรเกิน 0.02 มิลลิกรัมตอลิตร และ ม่ันสิน และไพรพรรณ (2538) กลาววา ความเปน

ดางของน้ําควร มีคามากกวา 40 มิลลิกรัมตอลิตร  

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ในการเพาะพันธุหรือปรับปรุงพันธุเพ่ือการเพาะเลี้ยง ควรมีการทดลองเลี้ยงลูกปลาท่ีไดจากการผสมขามระหวาง

ประชากร เพ่ือตรวจสอบลักษณะปรากฏและอัตราการเจริญเติบโตเปรียบเทียบกับกลุมประชากรเดิม 

2. ควรนําขอมูลการเลี้ยงเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาสวายไปใชในการวางแผนจัดการ

พอแมพันธุปลาสวายเพ่ือใชในกิจกรรมการเพาะพันธุท่ีเหมาะสม และเปนแนวทางในการจัดการพอแมพันธุสัตวน้ําชนิดอ่ืนให

ถูกตองตามหลักพันธุศาสตร เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเพาะพันธุสัตวน้ําใหไดพันธุสัตวน้ําท่ีดี สําหรับนําไปสงเสริมการเลี้ยงแก

เกษตรกร ตอไป 

 

คําขอบคุณ 

 คณะผูวิจัยขอขอบคุณ กรมประมง ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการวิจัยโครงการนี้ ขอขอบคุณ ศูนยวิจัย

และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม) ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) ศูนยวิจัย

และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแพร และศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดหนองคาย ท่ีใหความอนุเคราะหพอ

แมพันธุปลาสวายท่ีใชในการวิจัย ขอขอบคุณ ผูเชี่ยวชาญทวี วิพุทธานุมาศ และคณะกรรมการวิชาการของกองวิจัยและพัฒนา

พันธุกรรมสัตวน้ํา ท่ีใหความอนุเคราะหตรวจแกไขพรอมคําแนะนําเพ่ิมเติม และขอขอบคุณ ขาราชการ เจาหนาท่ีของศูนยวิจัย

และพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ ท่ีเปนกําลังสําคัญในการดําเนินงานวิจัยครั้งนีใ้หสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

 

เอกสารอางอิง 

กรมประมง. 2561. สถิติการประมงแหงประเทศไทย พ.ศ. 2559. เอกสารฉบับท่ี 12/2561. กองนโยบายและยุทธศาสตร

 พัฒนาการประมง, กรมประมง. 92 หนา. 

นงคเยาว มณี, ผองใส จันทรศรี และ ทิพยสุดา ตางประโคน. 2554. การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาสวาย 4 

กลุมประชากร. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 35/2554. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด, กรมประมง. 20 หนา. 

ม่ันสิน ตัณฑุลเวศม และ ไพรพรรณ พรประภา. 2538. การจัดการคุณภาพน้ําและการบําบัดน้ําเสียในบอเลี้ยงปลาและสัตวน้ํา

อ่ืน ๆ. เลม 1. ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 319 หนา. 

ไมตรี ดวงสวัสด์ิ. 2530. เกณฑคุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมเพ่ือการคุมครองทรัพยากรสัตวน้ําจืด. สถาบันประมงน้ําจืดแหงชาติ, 

 กรมประมง. 38 หนา. 

ศรีจรรยา เข็มกลัด และ วิศณุพร รัตนตรัยวงศ. 2559. ความสัมพันธทางพันธุกรรมของประชากรพอแมพันธุปลาสวาย. ใน:

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2559. วันท่ี 1-2 มิถุนายน 2559 ณ กรมประมง กรุงเทพมหานคร. หนา 

13-23. 

สุอินทร ฤทธ์ิจรุง, สุรพงษ วิวัชรโกเศศ และ อมร บัวผัน. 2528. การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของลูกปลาสวายท่ีได

จากพอแมพันธุท่ีมีขนาดตางกัน. ใน: รายงานประจําป 2528 สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดชัยนาท. กองประมงน้ําจืด, 

กรมประมง. หนา 59-67. 

อารีย สิทธิมังค และ สุจิต ภิญโญย่ิง. 2509. การเพาะปลาสวายโดยวิธีฉีดฮอรโมนผสมเทียม. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 5. กอง

บํารุงพันธุสัตวน้ํา, กรมประมง. 22 หนา.  



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2019 O1 

178 

O18 

อรนุช ดีชวย, สวงค พิมพขันธ และ บรรจง จํานงศิตธรรม. 2536. การศึกษาอัตราการรอดตายของลูกปลากดเหลืองท่ีไดรับ

ปริมาณแอมโมเนียและไนไตรทท่ีระดับความเขมขนตาง ๆ กัน. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 26/2536. กองประมงน้ําจืด, 

กรมประมง. 25 หนา. 

Ballou, J. D. and R. C. Lacy. 1995. Identifying genetically important individuals for management of genetic 

 variation in pedigreed populations. In: J.D. Ballou, M. Gilpin and T. J. Foose (eds.). Population 

 Management for Survival and Recovery. Columbia Univ. Press, New York, pp. 76-111. 

Doyle, R. W., R. Perez-Enriquez, M. Takagi and N. Taniguchi. 2001. Selective recovery of founder genetic 

diversity in aquacultural broodstocks and captive, endangered fish populations. Genetica 111: 291-304. 

Queller, D. C. and K. F. Goodnight. 1989. Estimating relatedness using genetic markers. Evolution 43: 258-275. 

Rodriguez-Clark, K. M. 1999. Genetic theory and evidence supporting current practices in captive breeding for 

conservation. Pp. 47-73, In: L. F. Landweber and A. P. Dobson (Eds.). Genetics and the Extinction of 

Species: DNA and the Conservation of Biodiversity. Princeton Univ. Press, Princeton, pp. 47-73. 

Smith, H. M. 1 9 4 5 .  The fresh-water fishes of Siam, or Thailand. Smithsonian Institution, United States 

 National Museum, Bulletin 188. 622 pp.  

Tave, D. 1999. Inbreeding and Brood Stock Management. FAO Fisheries Technical Paper 392. FAO, Rome. 122 pp.  



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2562 O1 

179 

O19 

การเก็บเก่ียวสาหรายขนาดเล็ก (Chlorella sp.) ดวยการใชไฟฟา  

 

พิสิฐ วงศสงาศรี1*  ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ2 และ จารุวรรณ สุพรรณพยัคฆ1 
1กลุมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสัตวน้ํา กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง 
2ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการและสภาวะท่ีเหมาะสมของการใชไฟฟากระแสตรงในการเก็บเกี่ยวหัวเชื้อ

สาหรายคลอเรลลา (Chlorella sp.) ท่ีมีความเขมขนประมาณ 3.00x107 ถึง 5.00x107 เซลลตอมิลลิลิตร โดยศึกษาผลของ

ตําแหนง ทิศทาง และองศาความลาดเอียงของอิเล็กโทรดตอการเก็บเกี่ยวสาหราย รวมท้ังศึกษาผลของปจจัย 3 ตัวแปร ท่ีมีตอ

การเก็บเกี่ยวและการเจริญเติบโตของสาหรายท่ีเก็บเกี่ยวได ไดแก คาความตางศักยไฟฟา (2, 3 และ 4 โวลท) ระยะหางระหวาง

อิเล็กโทรด (1.5 และ 2.5 เซนติเมตร) และระยะเวลาการใหกระแสไฟฟา (3, 4 และ 5 นาที) ผลการศึกษา พบวา ตําแหนงของ

อิเล็กโทรดท้ังสองอัน ควรอยูในตําแหนงขนานกับฐานของภาชนะ และอิเล็กโทรดตําแหนงดานบนควรเปนขั้วบวก (anode) และ

เอียงทํามุม 20 องศากับแนวราบ สวนอิเล็กโทรดตําแหนงดานลางควรเปนขั้วลบ (cathode) และวางขนานในแนวราบ ไมเอียงทํามุม 

สภาวะท่ีเหมาะสมในการเก็บเกี่ยวหัวเชื้อสาหรายเริ่มตน ปริมาตร 250 มิลลิลิตร ในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และ

ระยะเวลา คือ ท่ีสภาวะ 3 โวลท ระยะเวลา 3 นาที ระยะหางระหวางอิเล็กโทรด 1.5 เซนติเมตร สาหรายท่ีเก็บเกี่ยวได มีคา

จํานวนนับเซลลสาหรายผานกลองจุลทรรศน เทากับ 7.64x108 เซลลตอมิลลิลิตร เพ่ิมขึ้น 19.97 เทา พลังงานไฟฟาตอน้ําหนัก

สาหราย 0.102 กิโลวัตตชั่วโมงตอกิโลกรัมสาหราย ตนทุนคาไฟฟาตอกิโลกรัมสาหราย 0.33 บาทตอกิโลกรัมสาหราย ปริมาตร

ของน้ําสาหราย ลดลงเหลือเพียงรอยละ 7.92 ของปริมาตรหัวเชื้อสาหรายเริ่มตน หรือลดลง 12.63 เทา  

 

คําสําคัญ: สาหรายขนาดเล็ก สาหรายคลอเรลลา การเก็บเกี่ยวสาหราย ไฟฟา  

   

*ผูรับผิดชอบ: เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร: 0-2940-6130-45 ตอ 4315  

Email: fluke_w2001@yahoo.com, pisitw@fisheries.go.th 
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The Harvesting of Microalgae (Chlorella sp.) by Electricity  

 

Pisit Wongsa-Ngasri1*, Pamornpan Chatpoom 2 and Jaruwan Supanpayak 1 
1Fisheries Product Research and Development Group,  

Fisheries Industrial Technology Research and Development Division, Department of Fisheries 
2Marine Fisheries Research and Development, Department of Fisheries 

 

Abstract 

The objectives of this study were to investigate process and optimal conditions for harvesting 

microalgae (Chlorella sp.) with initial density approximately ranging from 3.00x107 to 5.00x107 cell/ml  

by using direct current electricity. The position, alignment and angle of inclination of two electrodes were 

studied. Also, three factors affecting microalgae harvest and growth were varied, namely, voltage applied  

(2, 3 and 4 volt), gap between electrodes (1.5 and 2.5 centimeters) and time (3, 4 and 5 minutes). The 

results showed that both electrodes should be placed in parallel direction with the base of container 

and the upper electrode should be assigned as anode (+) with 20-degree inclination while the lower 

electrode should be assigned as cathode (-) with no inclination. 

The optimal condition for harvesting the microalgae 250 ml, in terms of quantity, quality and 

time, was at 3 volt, 1.5 centimeter gap between electrodes and for 3 minute. The harvested microalgae 

had cell count value at 7.64x108 cell/ml, increasing 19.97 times. Energy consumption per dry weight of 

harvested microalgae was 0.102 kWh/kg. The capital cost was 0.33 Baht per dry weight of harvested 

microalgae and the volume of microalgae with growth medium could be substantially reduced to 7.92% 

of initial volume of pre-harvested microalgae (12.63 times reduction).  

 

Keywords: microalgae, Chlorella sp., harvest, electricity 
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ผลของสารทดแทนไขมันตอคุณสมบัติทางกายภาพของปลาเชียงที่ผลติจากปลาน้ําจืด 

 

สุทธินี สีสังข* อาภานวล ธนะศรีสุธารัตน และ วัชรี คงรัตน 

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 

 

บทคัดยอ 

จากการสํารวจปลาเชียงทางการคา 4 ย่ีหอ พบวาปลาเชียงสวนใหญมีปริมาณไขมันสูงประมาณรอยละ 30 - 40 

ซ่ึงสวนใหญใชไขมันสัตวเปนสวนผสม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงใชน้ํามันพืชแทนไขมันสัตวในการผลิตปลาเชียง และศึกษาผลของการ

ใชสารทดแทนไขมันในปลาเชียงท่ีผลิตจากปลานวลจันทรเทศรวมกับปลาย่ีสกในอัตราสวนรอยละ 70:30 โดยน้ําหนัก แปรชนิด

และปริมาณของสารทดแทนไขมันตาง ๆ ดังนี้ คาราจีแนนผสมแซนแทนกัม (อัตราสวน 1:1) รอยละ 0.4, 0.6 และ 0.8 

(0.4CX, 0.6CX และ 0.8CX ตามลําดับ) แปงมันฝร่ังรอยละ 2, 4 และ 6 (2PF, 4PF และ 6PF ตามลําดับ) โปรตีนสกัดจาก

ถั่วเหลืองรอยละ 0.4, 0.6 และ 0.8 (0.4SP, 0.6SP และ 0.8SP ตามลําดับ) และไขขาวผงรอยละ 0.5, 1.0 และ 1.5 (0.5EW, 

1.0EW และ 1.5EW ตามลําดับ) พิจารณาคาแรงเฉือนดวยเครื่องวัดเนื้อสัมผัสและทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยวัดความชอบ

ดานลักษณะปรากฏในปลาเชียง พบวา ปลาเชียงท่ีผสมคาราจีแนนรวมกับแซนแทนกัม แปงมันฝรั่ง และไขขาวผงท่ีปริมาณตาง 

ๆ กัน มีคาแรงเฉือนและคะแนนความชอบดานลักษณะปรากฏแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) ในทุกชนิดสารทดแทน

ไขมัน อยางไรก็ตามปลาเชียงสูตร 6PF, 0.8SP และ 1.0EW มีเนื้อสัมผัสท่ีนุมท่ีสุด (คาแรงเฉือน 1,470.00±24.00 กรัม 

1,105.24±48.01 กรัม และ 1,364.31±41.61 กรัม ตามลําดับ) ในขณะท่ีปลาเชียงสูตร 0.4CX มีคะแนนความชอบมากท่ีสุด 

จึงนําปลาเชียงท้ัง 4 สูตร (0.4CX, 6PF, 0.8SP และ 1.0EW) มาทดสอบความชอบดานตาง ๆ และเรียงลําดับความชอบ 

(preference ranking test) เปรียบเทียบกับสูตรควบคุม (CT) พบวาผูทดสอบชอบปลาเชียงสูตร 6PF และ 0.8SP มากท่ีสุด 

ดังนั้นจึงนําท้ัง 2 สูตรมาทดสอบการยอมรับของผูบริโภค ทางดานลักษณะปรากฏ สี รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบ

โดยรวมของปลาเชียงทอด พบวา ผูบริโภคใหคะแนนความชอบของทุกคุณลักษณะไมตางกัน (p>0.05) แตเม่ือใหผูทดสอบ

เปรียบเทียบตัวอยางคูเพ่ือหาความชอบ (paired preference test) พบวา ผูทดสอบเลือกสูตร 0.8SP มากท่ีสุด จึงนําสูตร 

0.8SP มาศึกษาตอในดานคุณสมบัติทางกายและทางเคมี พบวา มีปริมาณโปรตีน ไขมัน เถา ไฟเบอร และความชื้น เทากับรอย

ละ 21.14±0.89, 15.55±1.90, 4.24±0.06, 0.40±0.08 และ 23.09±0.43 ตามลําดับ ปริมาณคอเลสเตอรอล 54.93 

มิลลิกรัมตอ 100 กรัม และไขมันทรานส 0.01 กรัมตอ 100 กรัม คาปริมาณน้ําอิสระ (aw) และคาความเปนกรดดาง (pH) 

เทากับ 0.80±0.02 และ 6.61±0.04 ตามลําดับ จากนั้นนําไปศึกษาการเก็บรักษาปลาเชียงในถุงพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน

เทเรฟทาเลต/พอลิเอทิลีนความหนาแนนต่ําเชิงเสน (PET12/LLDP E70) ในสภาวะสุญญากาศท่ีอุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส 

นาน 24 สัปดาห พบวา ปลาเชียงสูตร 0.8SP มี pH (6.55 - 6.81) ความชื้น (รอยละ 22.12 - 24.25) และ aw (0.78 - 0.80) 

แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) กับปลาเชียงกอนการเก็บรักษา และผลการวิเคราะหทางจุลชีววิทยาอยูในเกณฑกําหนด

ของมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (กระทรวงอุตสาหกรรม) เร่ืองกุนเชียงปลา (มผช.104/2555) เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานาน

ขึ้นคาแรงเฉือนมีคาเพ่ิมขึ้น แตผูทดสอบยังใหคะแนนความชอบดานลักษณะปรากฏ สี รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม  
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อยูในระดับชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลาง ดังนั้นปลาเชียงสูตร 0.8SP มีคุณภาพท่ีดีในชวงการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4±1 องศา

เซลเซียส นาน 24 สัปดาห 

 

คําสําคัญ: ปลาเชียง คาราจีแนนแซนแทนกัม แปงมันฝรั่ง โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง ไขขาวผง 

   

*ผูรับผิดชอบ: 50 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร: 0-2940-6130-45 ตอ 4408  

E-mail: m_sutthinee@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ตีพิมพเปนเอกสารวิชาการฉบับท่ี 9/2561 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2562 O1 

183 

O20 

Effects of Fat Replacer on Physical Properties of Fish Chinese Sausage from Freshwater Fish 

 

Sutthinee Seesung*, Arphanuan Thanasrisutarat and Watcharee Kongrat 

Fisheries Industrial Technology Research and Development Division 

 

Abstract 

A survey of 4 brands of the fish Chinese sausages in commercial was conducted and the results 

showed that most of fish Chinese sausages contained very high fat about 30 - 40%, which usually were 

animal fat. Thus, this research used vegetable oil to replace animal fat in fish Chinese sausage formulations. 

The objective of this study was to investigate the effect of fat replacers on physical properties of fish Chinese 

sausage made from Mrigal (Cirrhinusmrigala) and Rohu (Labeorohita) mixture at ratio 70:30. The fat replacers 

were varied at 0.4%, 0.6% and 0.8% of carrageenan and xanthan gum mixture (the ratio was 1:1) (0.4CX, 

0.6CX and 0.8CX, respectively), 2%, 4% and 6% of potato flour (2PF, 4PF and 6PF, respectively), 0.4%, 

0.6% and 0.8% of soy protein isolate (0.4SP, 0.6SP and 0.8SP, respectively) and 0.5%, 1.0% and 1.5% of 

egg white powder (0.5EW, 1.0EW and1.5EW, respectively). Shear force by texture analyzer and appearance 

by sensory evaluation were studied. There was insignificant difference (p>0.05) in texture and appearance 

attributes among the samples of each fat replacers. However, 6PF, 0.8SP and 1.0EW showed the softest 

texture (shear force was 1,470.00±24.00 g, 1,105.24±12.17 g and 1,364.31±41.61 g, respectively) while 0.4CX 

obtained the highest sensory score. Sensory evaluation and preference ranking test of the 4 formulas 

(0.4CX, 6PF, 0.8SP and 1.0EW) were studied and compared with control sample. The panelists gave the 

best score of 6PF and 0.8SP. Thus, both treatments were investigated for consumer test. Panelists  

were asked to indicate how much they liked or disliked each fish Chinese sausages cooked in terms of 

appearance, color, taste, texture and overall acceptance. No different scores of all attributes were 

observed (p>0.05). Paired preference test showed consumers preferred 0.8SP to 6PF. Accordingly, 0.8SP was 

analyzed physical and chemical properties. Protein, fat, ash, fiber, moisture content, cholesterol and trans-fat 

were 21.14±0.89%, 15.55±1.90%, 4.24±0.06%, 0.40±0.08%, 23.09±0.43%, 54.93 mg/100 g and 0.01 g/100 g, 

respectively. The aw and pH values were 0.80±0.02 and 6.61±0.04, respectively. The 0.8SP were packed in 

polyethylene terephthalate/linear low density polyethylene plastic bags (PET12/LLDPE70) under vacuum 

and stored at 4±1oC. After 24 weeks, its pH (6.55 - 6.81), moisture content (22.12% - 24.25%) and aw values 

(0.78 - 0.80) were insignificant difference (p>0.05) compared with the sample before storage and microbiological 

analysiswas conformed to Thai Community Product Standard (Ministry of Industry) of dried fish sausages 

(TISI 104/2555). As the storage period increased, shear force value decreased. However, sensory evaluationfor 

appearance, color, taste, texture and overall acceptance scored at a “slightlylike” to “moderately like” (average  
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scores were 6.51±0.37, 6.60±0.46 and 6.89±0.37, respectively). Therefore, fish Chinese sausage containing 0.8% 

soy protein isolate provided good quality and could be stored at 4±1 oC for 24 weeks. 

 

Keywords: fish Chinese sausage, carrageenan, xanthan gum, potato flour, soy protein isolate, egg white 

   

*Corresponding author: 50 Kaset-klangChatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2940-6130-45 ext. 4408  

E-mail: m_sutthinee@hotmail.com 
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การพัฒนาเตาอบกุงแหงดวยลมรอน 

 

เพชรรัตน วงษจันฬา* สยาม เสริมทรัพย และ ชไพรพร ควบพิมาย 

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 

 

บทคัดยอ 

 พัฒนาเตาอบกุงแหงดวยลมรอน โดยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนท่ี 1 หองอบกุง ขนาดกวางxยาวxสูง เทากับ 

1,300x2,400x950 มิลลิเมตร และสวนท่ี 2 หองใหความรอน ขนาด กวางxยาวxสูง เทากับ 900x820x930 มิลลิเมตร ผนังเตา

ทําดวยซีเมนตบอรด หนา 20 มิลลิเมตร มีคาความตานทานความรอน 0.160 m2oC/W ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับผนังแบบกออิฐฉาบ

เรียบ และมีคามากกวากระเบื้องซีเมนตใยหินแผนเรียบท่ีมีคาความตานทานความรอน 0.165 และ 0.007 m2oC/W ตามลําดับ 

ศึกษาผลของการใชและไมใชชุดแลกเปลี่ยนความรอนท่ีติดตั้งในหองใหความรอนตออุณหภูมิภายในหองอบกุง โดยชุดแลกเปลี่ยน

ความรอนทําดวยทอทองแดงขนาดเสนผานศูนยกลาง 22 มิลลิเมตร สูง 500 มิลลิเมตร จํานวน 48 ทอ จัดเรียงเปน 6x8 แถว 

และสงถายลมรอนจากหองใหความรอนสูหองอบกุงดวยพัดลม พบวา ท้ังใชและไมใชชุดแลกเปลี่ยนความรอน ในแตละตําแหนง 

(ท้ัง 5 ตําแหนง) เม่ือระยะเวลาการอบเพ่ิมข้ึน (15 - 75 นาที) อุณหภูมิแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) กรณีไมใชชุด

แลกเปลี่ยนความรอน ในตําแหนงใกลแหลงใหความรอนมากท่ีสุด(ตําแหนงท่ี 1) ทุกชวงเวลาท่ีวัด 15 - 75 นาที อุณหภูมิตํ่ากวา

ทุกตําแหนง อุณหภูมิมีแนวโนมสูงข้ึนในตําแหนงถัดไป 2 - 5 ตามลําดับ กรณีใชชุดแลกเปลี่ยนความรอน ในตําแหนงเร่ิมตน 

(ตําแหนงท่ี 1) ทุกชวงเวลาท่ีวัด 15 - 75 นาที อุณหภูมิจะสูงกวาทุกตําแหนงอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) การใชชุดแลกเปลี่ยน

ความรอน พบวาสวนใหญในทุกชวงเวลาและทุกตําแหนง มีอุณหภูมิสูงกวาแบบไมมีชุดแลกเปลี่ยนความรอนอยางมีนัยสําคัญ 

(p≤0.05) เตาอบกุงสามารถปองกันผงฝุนและเถาถานไดเปนอยางดี ไมมีการปะปนเขาไปในหองอบกุงราคาคาวัสดุในการสราง

เตาอบกุงแหงดวยลมรอนประมาณ 36,580 บาท 

 

คําสําคัญ: กุงแหง ลมรอน เตาอบ 
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Development of Hot Air Oven Drying Shrimp 

 

Petcharat Vongjanla*, Siam Sermsap and Chaphaiporn Khuabphimai 

Fisheries Industrial Technological Research and Development Division 

 

Abstract 

 Development of hot air oven for drying shrimp was studied. The oven was comprised of 2 parts: 

Part 1; shrimp drying chamber, widthxlengthxheight as 1,300x2,400x950 mm and part 2; burning chamber, 

widthxlengthxheight as 900x820x930 mm. The oven wall was made of 20 mm thick cement board with a 

heat resistance value of 0.160 m2oC/W which is close to the brick wall, (0.165 m2oC/W) and considerably 

higher than asbestos cement tiles. Effect of heat exchanger installed at the burring chamber on temperature 

distribution in the shrimp drying chamber was studied. The heat exchanger was made of 48 copper pipes 

aligned in 6x8 rows. The pipes were 22 mm diameter and 500 mm height. The hot air was blown by a fan 

to the shrimp drying chamber. The result showed that on both conditions with and without the heat 

exchanger along 15 - 75 minutes of drying process, temperature of each position was insignificantly different 

(p>0.05). The case without the heat exchanger in the nearest position to the burning chamber (position 1), 

during 15 - 75 minutes drying time, the temperatures were lower than any other position. The temperatures 

were likely to increase from position 1 to 5, respectively. At the end of drying time (75 minutes), the 

temperatures of all positions were insignificantly different (p>0.05). For the case with heat exchanger, during 

15 - 75 minutes drying time, the temperature at position 1 was higher than the other positions. Most of 

temperatures at all positions for entire drying time of the condition with the heat exchanger were higher 

than those of that without the heat exchanger (p≤0.05). The shrimp drying oven is able to well prevent dust 

and ashes from the burning chamber to the shrimp drying chamber. The price of the material for inventing 

a hot air oven for drying shrimp is approximately 36,580 baht. 

 

Keywords: dried shrimp, hot air, oven 
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การศึกษาสภาวะและความใชไดของวิธีการวิเคราะห Crystal Violet และ Leucocrystal Violet ในกุงขาว 

(Litopenaeus vannamei) และผลิตภัณฑ 

 

สุภมาส ไขคํา1* และ รุงนภา วองไวไพโรจน2 
1กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบคน กรมประมง  
2กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการวิเคราะหคริสตัลไวโอเลต (Crystal Violet: CV) และ

อนุพันธ คือ ลิวโคคริสตัลไวโอเลต (Leucocrystal Violet: LCV) ในกุงขาว ดวยเทคนิค High Performance Liquid 

Chromatography with Electrospray Ionizaton Tandem Mass Spectrometry (LC/MS/MS) ใช Internal standard 

คือ d6-Crystal violet (d6-CV) และ d6-Leucocrystal violet (d6-LCV) โดยการหาสภาวะท่ีเหมาะสมของเคร่ืองมือและ

ตรวจสอบความใชไดของวิธี ผลปรากฎวา CV และ LCV สามารถแยกไดดีท่ีสภาวะ Gradient ใชสารละลายเคลื่อนท่ี 0.05 mM 

Ammonium acetate: 0.02% Formic acid อุณหภูมิคอลัมน (C18, 5µm 150x3.0 mm) 25 องศาเซลเซียส และ Injection 

volume 10 µl ใชระยะเวลาวิเคราะหท้ังสิ้น 15 นาที ผลการตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหพบวาวิธีนี้ วิเคราะหไดดีดวย 

Matrix standards calibration curve มีความแมนและความเท่ียงในชวงพิสัยการทดลองท่ี 0 - 4.00 µg/kg มีขีดจํากัดของการ

ตรวจพบ (Limit of Detection) ของ CV และ LCV ท่ีความเขมขน 0.021 µg/kg และ 0.014 µg/kg ตามลําดับ และขีดจํากัด

ของการหาเชิงปริมาณ (Limit of Quantitation) ของท้ัง CV และ LCV ท่ีระดับความเขมขน 0.10ug/kg ความถูกตองและ

แมนยําของวิธีวิเคราะห CV และ LCV มีคา %Recovery, %RSD และ HorRatอยูในชวง 86 - 116%, 3.24 - 7.21%, 0.11 - 0.17 

และ 83 - 115%, 4.76 - 10.74%, 0.11 - 0.44 ตามลําดับ สามารถทําซํ้าไดโดยนําไปใชในการวิเคราะหตัวอยางสัตวน้ําและ

ผลิตภัณฑสัตวน้ํา ไดแก กุงและผลิตภัณฑกุง รวมท้ังปลาได โดยมีคา %Recovery ตามเกณฑท่ีกําหนด คือ 50 - 120% 

 

คําสําคัญ: การตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะห สภาวะของวิธีการตรวจวิเคราะห คริสตัลไวโอเลตลิวโคคริสตัลไวโอเลต กุง 
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Validation of Analytical Method for Crystal Violet and Leucocrystal Violet in Shrimp 

(Litopenaeus vannamei) and Products 

 

Supamas Kai-cum1* and Roongnapa Wongwaipairote2 
1Fisheries Commodity Standard System and Traceability Division, Department of Fisheries. 
2Fish Industrial Technology Research and Development Division, Department of Fisheries. 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the optimal conditions to analyze Crystal violet (CV) and 

its major metabolites, Leucocrystal violet (LCV) in white shrimp (Litopenaeus vannamei) and its products 

by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC/MS/MS) technique using d6-Crystal violet (d6-CV) 

and d6-Leucocrystal violet (d6-LCV) as internal standards. The optimal conditions of determination and 

analytical method validation were carried out. The results showed that CV and LCV could be separated by 

gradient condition with mobile phase of 0.05 mM Ammonium Acetate: 0.02% Formic acid, column (C18, 

5µm 150x3.0 mm) at 25 ºC, 10 µl injection volume and 15 minutes running time. For method validation, it 

was observed that identification and quantification of the method were fit by using matrix standards 

calibration curve. The method had accuracy and precision at the CV and LCV range of 0 - 4.00 µg/kg. The limit 

of detection (LOD) of CV and LCV were 0.021 and 0.014 µg/kg, respectively. The limit of quantitation (LOQ) 

of both CV and LCV were 0.10 ug/kg. The accuracy and precision of this method showed the %Recovery, 

%RSD and HorRat for CV and LCV as 86 - 116%, 3.24 - 7.21%, 0.11 - 0.17 and 83 - 115%, 4.76 - 10.74%, 0.11 

- 0.44, respectively. Moreover, reproducibility was conducted in shrimps, shrimp products and fish.  

The obtained recovery was 50 - 120% which met the standard.  

 

Keywords: analytical method validation, condition of determination, crystal violet, leucocrystal violet, shrimp 
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การตรวจติดตามสแตฟโลคอ็กคัส ออเรียสในโรงงานผลิตทูนากระปอง 

 

ก่ิงเดือน สมจิตต1* และ ไกรศักด์ิ ไชยมีสุข2 
1กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง กรมประมง 
2ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินคาประมงสมุทรสาคร 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจติดตามสแตฟโลค็อกคัส ออเรียส (S. aureus) ในโรงงานผลิตปลาทูนากระปอง  

โดยสุมตัวอยางเนื้อปลาทูนาทองแถบ (Katsuwonus pelamis; Skipjack) นึ่งสุกจํานวน 600 ตัวอยาง จากขั้นตอนหลังนึ่งสุก

ถึงขั้นตอนการบรรจุลงกระปองกอนการฆาเชื้อดวยความรอน รวมท้ังตรวจความสะอาดพ้ืนผิวอุปกรณการผลิต ถุงมือ และผา

กันเปอนของพนักงานท่ีสัมผัสกับเนื้อปลาทูนาในข้ันตอนดังกลาว จํานวน 1,425 ตัวอยาง จากโรงงาน 8 แหง ระหวางเดือน

มกราคม 2557 - มกราคม 2558 ผลปรากฏวา ไมพบ S. aureus ทุกตัวอยางของปลาทูนาหลังนึ่งสุก แตหลังการหักหัวขูดหนัง 

พบ 10 - 90 โคโลนี/กรัม จํานวน 9 ตัวอยาง และ 4.9x102 โคโลนี/กรัม จํานวน 1 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 7.5 และ 0.83 ของ

ตัวอยางเนื้อปลาทูนาหลังการหักหัวขูดหนัง ตามลําดับ เนื้อปลาทูนาหลังการขูดสะอาดพบ S. aureus 33 ตัวอยาง จาก 120 

ตัวอยาง มีปริมาณ 10 - 40 โคโลนี/กรัม 22 ตัวอยาง และ 1.0x102 - 4.0x102 โคโลนี/กรัม 11 ตัวอยาง เนื้อปลาทูนากอนบรรจุ

ลงกระปองตรวจพบ S. aureus อยูในชวง 10 - 80, 1.5x102 - 6.9x10,2 1.3x103 - 7.4x103 และ 1.1x104 - 1.5x104 โคโลนี/กรัม 

คิดเปนรอยละ 23.33, 10.83, 5.83 และ 1.67 ของตัวอยางขั้นตอนนี้ ตามลาํดับ และหลังการบรรจุลงกระปองพบปริมาณ S. aureus 

เพ่ิมขึ้นเปน 10 - 90, 1.3x102 - 7.7x10,2 1.1x103 - 4.6x103 และ 1.4x104 - 5.6x104 โคโลนี/กรัม คิดเปนรอยละ 25.00, 

7.50, 7.50 และ 5.00 ของตัวอยางขั้นตอนนี้ ตามลําดับ สําหรับตัวอยางพ้ืนผิวอุปกรณการผลิต ถุงมือ และผากันเปอนท่ีสัมผัส

เนื้อปลาตรวจพบ S. aureus สูงสุด 103 และ 104 โคโลนี/25ซม2 สําหรับโรงงานท่ีพนักงานสวมถุงมือและไมสวมถุงมือ ตามลําดับ 

จากผลการตรวจติดตามนี้พบวา โรงงานท้ัง 8 แหง ใชระยะเวลาในการผลิตปลาทูนากระปอง ต้ังแตเร่ิมหักหัวขูดหนังถึงเร่ิม 

การฆาเชื้อดวยความรอนระหวาง 5 - 12 ชั่วโมง อุณหภูมิเนื้อปลาวดัได 20 - 35°C ตัวอยางเนื้อปลาทูนานึ่งสุกทุกขั้นตอนตรวจพบ 

S. aureus นอยกวา 1x105 โคโลนี/กรัม ซ่ึงเปนปริมาณท่ีเริ่มสรางสารพิษ 

 

คําสําคัญ: การตรวจติดตามปลาทูนาทองแถบ กระบวนการผลิตทูนากระปอง สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส 
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Monitoring Occurrences of Staphylococcus aureus in Canned Tuna Processing Plants 

 

Kingduean Somjit1* and Kraisak Chaimeesook2 
1Fish Inspection and Quality Control Division, Department of Fisheries 
2SamutSakhon Fish Inspection and Research Center 

 

Abstract 

This research aimed to monitor Staphylococcus aureus (S. aureus) in 8 canned tuna processing plants. 

Six hundred samples of pre-cooked tuna meat (katsuwonues pelamis; skipjack) were taken after pre-cooking 

step through canning step prior to sterilization. Meanwhile, 1,425 samples obtained from surfaces contacted 

by pre-cooked tuna meat such as equipment, gloves and aprons used by employees were also taken during 

January 2014 – January 2015. The results showed that S. aureus were not found in all samples right after 

pre-cooking step but found in those after head and skin removing and loin cleaning steps. For head  

and skin removed samples, 10 - 90 cfu/g of S. aureus were found in 9 samples while 4.9x102 cfu/g were 

found in 1 sample or 7.5% and 0.83% of total samples after removing head and skin, respectively. Meanwhile 

from 120 loin cleaned samples, 10 - 40 cfu/g of S. aureus were found in 22 samples while 1.0x102 - 4.0x102 

cfu/g were found in 11 samples. For tuna meat sampled prior to canning step, S. aureus ranging 10 - 80, 

1.5x102 - 6.9x102, 1.3x103 - 7.4x103 and 1.1x104 - 1.5x104cfu/g were found at 23.33%, 10.83%, 5.83% and 

1.67% of all tested samples, respectively. After canning step, numbers of S. aureus increased ranging 10 - 90, 

1.3x102 - 7.7x102, 1.1x103 - 4.6x103 and 1.4x104 - 5.6x104 cfu/g at 25%, 7.5%, 7.5% and 5%, respectively. For 

the samples obtained from the surfaces, S. aureus were found at maximum amount of 103 and 104 cfu/25cm2 

in processing plants where employees wore and did not wear gloves, respectively. Also, it was found that 

production time of the 8 canned tuna processing plants ranged from 5 - 12 hours and the tuna meat 

temperatures ranged from 20 - 35°C. Moreover, S. aureus numbers found in tuna meat, but still less than 

1x105 cfu/g which is the number that S. aureus can produce toxin. 

 

Keywords: Staphylococcus aureus, Monitoring, Skipjack tuna, Canned tuna processing 
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การตรวจหาปริมาณสารไนโตรฟวแรนสในปูทะเลนิ่ม 

 

ประทุมวัลย  เจริญพร1* สุภานอย  ทรัพยสินเสริม2 และ ทศพร ทศพล1 

1ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินคาประมงสุราษฎรธานี 
2กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจวิเคราะหสารกลุมไนโตรฟวแรนส (AOZ, AMOZ, AHD และSEM) ในปูทะเลนิ่ม 

(Scylla spp.) ดวยเครื่อง Liquid Chromatography-Mass Spectrometer/Mass Spectrometer (LC/MS/MS) โดยเปรียบเทียบ

วิธีการเตรียมตัวอยาง 2 แบบ คือ total residues technique และ bound residues technique โดยเก็บตัวอยางปูทะเลจาก

ธรรมชาติ ปูทะเลแข็ง ปูทะเลนิ่ม อาหารและน้ําในบอเลี้ยงปูจากฟารมผลิตปูนิ่มในจังหวัดชุมพร แยกศึกษาในสวนตาง ๆ ของปู 

ไดแก ปูท้ังตัว เนื้อ กระดอง และขา ผลการทดลองพบวา การตรวจวิเคราะหดวยเทคนิคการเตรียมตัวอยางท้ัง 2 แบบ ตรวจไมพบ

สารกลุมไนโตรฟวแรนส ชนิด AOZ, AMOZ และ AHD แตตรวจพบเฉพาะชนิด SEM ในตัวอยางปูทะเลจากธรรมชาติปูทะเลแข็ง 

และปูนิ่มทุกตัวอยาง การตรวจวิเคราะหดวยเทคนคิการเตรียมตัวอยางแบบ total residues พบวา ปูทะเลจากธรรมชาติมีปริมาณ 

SEM สูงสุดในเนื้อเย่ือบริเวณกระดอง รองลงมาพบในสวนปูท้ังตัว ขา และเนื้อ ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 0.399 - 0.657 

ไมโครกรัม/กิโลกรัม สวนเทคนิคการเตรียมตัวอยางแบบ bound residues พบวา สวนตาง ๆ ของปูทะเลจากธรรมชาติ มีปริมาณ 

SEM เฉลี่ยอยูในชวง 0.022 - 0.066 ไมโครกรัม/กิโลกรัม สําหรับตัวอยางปูทะเลแข็ง และปูนิ่มจากฟารมผลิตตรวจวิเคราะห

ดวยเทคนิคการเตรียมตัวอยางแบบ total residues พบปริมาณ SEM สูงสุดในเนื้อเย่ือบริเวณกระดองเชนเดียวกัน รองลงมาพบ

ในสวนขา ปูท้ังตัว และเนื้อ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 0.437 - 0.699 และ 0.341 - 0.610 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ซ่ึงในสวน

เนื้อของปูนิ่มพบปริมาณ SEM ต่ํากวาคา Minimum Requirement Performance Limit (MRPL) ท่ีระดับ 1 ไมโครกรัม/กิโลกรัม 

สวนเทคนิคการเตรียมตัวอยางแบบ bound residues ตรวจไมพบสาร SEM ในตัวอยางปูแข็ง พบเฉพาะในปูนิ่มและพบปริมาณ

ต่ํากวา MRPL ในทุกตัวอยาง นอกจากนี้ตัวอยางอาหารท่ีใชเลี้ยงปูและน้าํในบอเลี้ยงก็ตรวจไมพบสารกลุมไนโตรฟวแรนสทุก

ตัวอยาง สรุปไดวาปริมาณ SEM ท่ีตรวจพบในทุกสวนของปูนิ่มดวยเทคนิคการเตรียมตัวอยางแบบ total residues มีคาสูงกวา

การตรวจดวยเทคนิคการเตรียมตัวอยางแบบ bound residues (P<0.05) ทุกตัวอยาง และพบปริมาณ SEM ในสวนกระดอง ขา 

และปูท้ังตัว มีคาสูงกวาสวนเนื้อ (P<0.05) ในตัวอยางปูทะเลจากธรรมชาติปูทะเลแข็ง และปูนิ่มทุกตัวอยาง 

 

คําสําคัญ: ปูทะเล (Scylla spp.) ปูนิ่ม สารไนโตรฟวแรนส การวิเคราะห เครื่อง LC/MS/MS 
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E-mail: pratumwan.c@dof.mail.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ตีพิมพเปนเอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 4/2561 กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง กรมประมง 



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2019 O1 

192 

O24 

An Investigation of Nitrofuransin Soft-shell Crab (Scylla spp.) 

 

Pratumwan Charernporn1* Supanoi Subsinserm2 and Thosaporn Thosapol1 

1Suratthani Fish Inspection and Research Center 
2Fish Inspection and Quality Control Division 

 

Abstract 

 The objective of this study was to investigate nitrofuran metabolites (AOZ, AMOZ, AHD and 

SEM) in soft-shell mud crab (Scylla spp.) by Liquid Chromatography-Mass Spectrometer/ Mass Spectrometer 

(LC/MS/MS). The comparison of 2 techniques of sample preparation (total residues and bound residues) was 

also carried out. Wild mud crabs, cultured hard shell mud crabs, soft-shell mud crabs, crab feed and water 

from culture pond at the soft-shell crab farm in Chumporn province were sampled. The four parts of crab: 

whole crab, meat, carapace tissue/crab shell and legs were analyzed. The results showed that only SEM 

was detected in all samples of wild mud crabs, cultured mud crab, and cultured soft-shell crab but AOZ, 

AMOZ and AHD were not detected in all samples by both sample preparation techniques of analysis. By 

total residues technique, the highest amount of SEM was found in the carapace tissue while in whole crab, leg 

and meat of wild mud crab were found in ascending order with the average amount of 0.399 - 0.657 µg /kg. 

By bound residues technique, the average amount of SEM in wild mud crab was 0.022 - 0.066 µg /kg. In 

cultured mud crabs, SEM was detected at the highest amount in the carapace tissue of both hard-shell mud 

crab and soft-shell mud crab by total residues technique. SEM was found in leg, whole crab and meat in 

ascending order. The average amount of SEM in hard-shell mud crab and soft-shell mud crab were 0.437 - 0.699 

and 0.341 - 0.610 µg/kg, respectively. However, SEM in soft-shell crab meat was found less than the Minimum 

Requirement Performance Limit (MRPL) at 1 µg /kg. For bound residues technique, SEM was not detected in 

hard shell mud crab but found in soft-shell crab less than the MRPL. In addition, all nitrofuran metabolites 

were not detected in all samples of crab feed and parent drugs were not detected in culture pond water 

either. It was concluded that obtained SEM in all parts of soft-shell mud crab by total residues technique 

were higher than that by bound residues technique (P<0.05). SEM were also found in carapace tissue, leg 

and whole crab higher than that in crab meat (P<0.05).  

 

Keywords: Mud crab (Scylla spp.), soft-shell crab, nitrofuran metabolites, analysis, LC/MS/MS 
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ผลของการใชแลคโตบาซิลลัสและมันเทศตอการเจรญิเติบโตและองคประกอบเลือดของปลานลิ 

 

รจวรรณ จดชัยภูมิ* 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสระบุรี 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาผลของการใชแลคโตบาซิลลัส และมันเทศตอการเจริญเติบโต และโลหิตวิทยาบางประการของปลานิล โดยใช

แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุมตลอด ท่ีมี 2 ปจจัย 3ซํ้า คอื ปจจยัท่ี 1 ปริมาณแลคโตบาซิลลสั 3 ระดับ 

(104, 108 และ 1012 CFU ตออาหาร 1 กรัม) ปจจัยท่ี 2 ปริมาณมันเทศ 3 ระดับ (2.5, 5 และ 7.5 กรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม) 

โดยทดลองในถังพลาสติกท่ีมีปริมาตรน้ํา 500 ลิตร ปลอยปลาในอัตราถังละ 20 ตัว ใหอากาศ และเปดน้ําไหลผานตลอดเปน

เวลา 150 วัน 

ผลการทดลองพบวาระดับของแลคโตบาซิลลัสมีผลทําให น้ําหนัก, ความยาว, อัตราแลกเนื้อ, และอัตรารอด แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และระดับปริมาณของมันเทศ มีผลทําให น้ําหนัก, ความยาว, อัตราแลกเนื้อ, และอัตรารอด 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และมีอิทธิพลรวมของแลคโตบาซิลลัสและมันเทศ (P<0.05) โดยการใช

แลคโตบาซิลลัส 1012 CFU ตออาหาร 1 กรัม รวมกับมันเทศ 7.5 กรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ทําใหปลามีการเจริญเติบโตดีกวา 

ชุดการทดลองอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และมีปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน เม็ดเลือดแดง โปรตีนในเลือด กลูโคสใน

เลือด และไลโซไซม ในเลือดสูงกวาชุดการทดลองอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังนั้นจึงสรุปไดวาการใช แลคโตบาซิลลัส 

1012 CFU ตออาหาร 1 กรัม รวมกับมันเทศ 7.5 กรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม เหมาะสมท่ีสุด 

 

คําสําคัญ: แลคโตบาซิลลัส มันเทศ โลหิตวิทยา ปลานิล 
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Effects of Lactobacillus plantarum and Sweet Potato, Ipomoea batatas on Growth 

Performance and Hematological Aspects of Nile Tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 

1758) 

 

Rojjawan  Jodchaiyaphum* 

Saruburi Inland Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 

Study on the effects of lactobacillus and sweet potato for growth and some hematology of tilapia 

was conducted by using 3x3 factorial in CRD with 3 replications. The first factor was Lactobacillus plantarum 

3 levels (104, 108 and 1012 CFU per feed 1 gm) and the second factor was Sweet potato 3 levels (2.5, 5 and 

7.5 grams per feed 1 kilogram) in a 500 liter plastic tank. The fish was released at a rate of 20 fish per tank 

and the water was flowed continuousely for 150 days. 

The results showed that the levels of lactobacillus resulted in weight, length, FCR and survival rates 

were different significanlyt (P<0.05). Moreover there was the joint influence of Lactobacillus plantarum and 

sweet potato (P<0.05) by using Lactobacillus plantarum 1012 CFU per feed 1 gm and sweet potato 7.5 grams 

per feed 1 kilogram showed better growth of fish than other experiments significantly (P<0.05), as well as 

the packed cell volume, hemoglobin, protein in the blood, glucose in blood and lysosomes in blood were 

also significantly higher than those in other experiments (P <0.05). In conclusion using of Lactobacillus 

plantarum 1012 CFU per feed 1 gm and sweet potato 7.5 grams per feed 1 kilogram were most appropriated. 

 

Keywords: Lactobacillus plantarum, sweet potato, hematological, tilapia 
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การเลี้ยงพอแมพันธุปลาพลวงชมพูที่ระดับความหนาแนนตางกันในระบบน้ําหมุนเวียน 

 

ณัชชาพัชร ศศิโชควัชรสกุล1*  นพดล จินดาพันธ2  และ การุณ อุไรประสิทธ์ิ1 
1ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยะลา 
2ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 5 (สุราษฎรธานี)  

 

บทคัดยอ 

 ศึกษาการเลี้ยงพอแมพันธุปลาพลวงชมพูในระบบน้ําหมุนเวียนท่ีความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ คือ 1, 2 และ 4 ตัว

ตอลูกบาศกเมตร ในบอซีเมนตขนาด 2x6 เมตร ดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2562 ความยาว

ปลาเริ่มตน 25.5±2.86 เซนติเมตร น้ําหนักปลาเริ่มตน 192.1±42.18  กรัม ชั่งน้ําหนักและวัดความยาวปลาทุก ๆ 2 เดือน เปน

ระยะเวลา 14 เดือน และเม่ือเขาชวงสูฤดูปลามีไขระหวางเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2562 ทําการตรวจสอบ

ความสมบูรณเพศของพอแมพันธุปลาทุก ๆ 2 สัปดาห ผลการทดลองพบวา ระดับความหนาแนนท่ีตางกันท้ัง 3 ระดับไมมีผลตอ

การเจริญเติบโต อัตรารอด อัตราแลกเนื้อ และอัตราความสมบูรณเพศ (p>0.05) และพบวาแมพันธุปลาท่ีเลี้ยงท่ีสัดสวนเพศผู

ตอเพศเมีย ≥2:1 มีอัตราความสมบูรณเพศของแมพันธุปลาสูงกวาแมพันธุปลาท่ีเลี้ยงสัดสวนเพศผูตอเพศเมีย ≥1:1 (p<0.05) 

เม่ือพิจารณาตนทุนการผลิตพบวาปลาพลวงชมพูท่ีเลี้ยงความหนาแนน 4 ตัวตอลูกบาศกเมตร มีตนทุนการผลิตตอหนวยตํ่าสุด 

 

คําสําคัญ: ปลาพลวงชมพู ความหนาแนน ระบบน้ําหมุนเวียน 
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Rearing River carp (Tor douronensis, Valenciennes, 1842) broodstock with different densities 

in recirculation system 

 

Natchapat Sasichokwatcharasakul1* Noppadon Jindapan2 and Karoon Uraiprasit1 
1Yala Inland Fisheries Research and Development Center 
2Inland Fisheries Research and Development Center, Region 5 (Suratthani) 

 

Abstract 

 An experiment on rearing river carp (Tor douronensis, Valenciennes, 1842) broodstock in recirculation 

system with 3 levels of density (1, 2 and 4 fish per cubic meter) in the 2x6 m cement pond. The fish were 

cultured during April 2016 to February 2019. Initial weight and length of fish were 192.1±42.18 g and 

25.5±2.86 cm, respectively. Fish were measured weigh and length every 2 months for 14 months and check 

rate of maturity in spawning season every 2 weeks. The results showed that 3 levels of density were not 

different on growth, survival rate, feed ratio and rate of maturity (p>0.05). The female broodstock reared in 

sex ratio male:female ≥2:1 resulted higher rate of maturity than those reared in sex ratio male:female ≥1:1 

(p<0.05). Fish reared in the density of 4 fish per cubic meter costed the lowest production. 

 

Keywords: Tor douronensis, stocking density, recirculation system 
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พัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุในรอบปของปลาพลวงชมพู (Tor douronensis Val, 1842) ที่เลี้ยงในระบบปด 

 

ปรเมษฐ มุสิการณุ1* พรพนม พรหมแกว1 นพดล จินดาพันธ2 วรกติ ขั้วแกว3 ผศ.ดร. นเรศ ซวนยุก4 และ พรทิพย เลื่อนแปน5 
1ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 12 (สงขลา) 

2ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืเขต 5 (สุราษฎรธานี) 
3สํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 
4ภาควิชาวาริชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
5ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดนราธิวาส 

 

บทคัดยอ 

ศึกษาการพัฒนาการอวัยวะสืบพันธุของปลาพลวงชมพู Tor douronensis Val, 1842 ในรอบป ดําเนินการทดลอง

ระหวางเดือนมิถนุายน 2558 ถึง เดือนเมษายน 2559 โดยคัดปลาท่ีอยูในวัยเจริญพันธุอายุ 6 ป น้ําหนักเฉลี่ย 1.18±0.16 กิโลกรัม 

ท่ีเลี้ยงในบอซีเมนต ขนาด 50 ตันและมีน้ําไหลผานตลอด ผลการศึกษาพบวาไขปลาพลวงชมพูมีน้ําหนักมากท่ีสุดในเดือนตุลาคม

และมีความแตกตางทางสถิติท่ี (P<0.05) กับทุกชวงเดือนท่ีมีการศึกษา เฉลี่ยเทากับ 66.20±1.14 กรัม คาดัชนีการเจริญพันธุ 

(GSI, %) แมพันธุปลาพลวงชมพูมีคาสงูมากในเดือนตุลาคมและ เดอืนธันวาคม 2558 เฉลี่ย 5.90±0.75 และ 5.20±0.80 ตามลําดับ 

และมีความแตกตางทางสถิติท่ี (P<0.05) กับทุกชวงเดือนท่ีมีการศึกษา ในขณะท่ีน้ําหนักอัณฑะในปลาพลวงชมพูเพศผูพบวามี

คาใกลเคียงกันในทุกชวงการศึกษาเฉลี่ยเทากับ 5.13±0.05 - 8.92±2.71 กรัม คา GSI, % ปลาพลวงชมพูเพศผูมีคาใกลเคียงกัน

อยางมากแตในเดือนตุลาคมมีคาสูงท่ีสุดเฉลี่ย 1.02±0.15 สําหรับดัชนีความสัมพันธตับ (HSI, %) พบวาในเดือนตุลาคม 2558 

แมพันธุปลาพลวงชมพูมีคาตํ่าสุดเฉลี่ยเทากับ 0.23±0.01 ในขณะท่ีเดือนเมษายน 2559 มีคาสูงสุดเฉลี่ยเทากับ 0.72±0.05 

ปลาพลวงชมพูเพศผูคา HSI, % พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติท่ี (P>0.05) เฉลี่ยเทากับ 0.39±0.04 - 0.56±0.11 คา

สัมประสิทธิ์ความสมบูรณปลา (CF) ของพอแมพันธุปลาพลวงชมพูมีคามากกวา 1.00 ในทุกชวงเดือนท่ีมีการศึกษาโดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 1.17 - 1.55 จากการศึกษาเนื้อเย่ือวิทยาการพัฒนาการของไขครั้งท่ี 1 เดือนมิถุนายนสวนใหญจะเปนระยะท่ี 2 primary 

oocytes ในเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคมพัฒนาการของไขอยูในระยะท่ี 5 โดยมีการรวมตัวของ yolk granule มากท่ีสุดและ

ไขมีขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยมากท่ีสุด สําหรับปริมาณน้ําฝนพบวาในเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2558 มีจํานวน

วันและปริมาณน้ําฝนมากท่ีสุดจากการทดลองครั้งนี้สามารถกลาวไดวาแมปลาพลวงชมพูมีชวงระยะเวลาความสมบูรณเพศมาก

ท่ีสุดในรอบปประมาณ 3 เดือน โดยอยูระหวางเดือน ตุลาคม - ธันวาคม และเพศผูในวัยเจริญพันธุมีความสมบูรณเพศตลอดป 
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Seasonal Changes in Gonad Development of Khelamahseer (Tor douronensis Val, 1842) 

in the Year in Close System 
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Asst. Prof. Dr. Naraid Suanyuk4 and Porntip Luanpan5 
1Inland Aquaculture Research and Development Regional Center 12 (Songkhla) 
2Inland Fisheries Research and Development Center Regional 5 (Suratthani) 
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5Narathiwat Inland Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 

 Study of Gonad Development of Khelamahseer Tor douronensis Val, 1842 in the Year was conduction 

June 2015 to April 2016 the average weight of female and male broodstock were 1.18±0.16 kg. and reared 

in concrete pond in size of 50 ton with flow water all the time. The result showed that female had the highest 

weight of eggs in October and was statistically significant different (P<0.05) with other months of study. The egg 

weight was 66.20±1.14 g. The female had very high Gonadosomatic index in October and December 2015 

the average Gonadosomatic index were averaged 5.90±0.75 and 5.20±0.80, respectively and there were 

statistical different (P<0.05) with other month of study. For weight of testis in male was quite similar at 

average of 5.13±0.05 - 8.92±2.71 g. GSI % in all male were quite similar but in October was very high average 

of 1.02±0.15. In October 2015 female had the lowest average HSI, % in average of 0.23±0.01, but in April 

2016 they had the highest average of 0.72±0.05. HSI, % of male to were found not different in statistic 

(P<0.05) which averaged 0.39±0.04 - 0.56±0.11. The CF of broodstock were more than 1.00 in all studied 

months at the average of 1.17 - 1.55. The first major study of Histology development in June showed most 

eggs were in the primary oocytes. (phase 2. In October and December eggs were developed into phase 5. 

The yolk granule was the most abundant and eggs had the highest average diameter. The rainfall in October 

and November, there was the highest number of days and rainfall. It can be said that female of Tor 

douronensis had the highest gonadosomatic in 3 months a year during October to December, while male 

has gonadosomatic all year round. 
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คํานํา 

ปลาพลวงชมพู หรือ ชื่อเรียกตามภาษาทองถิ่นภาคใตวา “ปลากือเลาะห หรือ อีแกกือเลาะห” เปนปลาท่ีมีความสําคัญ

ชนิดหนึ่ง เนื่องจากเปนปลาท่ีหายาก และใกลสูญพันธุ พบไดในปาตนน้ํา ฮาลา บาลา เหนือเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ผูวิจัย

พบวาแมปลาชนดินี้เม่ือมีอายุ 4 - 5 ป เร่ิมนํามาเพาะพันธุไดและมีไขตลอดป แตการพัฒนาการของไขแตกตางกันไป โดยพบวา

การพัฒนาของไขในรังไขมีหลายระยะโดยมีตั้งแตระยะ Primary oocyte,  Oocytes growth,Vitellogenic stage และ Mature 

oocytes และในแตละครัง้ในการเพาะพันธุจะไดลูกปลาจํานวนนอยมากประกอบกบัมีการสูญเสียพอแมพันธุภายหลังการเพาะพันธุ

ในอัตราสูง  

การศึกษาพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุปลาพลวงชมพูโดยวิธีทางกายภาพ และการศึกษาทางเนื้อเย้ือวิทยา ในแตละ

ชวงเดือนในรอบปในแมพันธุท่ีเลี้ยงในระบบปดจึงมีความจําเปนในการท่ีจะนําความรูท่ีไดไปพัฒนาเทคนิค การเพาะพันธุ และ

นําไปสูการผลิตปลาชนิดนี้อยางมีประสิทธิภาพ และไดทราบถึงชวงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในรอบปท่ีสามารถผลิตปลาชนิดนี้ และ

อาจนําไปสูการลดความสูญเสียแมพันธุหลังการเพาะไดทางหนึ่งดวย  

 

วัตถุประสงค 

1. ศึกษาการพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุพอแมพันธุปลาพลวงชมพูในรอบปไดแก เสนผานศูนยกลางไขปลา คาดัชนี

การเจริญพันธุของปลา (gonadosomatic index; GSI %) ดัชนีความสัมพันธตับ (hepatosomatic index; HIS %) และคา

สัมประสิทธิ์ความสมบูรณปลา (condition Factor; CF)  

2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพ (Histology) ของอวัยวะสืบพันธุพอแมปลาพลวงชมพู 

 

วิธีดําเนินการ 

1. การวางแผนการทดลอง 

1.1 การเตรียมพอแมพันธุปลาพลวงชมพูท่ีใชในการทดลอง 

พอแมพันธุท่ีใชในการทดลองมีขนาดน้ําหนัก 0.75 - 1.4 กิโลกรัม จํานวน 80 ตัว โดยแบงปลาเพศเมีย 40 ตัว และ

ปลาเพศผู 40 ตัวเลี้ยงในบอซีเมนต ขนาด 50 ตันและมีน้ําไหลผานตลอดในปริมาณ 10 ลิตรตอนาที ใหอาหารปลาดุกเล็ก

สําเร็จรูปโปรตีนไมต่ํากวา 30 เปอรเซ็นต วันละ 2 ม้ือ เชา - เย็น ใหกินจนอ่ิม ใหอากาศตลอดเวลา โดยตลอดการเลี้ยงเปลี่ยน

ถายน้ําทุกสัปดาหในปริมาณ 70 เปอรเซ็นต (การเตรียมแมพันธุปลาพลวงชมพูท่ีใชในการทดลองคร้ังนี้ดําเนินการกอนเร่ิมทํา

การทดลอง 2 เดือน เพ่ือใหพอแมปลาคุนเคยกับสภาพสิ่งแวดลอม) 

1.2 สถานท่ี และระยะเวลาดําเนินการ 

 ทําการทดลองท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยะลาและศึกษาดานเนื้อเย่ือวิทยา (Histology) ของไขและน้ําเชื้อ

ปลาพลวงชมพู ณ ภาควิชาวาริชศาสาตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา ระยะเวลาดําเนินการ

ทดลองระหวาง เดือนมิถุนายน 2558 ถึง เดือนเมษายน 2559 

2. วิธีดําเนินการทดลอง 

2.1 การศึกษาการพัฒนาการของพอแมพันธุปลาพลวงชมพูในรอบ 1 ป 

สุมปลาท่ีเลี้ยงตามขอ 1.1 เพ่ือนํามาศึกษาการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุทุก 2 เดือนโดยสุมปลาเพศเมียครั้งละ 3 ตัว 

และเพศผูครั้งละ 3 ตัว เชนกัน (เนื่องจากเปนปลาท่ีหายาก และใกลสูญพันธุท่ีมีจํานวนพอแมปลาจํากัด) เพ่ือนํามาชั่งน้ําหนัก 

และวัดความยาว หลังจากนั้นจึงผาทองปลาดังกลาว และนํารังไข  อัณฑะและตับมาชั่งน้ําหนัก เพ่ือนํามาคํานวณหาคาดัชนีการ

เจริญพันธุของปลาดัชนีความสัมพันธตับ และคาสัมประสิทธิ์ความสมบูรณปลาดังนี้ 
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2.1.1 คาดัชนีการเจริญพันธุของปลา (GSI, %) 

=   น้ําหนักของอวัยวะสืบพันธุ  

 น้ําหนักปลา 

2.1.2 คาดัชนีความสัมพันธตับ (HSI, %) 

=    น้ําหนักตับ  

     น้ําหนักปลา 

2.1.3 คาสัมประสิทธิ์ความสมบูรณปลา (CF)  

=        น้ําหนักปลา 

         ความยาวลําตัว 3 

2.2 การตรวจสอบระยะการพัฒนาของเซลลสืบพันธุทางเนื้อเย่ือวิทยา 

ตัดรังไขและอัณฑะของปลาตัวอยางดังกลาวไปแชในน้ํายา Bouin,s solution นาน 24 ชั่วโมง จากนั้นนาํมา 

ผานกรรมวิธีทางพยาธิวิทยาของเนื้อเย่ือ (Humason, 1979) ตัดชิ้นเนื้อตัวอยางใหมีความหนา 3 - 5 ไมโครเมตร ยอมดวย 

Hematoxylin และ Eosin นําสไลดถาวรท่ีไดไปศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูงเพ่ือศึกษาพัฒนาการของเซลลสืบพันธุ

ในแตละระยะของการพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ ปลาเพศเมียวัดขนาดเสนผานศูนยกลางของเซลลไขแตละระยะโดยสุมวัดขนาด

เซลลไขจํานวน 20 ฟองตอระยะ (จิระยุทธ และคณะ, 2555) 

2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเซลลสืบพันธุปลาพลวงชมพูเพศเมียในชวงระยะเวลาตาง ๆ 

 ตรวจสอบคุณภาพของไขปลาพลวงชมพู โดยการวัดขนาดเสนผานศูนยกลางของไข ลักษณะไขดี (viable egg) 

และผนังของไซโตพลาสซึมชิดกับผนังเซลลของไข (lack of  perivitelline  space) (Chereguini et al., 1999) เปนตน 

3. วิเคราะหคุณภาพน้ํา 

วิเคราะหคุณภาพน้ําในบอซีเมนตสําหรับการเลี้ยงพอแมพันธุทุกสัปดาห ไดแก  

1. อุณหภูมิของน้ําโดยใชเทอรโมมิเตอรแบบแทงแกวหนวย องศาเซลเซียส 

2. ความเปนกรด-ดาง ดวย pH  meter ของ HACH รุน Seneion 378 

3. ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา ดวย DO meter ของ HACH รุน Seneion 378 

4. ความกระดางดวยวิธีไตเตรทตามวิธีการของไมตรี และจารุวรรณ (2528) 

4. เก็บขอมูลปริมาณน้ําฝน และความชื้นสัมพัทธ 

เก็บขอมูลปริมาณน้ําฝน และความชื้นสัมพัทธทุกเดือน โดยขอสนับสนุนขอมูลจาก หนวยงานกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัด

ยะลา 

5. การวิเคราะหขอมูล 

เก็บขอมูลระยะการพัฒนาของไขไดแก เสนผานศูนยกลางไขปลา คา GSI % คา HSI % และคา CF ของพอแม 

ปลาพลวงชมพู ท่ีไดจากการเก็บขอมูลและนํามาหาคาเฉลี่ย และวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล (Analysis of Variance) 

เปรียบเทียบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยตัวแปร ดวยวิธี Duncan, s New Multiple Range Test ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 

95 โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  

 

ผลการศึกษา 

1. การศึกษาคาดัชนีการเจริญพันธุ Gonadosomatic index (GSI, %) ของพอแมพันธุปลาพลวงชมพู 

จากการศึกษาน้ําหนักไขปลาพลวงชมพูในตลอดชวงการทดลองพบวาในเดือนตุลาคมน้ําหนักไขปลาพลวงชมพูมีน้ําหนัก

มากท่ีสุดและมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญท่ี (P<0.05) กับทุกชวงเดือนท่ีมีการศึกษา รองลงมา ไดแก เดือนกุมภาพันธ

X 100 

 
X100 
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และเดือนธันวาคมโดยมีคาเทากับ 66.20±1.14, 51.90±1.67และ 49.50±0.60 กรัม ตามลําดับ และไขปลาพลวงชมพูมี

น้ําหนักนอยท่ีสุดคือเดือนสิงหาคมโดยมีคาเทากับ 23.72±2.49 กรัม ในขณะท่ีน้ําหนักตับของแมพันธุปลาพลวงชมพูนั้นพบวา

ในเดือนตุลาคมน้ําหนักตับปลาพลวงชมพูมีคานอยท่ีสุดและมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญท่ี (P<0.05) กับทุกชวง

เดือนท่ีมีการศึกษา โดยมีคาเทากับ 2.66±0.18 กรัม สําหรับน้ําหนักอัณฑะและน้ําหนักตับในปลาพลวงชมพูเพศผูพบวามีคา

ใกลเคียงกันในทุกชวงการศึกษาเฉลี่ยเทากับ 5.13±0.05 - 7.57±0.56 กรัม และ  3.90±1.00 - 6.06±4.17 กรัมตามลําดับ 

และไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญท่ี (P>0.05) สําหรับคาดัชนีการเจริญพันธุ (GSI, %) ซ่ึงเปนคาท่ีแสดงถึงการ

พัฒนาของอวัยวะสืบพันธุของปลาโดยพบวาแมพันธุปลาพลวงชมพูมีคา GSI, % คอนขางตํ่าระหวางเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 

2558 และเดือนเมษายน 2559 และไมมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญท่ี (P>0.05) ซ่ึงมีคา GSI, % เฉลี่ยเทากับ 

2.05±0.80, 2.03±0.47และ 2.29±0.07 ตามลําดับ ท้ังนี้คา GSI, %ของแมพันธุปลาพลวงชมพูจะเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็ว

ในชวงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 โดยเฉลี่ยเทากับ 5.90±0.75 และ 5.20±0.80 ตามลําดับ และมีความแตกตางทางสถิติ

อยางมีนัยสําคัญท่ี (P<0.05) กับทุกชวงเดือนท่ีมีการศึกษา นอกจากนี้พบวาคา GSI, % ของแมพันธุปลาพลวงชมพูเริ่มลดลงอีก

ครั้งในชวงเดือนกุมภาพันธ 2559 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 ± 0.08 (ตารางท่ี 1)  

สําหรับคา GSI, % ปลาพลวงชมพูเพศผูพบวาในแตละชวงเดือนท่ีทําการศึกษามีคาใกลเคียงกันอยางมากยกเวนในชวง

เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม 2559 เทานั้นท่ีมีความแตกตางกันทางสถิติท่ี (P<0.05) 

 โดยคา GSI, % ปลาพลวงชมพูเพศผูเดือนมิถุนายน 2558 - เดือนเมษายน 2559 มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.77±0.19, 

0.90±0.52, 1.02±0.15, 0.48±0.06, 0.54±0.16, 0.54±0.06 และ 0.71±0.29 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

2. การศึกษาคาดัชนีความสัมพันธตับ Hepatosomaticindex (HSI, %) ของพอแมพันธุปลาพลวงชมพู 

สําหรับคาดัชนคีวามสัมพันธตับตอน้ําหนักแมปลา (HSI, %) ของแมพันธุปลาพลวงชมพูในแตละชวงเดือนในรอบปพบวา 

คา HSI, % จะลดลงต่ําสุดในเดือนตุลาคม 2558 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.23±0.01 และคา HSI, % สูงสุดอยูในระหวางเดือน

เมษายน 2559 โดยมีคาเทากับ 0.72±0.05 นอกจากนี้พบวาในแตละชวงเดือนท่ีทําการศึกษาคา HSI, % มีความแตกตางกันทาง

สถิติอยางมีนัยสําคัญท่ี (P<0.05) โดยคาดัชนีความสัมพันธตับตอน้ําหนักแมปลาพลวงชมพูในรอบป (ตารางท่ี 1) 

ปลาพลวงชมพูเพศผูคาดัชนีความสัมพันธตับตอน้ําหนักปลา HSI, % จากการศึกษาในรอบปตั้งแตเดือนมิถุนายน 2558 

- เดือนเมษายน 2559 พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญท่ี (P>0.05) โดยคาเฉลี่ยเทากับ 0.48±0.16, 0.49±0.12, 

0.56±0.11, 0.39±0.04, 0.50±0.08 และ 0.51±0.33 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

3. คาสัมประสิทธิ์ความสมบูรณปลา Condition factor (CF) ของพอแมพันธุปลาพลวงชมพู 

คาสัมประสิทธิ์ความสมบูรณปลา จากการศึกษาครั้งนี้พบวาคา CF ของท้ังปลาเพศเมียและเพศผูมีคามากกวา 1.00 

ในทุกชวงเดือนของรอบปท่ีมีการศึกษา (ตารางท่ี 1 และ 2) 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย (mean ± SD) ดัชนีการเจริญพันธุ (GSI, %) ดัชนีความสัมพันธตับ (HSI, %) และสัมประสิทธ์ิความสมบูรณ

 ปลา (CF) ในการศึกษาพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุในรอบปของปลาพลวงชมพูเพศเมีย 

เดือน / ป คาดัชนีการเจริญ

พันธุ (GSI, %) 

คาดัชนีความสัมพันธตับ 

(HSI, %) 

คาสัมประสิทธ์ิความสมบูรณปลา 

(CF) 

มิถุนายน 2558 2.05 ± 0.80a 0.30 ± 0.11ab 1.17± 0.13a 

สิงหาคม 2558 2.03 ± 0.05a 0.36 ± 0.04b 1.18±0.15a 

ตุลาคม 2558 5.90 ± 0.75b 0.23 ± 0.01a 1.17±0.09a 

ธันวาคม 2558 5.20 ± 0.80b 0.52 ± 0.07c 1.27± 0.10ab 

กุมภาพันธ 2559 4.09 ± 0.08c 0.42 ± 0.00bc 1.53± 0.09c
 

เมษายน 2559 2.29 ± 0.07a 0.72 ± 0.59d 1.41±0.05bc 
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หมายเหตุ: คาเฉลี่ยท่ีกํากบัดวยภาษาอังกฤษท่ีตางกันในแนวต้ัง แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ

 เชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต (N = 3) 

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย (mean ± SD) ดัชนีการเจริญพันธุ (GSI, %) คาดัชนีความสัมพันธตับ (HSI, %) และคาสัมประสิทธิ์ความ

 สมบูรณปลา (CF) ในการศึกษาพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุในรอบปของปลาพลวงชมพูเพศผู 

เดือน / ป ดัชนีการเจริญพันธุ 

(GSI, %) 

คาดัชนีความสัมพันธตับ

(HSI, %) 

คาสัมประสิทธ์ิความสมบูรณปลา

(CF) 

มิถุนายน 2558 0.77 ± 0.19ab 0.48 ± 0.16a 1.18 ± 0.12a 

สิงหาคม 2558 0.90 ± 0.52ab 0.49 ± 0.12a 1.24 ± 0.10a 

ตุลาคม 2558 1.02 ± 0.15b 0.56 ± 0.11a 1.16 ± 0.14a 

ธันวาคม 2558 0.48 ± 0.06a 0.39 ± 0.04a 1.55 ± 0.15b 

กุมภาพันธ 2559 0.54 ± 0.16ab 0.50 ± 0.08a 1.22 ± 0.12a 

เมษายน 2559 0.54 ± 0.06ab 0.51 ± 0.33a 1.38 ± 0.20ab 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยท่ีกํากับดวยภาษาอังกฤษท่ีตางกันในแนวตั้ง แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

 ความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต (N = 3) 

4. การตรวจสอบระยะการพัฒนาของเซลลสืบพันธุทางเนื้อเย่ือวิทยาของแมพันธุปลาพลวงชมพู 

4.1 ศึกษาพัฒนาการของเซลลสืบพันธุในแตละชวงการศึกษาในปลาพลวงชมพูเพศเมียในวัยเจริญพันธุท่ีมีน้ําหนักเฉลี่ย 

1.03±0.05 - 1.40±0.17 ในเดือนมิถุนายน 2558 - เมษายน 2559 ซ่ึงเปนการศึกษาพัฒนาการของเซลลสืบพันธุคร้ังท่ี 1 - 6 

พบวา การพัฒนาการของไขมีหลายระยะ (ภาพท่ี 1ก. - 1ฉ) และแตละระยะไดเปรียบเทียบสัดสวนเปนเปอรเซ็นต ดังแสดงใน

ภาพท่ี 2ก. - 2ฉ.  

                         
1ก. เดือนมิถุนายน 58     1ข. เดือนสิงหาคม 58 

                        
1ค. เดือนตุลาคม 58     1ง. เดือนธันวาคม 58 

PN 

CN 

OG 

N ZR 

YL 

OD 

V 

YL 

YL 

CA 
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1จ. เดือนกุมภาพันธ 59     1ฉ. เดือนเมษายน 59 

ภาพที่ 1 เนื้อเย่ือเซลลไขปลาพลวงชมพูจากรังไขระยะตาง ๆ  (ก-ฉ คือ ระยะท่ี 1 - 6, CA = Cortical  alveoli formation oocyte, 

 CN = chromatin-nucleolus  oocyte, F = follicle,L = ovary lamellae, N = nucleolus, OD = oil  droplet, 

 OG = oogonia,,PF = postovulatory follicles,PN = peri-nucleolus oocytes, V = vitellogenic oocytes, 

 YL = yolk granule,ZR = zona radiate (Bouin,s; H&E, Scale bar 200 µm)) 

 

 
ภาพที่ 2ก. 

 
ภาพที่ 2ข. 
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ภาพที่ 2ค. 

 

 
ภาพที่ 2ง. 

 

 
ภาพที่ 2จ. 

 

1 2 3 4 5 6
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ระยะไข่

1 2 3 4 5 6

15.87

30.15

0

1.58

41.26

11.11

8.47

25.42

3.38
3.38

42.37

16.94

9.52

25.39

1.58
4.76

44.44

14.28

ธนัวาคม ตอนบน กลาง ปลาย

ระยะไข่

เป
อร์

เซ
น็ต์

1 2 3 4 5 6

36.59

37.02

2.12 2.12 8.93

13.19

41.17

29.41

1.76
1.76

8.23

17.64

29.82 35.39

0.88
1.76 7.52

14.6

กมุภาพนัธ์ ตอนบน กลาง ปลาย

ระยะไข่

เป
อร์

เซ
น็ต์

เป
อร์
เซ็
น
ต ์



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2562 O1 

205 

O27 

 
ภาพที่ 2ฉ. 

ภาพที่ 2 สัดสวนเปอรเซ็นตระยะไขปลาในแตละชวง 

4.2 พัฒนาการของเซลลสืบพันธุในแตละชวงการศึกษาในปลาพลวงชมพูเพศผูในวัยเจริญพันธุท่ีมีน้ําหนักเฉลี่ย 0.75±0.13 

- 1.16±0.23 กิโลกรัม พบวาเซลลสืบพันธุมีการพัฒนาปกติใกลเคียงกันโดยสวนใหญจะเห็น spermatozoa กระจายอยูท่ัวไป

ภายในถุงอัณฑะในทุก ๆ ชวงการศึกษา ดังภาพท่ี 3ก. - 3ฉ (Bouin,s; H&E, Scale bar 50 µm)  

                     

                    
ภาพที่ 3 เนื้อเย่ือของอัณฑะ (testis) SZ = spermatozoa (Bouin,s; H&E, Scale bar 50 µm) 

 

เชิงคุณภาพ: ตรวจสอบคุณภาพของไขปลาพลวงชมพู โดยการวัดขนาดเสนผานศูนยกลางของไขตอนละ 20 ฟองท้ัง

ตอนบน ตอนกลาง และตอนปลายจากแมปลาท่ีสุมขึ้นมาชวงการศึกษาละ 3 ตัว พบวาเสนผานศูนยกลางของไขในแตละสวน

และแตละชวงเวลาท่ีศึกษามีขนาดแตกตางกันซ่ึงแสดงใหเห็นวาไขมีการพัฒนาหลายระยะภายในรังไขปลาพลวงชมพู (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย (mean ± SD) ปริมาณ และคุณภาพของเซลลสืบพันธุในชวงระยะเวลาตาง ๆ ในการศึกษาพัฒนาการของ

 อวัยวะสืบพันธุในรอบปของปลาพลวงชมพูเพศเมีย 

เดือน / ป 

น้ําหนักไขเฉลี่ย

ทั้งหมดในรังไขปลา

พลวงชมพู (กรัม) 

ขนาดเสนผานศูนยกลางแตละตอนของไขปลาพลวงชมพู 

(มิลลิเมตร) 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนปลาย 

มิถุนายน 2558  29.73 ± 13.98a 2.14 ± 0.02a 2.05 ± 0.07a 2.27 ± 0.09a 

สิงหาคม 2558 23.72 ± 2.49a 1.59 ± 0.01b 2.06 ± 0.09a  2.31 ± 0.10ab 

ตุลาคม 2558 66.20 ± 1.14b 2.43 ± 0.07c 2.38 ± 0.10b 2.65 ± 0.10c 

1 2 3 4 5 6
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เดือน / ป 

น้ําหนักไขเฉลี่ย

ทั้งหมดในรังไขปลา

พลวงชมพู (กรัม) 

ขนาดเสนผานศูนยกลางแตละตอนของไขปลาพลวงชมพู 

(มิลลิเมตร) 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนปลาย 

ธันวาคม 2558 49.50 ± 0.60c 2.27 ± 0.08ac 2.27 ± 0.07b 2.59 ± 0.11c 

กุมภาพันธ 2559 51.90 ± 1.67c 2.37 ± 0.14c 2.59 ± 0.05c 2.47 ± 0.13bc 

เมษายน 2559 25.19 ± 1.60a 1.89 ± 0.11d 2.05 ± 0.05a 2.20 ± 0.06a 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยท่ีกํากับดวยภาษาอังกฤษท่ีตางกันในแนวต้ัง แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

 ความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต (N = 3) 

5. คุณภาพน้ําในบอซีเมนตสําหรับการเลี้ยงพอแมพันธุ 

คุณภาพน้ําในบอซีเมนตสําหรับการเลี้ยงพอแมพันธุซ่ึงทําการวิเคราะหทุกสัปดาหพบวา มีคาดัชนีอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม

ตอการเลี้ยงสัตวน้ํา ตามไมตรีและจารุวรรณ (2528) โดยปริมาณออกซิเจนละลายน้ํามีคาอยูระหวาง 5.0 - 6.2 มิลลิกรัมตอลิตร 

ความเปนกรดเปนดางมีคาอยูระหวาง 7.00 - 7.60 อุณหภูมิของน้ํามีคาอยูระหวาง 25 - 26oC และความกระดางมีคาอยูระหวาง 

130 - 150 มิลลิกรัมตอลิตร  

6. ขอมูลปริมาณน้ําฝน  

เก็บขอมูลปริมาณน้ําฝนท่ัวพ้ืนท่ีในจังหวัดยะลาระหวางเดือนมิถุนายน 2558 - เดือนพฤษภาคม 2559 โดยขอ

สนับสนุนขอมูลจาก หนวยงานสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดยะลาเพ่ือนําขอมูลจากปจจัยภายนอกมาประกอบการศึกษาในงานวิจัย

ในคร้ังนี้ โดยพบวาปริมาณน้าํฝนในเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2558 มีจํานวนวันและปริมาณน้าํฝนมากท่ีสุดเม่ือ

เปรียบเทียบกับเดือนอ่ืน ๆ ในรอบป เทากับ 331.4 และ 335.9 มิลลิเมตรตามลําดับ 

 

สรุปและวิจารณผล 

 จากการศึกษาพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุในรอบปของปลาพลวงชมพูในครั้งนี้ผูวิจัยไดเริ่มศึกษาปจจยัตาง ๆ  ท่ีสามารถ

เปนดัชนีบงชี้ถึงระยะเวลา (เดือน) ท่ีพอแมพันธุปลาพลวงชมพูมีความสมบูรณเพศสูงสุดระหวางเดือนมิถุนายน 2558 (ครั้งท่ี 1) 

- เดือนเมษายน 2559 (ครั้งท่ี 6) ไมวาจะเปนคาดัชนีการเจริญพันธุ Gonadosomatic index (GSI, %) พบวาแมพันธุปลาพลวง

ชมพูมีคา GSI% สูงท่ีสุดในชวงเดือนตุลาคมซ่ึงเปนชวงตนฤดูฝนของภาคใตโดยมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 5.90±0.75 และจะลดลง

เรื่อย ๆ ในชวงเดือนถัดไปท่ีมีการศึกษาโดยคา GSI% ของแมปลาพลวงชมพูม่ีคาต่ําในชวงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ซ่ึงสอดคลอง

กับสันทนา และคณะ (2533) ท่ีไดศึกษาปลาพ้ืนเมืองในแมน้ําตาง ๆ พบวา คา GSI % ของปลาแตละชนิดมีความแตกตางกัน

โดยจากการศึกษาพบวา คา GSI% ของปลาแตละชนิดมีคาเฉลี่ยประมาณ 0.30 - 13.5 และปลาเพศเมียจะมีคา GSI% มากกวา

ปลาเพศผูโดยเฉพาะในฤดูวางไข ท้ังนี้ เนื่องจากปริมาณน้าํเชื้อในเพศผูจะนอยกวาปริมาณไขในปลาเพศเมียหลายเทา (เกรียงศักดิ์, 

2549) ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองในครั้งนี้โดยพบวาในชวงเดือนตุลาคมปลาพลวงชมพูเพศเมียท่ีคา GS% สูงท่ีสุด และในชวง

เดียวกันปลาพลวงชมพูเพศผูก็มีคา GSI% สูงสุดเชนกัน สําหรับคา GSI% ของปลาพลวงชมพูเพศผูวัยเจริญพันธุท่ีอยูระหวาง 

0.48 - 1.02 นั้นมีความพรอมในการผสมพันธุตลอดชวงอายุในวัยเจริญพันธุและไมพบอัณฑะอยูในระยะท่ี 6 และสอดคลองกับ 

จิระยุทธ และคณะ (2555) คาดัชนีความสัมพันธตับ Hepatosomaticindex (HSI, %) เปนดัชนีหนึ่งท่ีบงชี้ถึงการพัฒนาอวัยวะ

สืบพันธุของปลา และมีคาสวนทางกันกับคา GSI% โดยการศึกษาในครั้งนี้พบวาชวงเดือนตุลาคม 2558 คา HIS% ของแมพันธุ

ปลาพลวงชมพูมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 0.23±0.01 และจะเพ่ิมขึ้นในชวงเวลาถัดไปในรอบปแตขณะท่ีในชวงเวลาดังกลาว GSI% 

ของแมพันธุปลาพลวงชมพูมีคาสูงท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวงจรการสืบพันธุในรอบปของแมปลาตะเพียนขาวโดยพบวาคา 

HSI% ของแมปลาตะเพียนขาวจะลดลงตํ่าสุดในเดือนพฤษภาคมในขณะท่ีคา GSI% ของแมปลาตะเพียนขาวจะมีคาสูงสุดใน

เดือนพฤษภาคมในปเดียวกันเชนกัน (นฤพล และวัฒนะ, 2535) ท้ังนี้ เปนเหตุผลมาจากปลาเริ่มมีการสะสมอาหารหรือไขแดงก็คือ 

ไวเทลโลจีนินโดยมีฮอรโมน Estradiol-17beta เปนตัวกระตุน ซ่ึงไวเทลโลจีนนิจะถูกสังเคราะหขึ้นในตับแลวปลอยสูกระแสเลือด 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2562 O1 

207 

O27 

ในขณะท่ีไวเทลโลจีนินสังเคราะหขึ้นในตับ ทําใหคา HSI, % สูงขึ้นและจะคอย ๆ ลดลงเม่ือไวเทลโลจีนินท่ีสังเคราะหถูกปลอยสู

กระแสเลือดไปยังรังไขเปนผลทําใหขนาดและน้ําหนักของรังไขเพ่ิมขึ้นทําใหคา GSI% สูงขึ้นเรื่อย ๆ (Aida et al., 1973; 

Sundararajet al., 1982 อางโดย นฤพล และวัฒนะ, 2535) สําหรับคา HSI% ของปลาพลวงชมพูเพศผูพบวาในแตละชวงเดือน

ท่ีศึกษาไมมีความแตกตางกันและนั้นก็มีหมายถึงปลาพลวงชมพูเพศผูมีความพรอมในการผสมพันธุตลอดชวงอายุในวัยเจริญพันธุ

เปนไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุของปลาเพศผูท่ีศึกษาในดานเนื้อเย่ือวิทยา  

 ศึกษาจากน้ําหนักตัวตอความยาวลําตัวของปลาซ่ึงคาสัมประสิทธิ์ความสมบูรณปลาตองไมตํ่ากวา 1.00 จากการศึกษา

คร้ังนี้พบวาคา (CF) ท้ังปลาเพศเมียและเพศผูมีคามากกวา 1.00 ในทุกชวงเดือนของรอบปท่ีมีการศึกษา สําหรับการพัฒนา

อวัยวะสืบพันธุไดแกรังไขและอัณฑะของปลาพลวงชมพูพบวามีการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุโดยท่ัวไปของปลากระดูกแข็ง โดยจะมี

การพัฒนาโดยยอแบงเปน 4 ชวง ไดแก ชวงระยะท่ีเร่ิมตนพัฒนา ชวงกําลังพัฒนา ระยะพัฒนาเต็มท่ี และระยะหลังการวางไข

หรือเรียกวาระยะพัก เชนเดียวกับปลาหลายชนิด  (Sokolowska and Skora, 2002)  

 อีกปจจัยหนึ่งซ่ึงสงผลกระตุนใหแมปลามีการวางไขคือฤดูกาลโดยพบวาในภาคใตตอนลางโดยเฉพาะในจังหวัดยะลา

ฤดูฝนจะเร่ิมในชวงเดือนกันยายนและจะมีปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันท่ีฝนตกท่ีสูงต้ังแตเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคมของทุก

ปและจากขอมูลในการศึกษา คา GSI% ของแมปลาพลวงชมพูพบวาในเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม คา GSI% ของปลามีคา

สูงกวาชวงเดือนอ่ืน ๆ สอดคลองกับผลการศึกษาในปลาเขตรอนหลายชนิดโดยพบวาฝนเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการกระตุน

การวางไขของปลาเขตรอน (Munro, 1990) แตอยางไรก็ตามจากศึกษาคา GSI%, HSI%, CF และน้ําหนักไขปลาประกอบกับ

เม่ือศึกษาจากลักษณะเนื้อเย้ือวิทยารวมถึงขนาดเสนผานศูนยกลางท่ีมีการพัฒนาในทางท่ีขยายใหญข้ึน ประกอบกับขอมูล

ปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันท่ีฝนตกท่ีสงผลกระตุนใหแมปลามีการวางไขจากการทดลองคร้ังนี้สามารถกลาวไดวาแมปลาพลวง

ชมพูแตละตัวมีชวงระยะเวลาความสมบูรณเพศมากท่ีสุดในรอบปประมาณ 3 เดือนโดยอยูระหวางเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

จากการทดลองคร้ังนี้ถึงแมแมปลาพลวงชมพูแตละตัวมีชวงระยะเวลาความสมบูรณเพศมากท่ีสุดในรอบปประมาณ  

3 เดือน โดยอยูระหวางเดือน ตุลาคม - ธันวาคม แตควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมกรดไขมันท่ีจําเปนและปลาไมสามารถ

สังเคราะหเองได เชน docosahexanoic acid (22:6n-3,DHA) eicosapentaenoic acid (20:5n-3,EPA) และ Arachidonic 

acid (20:4n-6,AA) ท้ังนี้กรดไขมันท่ีจําเปนท้ัง 3 ชนิดมีสวนสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาไขและระบบสืบพันธุของปลาดังนั้นถา

ไดทําการศึกษาการเสริมกรดไขมันท่ีจําเปนในอาหารในอัตราท่ีเหมาะสมในชวงท่ีแมปลาพลวงชมพูมีความสมบูรณเพศสูงสุดก็

อาจจะทําใหไขปลาท่ีมีความสมบูรณพรอมท่ีจะขยายพันธุมีปริมาณมากขึ้นเปนตน 

 

คําขอบคุณ 

 ขอขอบคุณผูชวยศาตราจารย ดร. นเรศ  ชวนยุก อาจารยประจําภาควิชาวาริชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตหาดใหญ 
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การขนสงลูกพันธุปลาสลิด 

 

อาคม เล็กนอย1* ชัยสิทธ์ิ เสนา2 พรชนก ชุมคง1 และ วีระ วัชรกรโยธิน2 
1ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ 
2ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดปทุมธานี 

 

บทคัดยอ 

 การทดลองขนสงลูกพันธุปลาสลิด เพ่ือศึกษาผลกระทบของอัตราความหนาแนน ระยะเวลาขนสง และสารเคมีท่ีใช 

ในการขนสง ตออัตรารอดตาย และตนทุนการขนสงของลูกปลาสลิด ดําเนินการทดลองท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ําจืดสมุทรปราการ ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงพฤษภาคม 2559 

 การทดลองท่ี 1 บรรจุลูกปลาสลดิวัยออน อายุ 2 วัน ในถุงพลาสติกท่ีบรรจุกาซออกซิเจน (ปริมาตรน้ํา 1 ลิตร) ท่ีอัตรา

ความหนาแนน 5,000, 10,000 และ 20,000 ตัว/ลิตร เปนระยะเวลา 3, 6, 9 และ 12 ชั่วโมง เม่ือสิ้นสุดการทดลองพบวา อัตรา

ความหนาแนน และระยะเวลาการขนสงมีผลทําใหอัตรารอดตายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีอิทธิพลรวมของท้ัง 

2 ปจจัย (p<0.05) พบวาอัตราความหนาแนน 5,000 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 3 ชั่วโมง มีอัตรารอดตายสูงกวาชุดการ

ทดลองอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ (p<0.05) เม่ือพิจารณาตนทุนการขนสงพบวา อัตราความหนาแนน 20,000 ตัว/ลิตร ระยะเวลา

การขนสง 3 ชั่วโมง เหมาะสมท่ีสุดเนื่องจากมีตนทุนการขนสงต่ําท่ีสุด 

 การทดลองท่ี 2 บรรจุลูกปลาสลดิขนาด 1 นิ้ว ในถุงพลาสติกท่ีบรรจุกาซออกซิเจน (ปริมาตรน้ํา 1 ลิตร) ท่ีอัตราความ

หนาแนน 200 ตัว/ลิตร เปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง โดยใชยาและสารเคมีชนิดตางกันดังนี้ (1) ไมใชสารเคมี (2) เกลือ 0.2 

เปอรเซ็นต (3) ยาเหลือง 2 มิลลิกรัม/ลิตร (4) ดางทับทิม 2 มิลลิกรัม/ลิตร (5) ออกซีเตตราซัยคลิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร และ (6) 

ผงถานกัมมันต 20 กรัม/ลิตร หลังจากสิ้นสุดการขนสงนําลูกปลาไปเลี้ยงตอเปนระยะเวลา 96 ชั่วโมง พบวาชุดการทดลองท่ีใช

ยาเหลืองเหมาะสมท่ีสุดเนื่องจากมีอัตรารอดตายสูงกวาชุดการทดลองอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีตนทุนการ

ขนสงเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด  

 การทดลองท่ี 3 บรรจุลูกปลาสลดิขนาด 1 นิ้ว ในถุงพลาสติกท่ีบรรจุกาซออกซิเจน (ปริมาตรน้ํา 1 ลิตร) ท่ีอัตราความ

หนาแนน 150, 200 และ 250 ตัว/ลิตร เปนระยะเวลา 3, 6, 9 และ 12 ชั่วโมง รวมกับการใชยาเหลืองอัตรา 2 มิลลิกรัม/ลิตร 

หลังจากสิ้นสุดการขนสงนาํลูกปลาไปเลี้ยงตอเปนระยะเวลา 96 ชั่วโมง พบวาอัตราความหนาแนน และระยะเวลาการขนสง  

มีผลทําใหอัตรารอดตายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีอิทธิพลรวมของท้ัง 2 ปจจัย (p<0.05) โดยท่ีระดับอัตรา

ความหนาแนน 250 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 3 ชั่วโมง เหมาะสมท่ีสุดเนื่องจากมีอัตรารอดตายท่ีดี และมีตนทุนการขนสง

ตํ่าท่ีสุด 

 การทดลองท่ี 4 บรรจุลูกปลาสลดิขนาด 2 นิ้ว ในถุงพลาสติกท่ีบรรจุกาซออกซิเจน (ปริมาตรน้ํา 1 ลิตร) ท่ีอัตราความ

หนาแนน 50, 75 และ 100 ตัว/ลิตร เปนระยะเวลา 3, 6, 9 และ 12 ชั่วโมง รวมกับการใชยาเหลืองอัตรา 2 มิลลิกรัม/ลิตร 

หลังจากสิ้นสุดการขนสงนําลูกปลาไปเลี้ยงตอเปนเวลา 96 ชั่วโมง พบวาอัตราความหนาแนน และระยะเวลาการขนสง มีผล 

ทําใหอัตรารอดตายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีอิทธิพลรวมของท้ัง 2 ปจจัย (p<0.05) โดยท่ีระดับอัตราความ

หนาแนน 100 ตัว/ลิตร ระยะเวลาขนสง 3 ชั่วโมง เหมาะสมท่ีสุดเนื่องจากมีอัตรารอดตายท่ีดี และมีตนทุนการขนสงตํ่าท่ีสุด 

 

คําสําคัญ: การขนสง ลูกพันธุ ปลาสลิด 

   

*ผูรับผิดชอบ: 142 หมู 8 ต.บางบอ อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560  

E-mail: ifsamutpra@hotmail.com
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Transportation of Snakeskin Gourami, Trichogaster pectoralis (Regan, 1910) Fry and 

Fingerlings 

 

Arkhom Leknoi1*, Chaiyasit Sena2, Pornchanok Chumkong1 and Veera Watcharagoneyotine2 
1Samut Prakan Inland Aquaculture Research and Development Center 
2Pathumthani Inland Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 

 The experiment on transportation of Snakeskin gourami, Trichogaster pectoralis (Regan, 1910) fry 

and fingerlings were conducted to study the effects of density, transportation time and chemicals used on 

survival rates and cost of transportation. The experiments were carried out at Samut Prakarn Inland Fisheries 

Research and Development Center during February to May, 2016. 

 The first experiment, 2-day-old Snakeskin gourami fry were stocked in plastic bags ( 1  liter of 

freshwater)  with oxygen at stocking densities of 5,000, 10,000 and 20,000 fish/l for 3, 6, 9 and 12 hours. 

The results showed that density and transportation time had significant effects on survival rate and there 

were interaction between 2 factors ( p<0.05) . The survival rate at a density of 5,000 fish/l and 3 hours of 

transportation time was significantly higher than other treatments ( p<0.05) . Considering on the cost of 

transportation, a density of 20,000 fish/l and 3 hours of transportation time was the best method because 

of the lowest cost of transportation.  

 The second experiment, Snakeskin gourami fingerlings (about 1-inch total length) were stocked in 

plastic bags (1 liter of freshwater) with oxygen at a density of 200 fish/l for 12 hours with different chemicals, 

(1) no chemical added, (2) 0.2% sodium chloride, (3) 2 ppm acriflavine, (4) 2 ppm potassium permanganate, 

(5) 15 ppm oxytetracycline and (6) 20 g/l activated carbon and reared for 96 hours after the transportation 

time. The results showed that 2 ppm acriflavine is the best chemical because the survival rate was 

significantly higher than other treatments (p<0.05) and had the lowest cost of transportation.  

 The third experiment, Snakeskin gourami fingerlings (about 1-inch total length) were stocked in 

plastic bags (1 liter of freshwater) with oxygen at a density of 150, 200 and 250 fish/l for 3, 6, 9 and 12 hours 

and 2 ppm acriflavine added and reared for 96 hours after the transportation time. The results showed that 

density and transportation time had significant effects on survival rate and there were interaction between 

2 factors (p<0.05). In conclusion, a density of 250 fish/l and 3 hours of transportation time was the best 

method because of the high survival rate and the lowest cost of transportation.  

 The fourth experiment, Snakeskin gourami fingerlings (about 2-inch total length) were stocked in plastic 

bags (1 liter of freshwater) with oxygen at stocking densities of 50, 75 and 100 fish/l for 3, 6, 9 and 12 hours 

and 2 ppm acriflavine added and reared for 96 hours after the transportation time. The results showed that 

density and transportation time had significant effects on survival rate and there were interaction between  
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2 factors (p<0.05). In conclusion, a density of 100 fish/l and 3 hours of transportation time was the best 

method because of the high survival rate and the lowest cost of transportation. 

 

Keywords: Transportation, Snakeskin Gourami, Trichogaster pectoralis (Regan, 1910) 

   

*Corresponding author: 142 Moo 8, Bangbo District, Amphoe Bangbo, Samut prakan Provice 10560  
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คํานํา 

 ปลาสลิดหรือปลาใบไม มีชื่อสามัญวา Snakeskin Gourami มีชื่อวิทยาศาสตรวา Trichogaster pectoralis (Regan, 

1910) บริเวณพ้ืนที่เลี้ยงท่ีสําคัญของประเทศตั้งอยูในเขตภาคกลาง ลูกปลาสลิดท่ีเกษตรกรนํามาเลี้ยงสวนใหญไดจากการ

เพาะพันธุและเลี้ยงปลาในบอเดียวกัน และในปจจุบันพบมีแนวโนมวาเกษตรกรท่ีตั้งอยูในสวนภูมิภาคมีความสนใจเลี้ยงปลาสลิด 

กันแพรหลายมากขึ้น และหาซ้ือลูกปลาจากฟารมเพาะเลี้ยงในเขตภาคกลาง จึงตองใชระยะเวลาในการเดินทางหลายชั่วโมง ทํา

ใหประสบปญหาพบวามีปลาออนแอและตายในถงุลําเลียงเปนจาํนวนมาก เม่ือปลอยปลาลงบอเลี้ยงแลวก็ยังมีปลาตายจํานวนมาก 

จึงเกิดความไมแนนอนในผลผลิตจากการเลี้ยง 

 ดวยเหตุผลดังกลาววิธีการแกปญหาอยางหนึ่ง คือการขนสงลูกปลาสลิดไปยังพ้ืนท่ีเหลานี้ ซ่ึงในปจจุบันศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ ใชวิธีบรรจุลกูปลาสลิดขนาด 2 - 3 เซนติเมตร ประมาณ 1,000 ตัว/ถุง ในถุงพลาสติก

ขนาดกวาง 18 นิ้ว ยาว 28 นิ้ว ปริมาตรน้ํา 3 ลิตร เติมกาซออกซิเจนประมาณ 3 เทาของปริมาตรน้ําในถุง แลวลําเลียงใน

รถบรรทุกท่ีมีหลังคาคลุมและไมมีการควบคุมอุณหภูมิ แตมีบางครั้งพบวามีลูกปลาตายจํานวนมากโดยไมทราบสาเหตุเม่ือขนสง

เปนระยะเวลานานกวา 6 ชั่วโมง ในปจจุบันนี้มีการพัฒนาการลําเลียงโดยการใชยาและสารเคมีหลายชนิดลงไปในน้ําท่ีใชเพ่ือ

การขนสง เพ่ือลดความเครียด และเพ่ิมอัตรารอดของปลา สารเคมีท่ีนิยมใชโดยท่ัวไปแบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ กลุมยากลอม

ประสาท (sedatives) ท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย คือ ควินอลดิน (quinaldine sulfate) และไตรเครนมีเทรนซัลโฟเน็ต หรือ 

MS 222 (tricane methanesulfonate) โดยควินอลดิน ใชท่ีความเขมขน 25 มิลลิกรัม/ลิตร ในขณะท่ี MS 222 ใชท่ีความ

เขมขน 60 - 70 มิลลิกรัม/ลิตร สารประกอบเหลานี้ชวยลดการทํางานของขบวนการเผาผลาญในรางกายปลา กลุมสารเคมีท่ีใช

ในการควบคุมคุณภาพน้ําใหคงท่ี (water quality stabilizer) ประกอบดวย พีเอสบัฟเฟอร ใชตามท่ีระบุในฉลาก ซีโอไลท เพ่ือ

กําจัดแอมโมเนีย ปริมาณท่ีใช 20 กรัม/ลิตร หรือผงถานกัมมันต (activated carbon) ปริมาณท่ีใช 20 กรัม/ลิตร น้ําแข็ง หรือ

ฮีทแพค เพ่ือรักษาระดับของอุณหภูมิใหเปลี่ยนแปลงนอยท่ีสุด เกลือแกงท่ีความเขมขน 5 - 10 ppt เพ่ือทําใหน้ํามีสภาวะเปนไอ

โซโทนิค (isotonic) เกิดความสมดุลระหวางน้ําภายนอกและภายในรางกายของปลา และการใชดางทับทิม (KMnO4) ความเขมขน 

2 - 4 มิลลิกรัม/ลิตร เพ่ือปองกันและกําจัดโรค ท่ีเกิดจากโปรโตซัวเชื้อรา และแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังมีการใชยาปฏิชีวนะบาง

ตัวรวมกัน ซ่ึงชนิดท่ีนิยมใชกันอยางกวางขวางสําหรับการขนสงปลาและการรักษาดวยยากอนจับขาย ไดแก ออกซิเตตราซัยคลิน 

(oxytetracycline) ความเขมขน 5 - 20 มิลลิกรัม/ลิตร และยาเหลือง (acriflavin) ความเขมขน 3 - 10 มิลลิกรัม/ลิตร (ชลอ, 

2528; อมรรัตน และคณะ, 2544; วีระ และคณะ, 2552; Piper et al., 1982)  

 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ จึงพิจารณาเห็นถึงความสําคัญของการขนสงปลาสลิดท่ีมี

คุณภาพไปยังพ้ืนท่ีเปาหมาย นับวาเปนปจจัยสําคญัของความสําเร็จในการประกอบธุรกิจการเลี้ยงปลาสลิด ดังนั้นจึงจําเปนตอง

ศึกษาผลกระทบของปจจัยตาง ๆ ไดแก ขนาดของลูกปลา อัตราความหนาแนน ระยะเวลา การใชยาและสารเคมี เพ่ือปรับปรุง

วิธีการขนสงลูกปลาสลิดใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือเปนการลดอัตราการตาย ชวยลดตนทุนในการขนสง สงผลใหเกษตรกรผู

เพาะเลี้ยงปลาสลิดไดรับผลประโยชนสูงสุดทําใหมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น มีรายไดเพ่ิมขึ้นอยางม่ันคง และเพ่ือใชเปนแนวทางในการขนสง

ลูกพันธุปลาสลิดของกรมประมงและทุกภาคสวนท่ีมีความสนใจในดานการเพาะเลี้ยงเลี้ยงปลาสลิดในโอกาสตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือทราบผลของความหนาแนน และระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการขนสงลูกพันธุปลาสลิดวัยออน อายุ 2 วัน ตออัตรา

รอดตาย และตนทุนการขนสง 

 2. เพ่ือทราบผลของการใชยา และสารเคมีท่ีเหมาะสมในการขนสงลูกพันธุปลาสลิด ขนาด 1 นิ้ว ตออัตรารอดตาย และ

ตนทุนการขนสง 

 3. เพ่ือทราบผลของความหนาแนน และระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการขนสงลกูพันธุปลาสลิด ขนาด 1 นิ้ว ตออัตรารอดตาย 

และตนทุนการขนสง 
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 4. เพ่ือทราบผลของความหนาแนน และระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการขนสงลกูพันธุปลาสลิดขนาด 2 นิ้ว ตออัตรารอดตาย 

และตนทุนการขนสง 

 

วิธีดําเนินการ 

1. การวางแผนการศึกษา ประกอบดวย 2 การทดลอง ดังนี้ 

 1.1 การทดลองท่ี 1 การศึกษาผลของความหนาแนน และระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการขนสงลูกพันธุปลาสลิดวัยออน 

อายุ 2 วัน 

 วางแผนการทดลองแบบ 3x4 แฟคตอเรียลในแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD) โดยมี 3 ซํ้า ดังนี้  

 ปจจัย A ความหนาแนน มี 3 ระดับคือ 5,000, 10,000 และ 20,000 ตัว/ลิตร 

 ปจจัย B ระยะเวลาขนสง มี 4 ระดับคือ 3, 6, 9 และ 12 ชั่วโมง  

 1.2 การทดลองท่ี 2 การศึกษาผลของการขนสงลูกพันธุปลาสลิด ขนาด 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว 

 1.2.1 การเปรียบเทียบยา และสารเคมีท่ีใชในการขนสงลูกพันธุปลาสลิด ขนาด 1 นิ้ว อัตราการขนสง 200 ตัว/ลิตร 

เปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง 

  วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (completely randomized design, CRD) ประกอบดวย 6 ชุดการ

ทดลอง (treatment) แตละชุดการทดลองมี 3 ซํ้า (replication) ดังนี้ 

  ชุดการทดลองท่ี 1 ไมใชสารเคมี, ชุดการทดลองท่ี 2 เกลือ 0.2 เปอรเซ็นต, ชุดการทดลองท่ี 3 ยาเหลือง 2 

มิลลิกรัม/ลิตร, ชุดการทดลองท่ี 4 ดางทับทิม 2 มิลลิกรัม/ลิตร, ชุดการทดลองท่ี 5 ออกซีเตตราซัยคลิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร 

และชุดการทดลองท่ี 6 ผงถานกัมมันต 20 กรัม/ลิตร 

 1.2.2 การศึกษาผลของความหนาแนน และระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการขนสงลูกพันธุปลาสลิด ขนาด 1 นิ้ว 

รวมกับการใชยาและสารเคมีท่ีใหผลดีท่ีสุดจากการทดลองท่ี 1.2.1 

  วางแผนการทดลองแบบ 3x4 แฟคตอเรียลในแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD) โดยมี 3 ซํ้า ดังนี้  

  ปจจัย A ความหนาแนน มี 3 ระดับคือ 150, 200 และ 250 ตัว/ลิตร 

  ปจจัย B ระยะเวลาขนสง มี 4 ระดับคือ 3, 6, 9 และ 12 ชั่วโมง 

 1.2.3  การศึกษาผลของความหนาแนน และระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการขนสงลูกพันธุปลาสลิด ขนาด 2 นิ้ว 

รวมกับการใชยาและสารเคมีท่ีใหผลดีท่ีสุดจากการทดลองท่ี 1.2.1 

  วางแผนการทดลองแบบ 3x4 แฟคตอเรียลในแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD) โดยมี 3 ซํ้า ดังนี้  

  ปจจัย A ความหนาแนน มี 3 ระดับคือ 50, 75 และ 100 ตัว/ลิตร 

  ปจจัย B ระยะเวลาขนสง มี 4 ระดับคือ 3, 6, 9 และ 12 ชั่วโมง         

2. การเตรียมภาชนะและปลาทดลอง 

 2.1 ภาชนะทดลอง 

  ทําการทดลองโดยใชภาชนะเปนถุงพลาสติกขนาด 14x24 นิ้ว ซอนทับกัน 2 ชั้น เติมน้ําจืดท่ีไดเตรียมไวแลว  

ถุงละ 1 ลิตร และบรรจุกาซออกซิเจน 3 เทาของปริมาตรน้ําในถุง มัดปากถุงใหแนน แลววางถุงบนรถบรรทุกขนาด 1 ตัน  

ท่ีมีหลังคาคลุม และไมมีการควบคุมอุณหภูมิ 

 2.2 การเตรียมปลาทดลอง 

 2.2.1 ลูกปลาสลิดวัยออน อายุ 2 วัน 

   ลูกปลาสลิดท่ีใชทดลองเปนลูกปลารุนเดียวกัน ซ่ึงไดจากการเพาะพันธุท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืดสมุทรปราการ โดยใชวิธีการฉีดฮอรโมนสังเคราะหรวมกับยาเสริมฤทธิ์ใหกับพอแมปลา และปลอยใหพอแมปลาผสม
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พันธุตามธรรมชาติในบอคอนกรีต เม่ือแมปลาวางไขแลวจึงทําการรวบรวมไขปลาไปฟกในถังไฟเบอรกลาส เม่ือลูกปลาอายุได 2 

วัน จึงทําการรวบรวมลูกปลามาใชทดลอง 

 2.2.2 ลูกปลาสลิดขนาด 1 นิ้ว 

   ลูกปลาสลิดท่ีใชทดลองเปนลูกปลารุนเดียวกัน ซ่ึงไดจากการเพาะพันธุรูปแบบเดียวกับการเตรียมลูกปลา

สลิดวัยออน อายุ 2 วัน เม่ือลูกปลาอายุได 2 วัน จึงทําการรวบรวมและยายลูกปลาไปอนุบาลในบอดินขนาดพ้ืนท่ี 1 ไร ใหไรแดง

และอาหารสําเร็จรูปชนิดผงสําหรับลูกปลาวัยออนเปนอาหาร วันละ 2 คร้ัง ซ่ึงใชเวลาอนุบาลประมาณ 30 วัน จะไดลูกปลา

ขนาด 1 นิ้ว จึงทําการรวบรวมลูกปลามาพักไวในบอคอนกรีตเปนเวลา 3 วัน กอนนําลูกปลาไปใชทดลอง 

 2.2.3 ลูกปลาสลิดขนาด 2 นิ้ว 

   การเตรียมลูกปลาทดลองขนาด 2 นิ้ว ท่ีมีวิธีการเชนเดียวกับการเตรียมลูกปลาทดลองขอ 2.2.2 หลังจาก

รวบรวมลูกปลาขนาด 1 นิ้ว จากบออนุบาลแลวนําลูกปลาไปอนุบาลตอในกระชัง โดยใหอาหารสําเร็จรูปชนิดผงสําหรับสัตวน้ํา

วัยออน และอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีนไมตํ่ากวา 40 เปอรเซ็นต วันละ 2 คร้ัง ซ่ึงใชเวลาอนุบาลประมาณ 42 วัน 

ไดปลาขนาด 2 นิ้ว จึงทําการรวบรวมลูกปลามาพักไวในบอคอนกรีตเปนเวลา 2 วัน กอนนําลูกปลาไปใชทดลอง 

3. วิธีดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ดําเนินการทดลองท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือน 

พฤษภาคม 2559 โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้  

 3.1 การศึกษาผลของความหนาแนน และระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการขนสงลูกพันธุปลาสลิดวัยออน อายุ 2 วัน 

  เติมน้ําจืดท่ีไดเตรียมไวแลว ถุงละ 1 ลิตร จากนั้นสุมลูกปลาสลิดใสถุงพลาสติกตามจํานวนท่ีกําหนด คือ 5,000, 

10,000 และ 20,000 ตัว/ลิตร ตามลาํดับ บรรจุกาซออกซิเจน 3 เทาของปริมาตรน้าํในถุง มัดปากถงุใหแนน แลววางถุงบน

รถบรรทุก เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการทดลองคือ 3, 6, 9 และ 12 ชั่วโมง ตามลําดับ จึงทําการตรวจสอบจํานวนลูกปลาสลิด

ท่ีเหลือ 

รอดตาย และคุณภาพน้ําในถุงทดลอง  

 3.2 การศึกษาผลของการขนสงลูกพันธุปลาสลิด ขนาด 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว 

  3.2.1 การเปรียบเทียบยาและสารเคมีใชในการขนสงลูกพันธุปลาสลิด ขนาด 1 นิ้ว  

   เติมน้ําจืดท่ีผสมยาและสารเคมีตามชุดการทดลองท่ีกําหนด ถุงละ 1 ลิตร จากนัน้สุมลูกปลาสลิดใสถงุพลาสติก

ตามจํานวนท่ีกําหนด คือ 200 ตัว/ลิตร บรรจุกาซออกซิเจน 3 เทาของปริมาตรน้ําในถุง มัดปากถุงใหแนน แลววางถุงบนรถบรรทุก 

จากนั้นตรวจสอบจํานวนลูกปลาสลิดท่ีเหลือรอดตายและคุณภาพน้ํา ตามระยะเวลาท่ีกําหนด คือ 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นนําลูก

ปลาสลิดไปเลี้ยงตอเปนระยะเวลา 96 ชั่วโมง เพ่ือศึกษาผลกระทบหลังจากการขนสงท่ีมีตออัตราการรอดตายของลูกปลาสลิด 

  3.2.2 การศึกษาผลของความหนาแนน และระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการขนสงลูกพันธุปลาสลิดขนาด 1 นิ้ว  

   เติมน้ําจืดท่ีผสมยาและสารเคมีท่ีไดผลดีท่ีสุดจากขอ 3.2.1 ถุงละ 1 ลิตร จากนั้นสุมลูกปลาสลิดใสถุงพลาสติก

ตามจํานวนท่ีกําหนด คือ 150, 200 และ 250 ตัว/ลิตร ตามลําดับ บรรจุกาซออกซิเจน 3 เทาของปริมาตรน้ําในถุง มัดปากถุง

ใหแนน แลววางถุงบนรถบรรทุก เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการทดลองคือ 3, 6, 9 และ 12 ชั่วโมง ตามลําดับ จึงทําการ

ตรวจสอบจํานวนลูกปลาสลิดท่ีเหลือรอดตาย และคุณภาพน้ําในถุงทดลอง หลังจากนั้นนําลูกปลาสลิดไปเลี้ยงตอเปนระยะเวลา 

96 ชั่วโมง เพ่ือศึกษาผลกระทบหลังจากการขนสงท่ีมีตออัตราการรอดตายของลูกปลาสลิด 

  3.2.3 การศึกษาผลของความหนาแนน และระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการขนสงลูกพันธุปลาสลิดขนาด 2 นิ้ว  

   เติมน้ําจืดท่ีผสมยาและสารเคมีท่ีไดผลดีท่ีสุดจากขอ 3.2.1 ถุงละ 1 ลิตร จากนั้นสุมลูกปลาสลิดใสถุงพลาสติก

ตามจํานวนท่ีกําหนด คือ 50, 75 และ 100 ตัว/ลิตร ตามลําดับ บรรจุกาซออกซิเจน 3 เทาของปริมาตรน้ําในถุง มัดปากถุงให

แนน แลววางถุงบนรถบรรทุก เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการทดลองคือ 3, 6, 9 และ 12 ชั่วโมง ตามลําดับ จึงทําการตรวจสอบ
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จํานวนลูกปลาสลิดท่ีเหลือรอดตาย และคุณภาพน้ําในถุงทดลอง หลังจากนั้นนําลกูปลาสลิดไปเลี้ยงตอเปนระยะเวลา 96 ชั่วโมง 

เพ่ือศึกษาผลกระทบหลังจากการขนสงท่ีมีตออัตราการรอดตายของลูกปลาสลิด 

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 3.3.1 อัตรารอดตายของลูกปลาสลิด โดยนับจํานวนลูกปลาท่ีเหลือรอดหลังสิ้นสุดการทดลองขนสงทุกชุดการ

ทดลอง สําหรับการขนสงลูกปลาสลิด ขนาด 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว หลังจากสิ้นสุดการขนสงนําลูกปลาสลิดไปเลี้ยงตอในบอคอนกรีต

เปนระยะเวลา 96 ชั่วโมง แลวจึงนับจํานวนลูกปลาท่ีเหลือรอดอีกครั้งเพ่ือดูวาการใชสารเคมีและไมใชสารเคมี อัตราความ

หนาแนน และระยะเวลาในการขนสง มีผลกระทบตออัตรารอดตายของลูกปลาสลิดหลังสิ้นสุดการขนสงหรือไม  

 3.3.2 คุณภาพน้ํา โดยตรวจสอบคุณภาพน้ํากอนและหลังสิ้นสุดการทดลองดังนี้ อุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส) โดย

ใชเทอรโมมิเตอร ความเปนกรดเปนดาง โดยใช pH meter รุน Digital Instruments Model pH-222 ปริมาณออกซิเจนท่ี

ละลายน้ํา (mg/l) ดวยวิธีไตรเตรท ความเปนดาง (mg/l as CaCO3) ดวยวิธีไตรเตรท ความกระดาง (mg/l as CaCO3) ดวยวิธี

ไตรเตรท คารบอนไดออกไซดอิสระ (mg/l) ดวยวิธีไตรเตรท (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) แอมโนเนียรวม (mg NH3-N/l) ดวย

เครื่อง spectrophotometer ย่ีหอ HACH DR-2800 ตามวิธี Nessler method และแอมโมเนียอิสระ (mg NH3-N/l) คํานวณ

จากคาแอมโมเนียรวม ความเปนกรดเปนดาง และอุณหภูมิน้ํา โดยใชตาราง Ammonia ionization 

 3.3.3 ตนทุนการขนสง 

  ตนทุนการขนสงลูกพันธุปลาสลิด โดยพิจารณาจากตนทุนคงท่ี และตนทุนผันแปร สวนตนทุนคงท่ีการคิด

คาเสื่อมราคาอุปกรณ คิดโดยวิธีเสนตรงโดยกําหนดมูลคาซากเปนศูนยเม่ือหมดอายุการใชงาน สวนคาเสียโอกาสเงินลงทุนคิด

จากอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจํา 12 เดือน ป 2559 ของการลงทุนทุกประเภทของธนาคารกรุงไทยจํากัด มหาชน ตามวิธี

ของสมศักดิ์ (2530) และ Kay (1986) ดังนี้ 

  ตนทุนการขนสง 

ตนทุนท้ังหมด                  =  ตนทุนคงท่ี + ตนทุนผันแปร 

ตนทุนคงท่ี  =  คาเสื่อมราคาอุปกรณ + คาเสียโอกาสในการลงทุน 

ตนทุนผันแปร  =  คาสารเคมี + คาน้ํามันเชื้อเพลิง + คาเสียโอกาสในการลงทุน 

คาเสียโอกาส 

เงินลงทุน 

 

คาเสื่อมราคา            

=  คํานวณจากอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจํา 12 เดือน ป 2559 อัตรารอยละ   

    1.40 ของการลงทุนทุกประเภทของธนาคารกรุงไทยจํากัดมหาชน  

    (KTB.http://www.ktb.co.th, May 10, 2016.) 

=  คิดโดยวิธีเสนตรงโดยกําหนดมูลคาซากเปนศูนยเม่ือหมดอายุการใชงาน 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 การทดลองท่ี 1, 2.2 และ 2.3 นําขอมูลอัตรารอดตาย แลคุณภาพน้ําท่ีไดไปวิเคราะหความแปรปรวน ดวยวิธี two way 

analysis of variance สวนการทดลองท่ี 2.1 ใชวิธี one way analysis of variance ถาขอมูลท่ีมีการกระจายแบบไมปกต ิ

ทําการแปลงขอมูลกอนวิเคราะห เพ่ือใหขอมูลมีการกระจายเปนแบบปกติตามขอกําหนดของการวิเคราะหความแปรปรวน โดย

แปลงขอมูลท้ังหมดท่ีมีคาสังเกตเปนเปอรเซ็นตดวยวิธี angular transformation และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย

ระหวางชุดการทดลองดวย วิธี Duncan's new multiple range test ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต (อนันตชัย, 2542) 

 

ผลการศึกษา 

1. การทดลองท่ี 1 การศึกษาผลของความหนาแนน และระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการขนสงลูกพันธุปลาสลิดวัยออน อายุ 2 วัน 

 1.1 อัตรารอดตายจากการขนสง  

 ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวาอัตราความหนาแนน และระยะเวลาการขนสงมีอิทธิพลตออัตรารอดตายของลูกปลา

สลิดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีอิทธิพลรวมของท้ัง 2 ปจจัย (p<0.05) โดยชุดการทดลองท่ีใชอัตราความหนาแนน 5,000 
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ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 3 ชั่วโมง มีอัตรารอดตายเฉลี่ยสูงกวา Treatment Combination อ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05) รองลงมาไดแกอัตราความหนาแนน 5,000 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 6 ชั่วโมง และอัตราความหนาแนน 10,000 

ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 3 ชั่วโมง ซ่ึงมีอัตรารอดตายเฉลี่ยเทากับอัตราความหนาแนน 5,000 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 

9 ชั่วโมง ตามลําดับ (ตารางท่ี 1)  

ตารางที่ 1 อัตรารอดตายเฉลี่ย (เปอรเซ็นต) ของลูกพันธุปลาสลิดวัยออน อายุ 2 วัน ท่ีขนสงโดยใชอัตราความหนาแนน 3 ระดับ 

 และระยะเวลาการขนสง 4 ระดับ 

อัตราความหนาแนน 

(ตัว/ลิตร) 

ระยะเวลาการขนสง (ชั่วโมง) 

3 6 9 12 

5,000 85.83±0.28a 81.46±0.52b 76.09±1.30cd 72.35±1.27e 

10,000 78.71±0.53c 75.11±0.99d 62.05±2.93f 53.34±0.58g 

20,000 75.63±1.71d 60.37±2.61f 48.75±2.06h 37.44±1.77i 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ย (mean±SD) ท่ีกํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

 สถิติ (p<0.05) 

 1.2 คุณภาพน้ํา 

 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้าํในถุงจากการทดลอง พบวาอุณหภูมิน้าํมีคาระหวาง 26.90 - 32.60 องศาเซลเซียส 

ความเปนกรดเปนดางมีคาระหวาง 7.36 - 8.32 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํามีคาระหวาง 5.57 - 17.03 mg/l ความเปนดางมี

คาระหวาง 196.00 - 201.33 mg/l as CaCO3 ความกระดางมีคาระหวาง 401.33 - 403.67 mg/l as CaCO3 คารบอนไดออกไซด

อิสระมีคาระหวาง 5.13 - 37.20 mg/l แอมโมเนียรวมมีคาระหวาง 0.52 - 15.30 mg NH3-N/l และแอมโมเนียอิสระมีคาระหวาง 

0.069 - 0.327 mg NH3-N/l พบวาอัตราความหนาแนน และระยะเวลาการขนสงมีอิทธิพลรวมตอคาปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา 

คารบอนไดออกไซดอิสระ และแอมโมเนียรวม โดยพบวาการเพ่ิมอัตราความหนาแนนและระยะเวลาการขนสง มีผลทําใหปริมาณ 

DO ลดลง (p<0.05) คารบอนไดออกไซดอิสระเพ่ิมขึ้น (p<0.05) และแอมโมเนียรวมเพ่ิมขึ้น (p<0.05) (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที่ 2 คุณภาพน้ําจากการทดลองขนสงลูกพันธุปลาสลิดวัยออน อายุ 2 วัน โดยใชอัตราความหนาแนน 3 ระดับ และระยะเวลา

 การขนสง 4 ระดับ 

คุณภาพน้ํา 
             5,000 ตัว/ลิตร                                 10,000 ตัว/ลิตร                           20,000 ตัว/ลิตร 

3 ชม. 6 ชม. 9 ชม. 12 ชม. 3 ชม. 6 ชม. 9 ชม. 12 ชม. 3 ชม. 6 ชม. 9 ชม. 12 ชม. 

อุณหภูมิ  

(องศาเซลเซียส) 

26.90 

±0.10d 

31.60 

±0.10b 

32.60 

±0.10a 

30.00 

±0.10c 

26.90 

±0.10d 

31.50 

±0.17b 

32.43 

±0.21a 

29.83 

±0.21c 

26.97 

±0.06d 

31.67 

±0.06b 

32.27 

±0.49a 

29.77 

±0.25c 

ความเปนกรด

เปนดาง 

8.32 

±0.04a 

8.12 

±0.02b 

7.83 

±0.13cd 

7.63 

±0.14ef 

8.19 

±0.09b 

7.94 

±0.05c 

7.70 

±0.06de 

7.44 

±0.08gh 

8.12 

±0.01b 

7.82 

±0.07cd 

7.54 

±0.03fg 

7.36 

±0.05h 

ออกซิเจนละลาย

น้ํา (mg/l) 

17.03 

±0.49a 

15.90 

±0.40b 

12.47 

±0.25e 

10.27 

±0.40f 

15.73 

±0.25b 

14.63 

±0.15c 

10.47 

±0.20f 

8.60 

±0.70g 

14.87 

±0.29c 

13.53 

±0.15d 

8.07 

±0.51g 

5.57 

±1.01h 

ความเปนดาง 

(mg/l as 

CaCO3) 

196.00 

±0.00e 

196.67 

±0.58de 

197.33 

±0.58cd 

198.67 

±1.15bc 

197.00 

±0.00de 

197.33 

±1.15cd 

197.66 

±0.58cd 

199.33 

±1.15b 

196.67 

±0.58de 

197.67 

±0.58cd 

198.67 

±1.15bc 

201.33 

±1.15e 

ความกระดาง 

(mg/l as 

CaCO3) 

401.33 

±1.15b 

402.33 

±0.58ab 

402.00 

±2.00ab 

402.00 

±0.00ab 

401.33 

±1.15b 

401.67 

±1.53ab 

402.67 

±1.15ab 

402.00 

±0.00ab 

401.67 

±1.53ab 

402.33 

±0.58ab 

402.67 

±0.58ab 

403.67 

±0.58a 
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คารบอนไดออกไซด

อิสระ (mg/l) 

5.13 

±0.11i 

8.33 

±0.31h 

11.20 

±1.11g 

19.20 

±1.06d 

9.93 

±0.42g 

15.67 

±0.61e 

19.80 

±0.20d 

25.07 

±1.01c 

13.33 

±0.76f 

20.13 

±1.80d 

29.13 

±0.61b 

37.20 

±1.11a 

             

คุณภาพน้ํา 
                5,000 ตัว/ลิตร                             10,000 ตัว/ลิตร                              20,000 ตัว/ลิตร 

3 ชม. 6 ชม. 9 ชม. 12 ชม. 3 ชม. 6 ชม. 9 ชม. 12 ชม. 3 ชม. 6 ชม. 9 ชม. 12 ชม. 

แอมโมเนียรวม 

(mg NH3-N/l) 

0.52 

±0.04f 

1.38 

±0.16e 

2.67 

±0.24d 

4.95 

±0.23c 

0.95 

±0.22ef 

2.95 

±0.40d 

5.16 

±0.18c 

8.80 

±0.36b 

1.19 

±0.15e 

4.96 

±0.25c 

9.34 

±0.71b 

15.30 

±0.61a 

แอมโมเนียอิสระ 

(mg NH3-N/l) 

0.069 

±0.00g 

0.154 

±0.02ef 

0.185 

±0.04de 

0.192 

±0.09cde 

0.091 

±0.02fg 

0.235 

±0.02bcd 

0.251 

±0.03bcd 

0.194 

±0.04cde 

0.098 

±0.01fg 

0.327 

±0.05a 

0.299 

±0.05ab 

0.265 

±0.02abc 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ย (mean±SD) ในแนวนอนเดียวกันท่ีกํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันแสดงวามีความแตกตางกัน

 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 1.3 ตนทุนการขนสง  

 จากการศึกษาตนทุนการขนสงลูกพันธุปลาสลิดวัยออน อายุ 2 วัน โดยใชอัตราความหนาแนน 3 ระดับ รวมกับ

ระยะเวลาการขนสง 4 ระดับ พบวามีคาตนทุนการขนสงเฉลี่ยระหวาง 0.0006 - 0.0067 บาท/ตัว พบวาลูกปลาสลิดท่ีขนสง

ดวยอัตราความหนาแนน 20,000 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 3 ชั่วโมง มีคาตนทุนการขนสงเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดเทากับ 0.0006 

บาท/ตัว รองลงมาคืออัตราความหนาแนน 10,000 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 3 ชั่วโมง ซ่ึงมีคาเทากับท่ีระดับอัตราความ

หนาแนน 20,000 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 6 ชั่วโมง เทากับ 0.0011 บาท/ตัว 

2. การทดลองท่ี 2 การขนสงลูกพันธุปลาสลิด ขนาด 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว 

 2.1 การเปรียบเทียบยาและสารเคมีท่ีใชในการขนสงลูกพันธุปลาสลิด ขนาด 1 นิ้ว 

 2.1.1 อัตรารอดตายจากการขนสงเปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง 

  ผลการทดลองการเปรียบเทียบยาและสารเคมีท่ีใชในการขนสงลูกพันธุปลาสลิด ขนาด 1 นิ้ว อัตราการขนสง 

200 ตัว/ลิตร เปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง ประกอบดวย 6 ชุดการทดลอง ดังนี้ (1) ไมใชสารเคมี (2) เกลือ 0.2 เปอรเซ็นต (3)  

ยาเหลือง 2 มิลลิกรัม/ลิตร (4) ดางทับทิม 2 มิลลิกรัม/ลิตร (5) ออกซีเตตราซัยคลิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร และ (6) ผงถานกัมมันต 

20 กรัม/ลิตร เม่ือสิ้นสุดการทดลอง พบวาลูกปลาสลิดมีคาอัตรารอดตายเฉลี่ย เทากับ 94.17±0.29, 94.33±0.29, 95.00±1.00, 

94.00±1.73, 94.00±0.87 และ 92.33±2.52 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เม่ือวิเคราะหขอมูลทางสถิติ พบวาอัตรารอดตายของ 

ลูกปลาสลิดทุกชุดการทดลองมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  

  2.1.2 คุณภาพน้ํา 

  ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในถุงจากการทดลอง พบวาอุณหภูมิน้ํามีคาเฉลี่ยระหวาง 29.93 - 30.43 องศา

เซลเซียส ความเปนกรดเปนดางมีคาเฉลี่ยระหวาง 7.31 - 7.34 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํามีคาเฉลี่ยระหวาง 9.20 - 9.97 mg/l 

ความเปนดางมีคาเฉลี่ยระหวาง 202 - 203 mg/l as CaCO3 ความกระดางมีคาเฉลี่ยระหวาง 330-333 mg/l as CaCO3 

คารบอนไดออกไซดอิสระมีคาเฉลี่ยระหวาง 21.00 - 23.73 mg/l แอมโมเนียรวมมีคาเฉลี่ยระหวาง 6.80 - 7.70 mg NH3-N/l 

และแอมโมเนียอิสระมีคาเฉลี่ยระหวาง 0.113 - 0.133 mg NH3-N/l พบวาการใชผงถานกัมมันต มีคาคารบอนไดออกไซดอิสระ

สูงสุด (p<0.05) และมีคาแอมโมเนียรวม และแอมโมเนียอิสระต่ําท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางท่ี 3 คณุภาพน้ําในถงุจากการขนสงลูกพันธุปลาสลิดขนาด 1 นิ้ว โดยใชยาและสารเคมีชนิดตางกัน เปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง 

คุณภาพน้ํา ชุดการทดลอง 
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ไมใชสารเคมี เกลือ 0.2 

เปอรเซ็นต 

ยาเหลือง 2 

มิลลิกรัม/ลิตร 

ดางทับทิม 2 

มิลลิกรัม/ลิตร 

ออกซีเตตรา

ซัยคลิน 15 

มิลลิกรัม/ลิตร 

ผงถานกัมมันต 

20 กรัม/ลิตร 

อุณหภูมิ (องศา

เซลเซียส) 

30.43±0.15a 30.10±0.46a 30.43±0.40a 29.93±0.21a 29.97±0.15a 30.00±0.10a 

คุณภาพน้ํา 

ชุดการทดลอง 

ไมใชสารเคมี เกลือ 0.2 

เปอรเซ็นต 

ยาเหลือง 2 

มิลลิกรัม/

ลิตร 

ดางทับทิม 2 

มิลลิกรัม/

ลิตร 

ออกซีเตตรา

ซัยคลิน 15 

มิลลิกรัม/

ลิตร 

ผงถานกัม

มันต 20 

กรัม/ลิตร 

ความเปนกรดเปน

ดาง 

7.34±0.01a 7.34±0.02a 7.33±0.02a 7.31±0.01a 7.33±0.06a 7.32±0.01a 

ออกซิเจนละลายน้ํา 

(mg/l) 

9.20±0.30a 9.87±0.32a 9.57±0.21a 9.43±0.65a 9.97±1.21a 9.43±0.76a 

ความเปนดาง 

(mg/l as CaCO3) 

202±2.52a 203±1.15a 202±2.00a 202±0.58a 203±1.15a 203±2.31a 

ความกระดาง 

(mg/l as CaCO3) 

330±2.00a 333±1.15a 332±2.00a 331±3.05a 333±1.15a 333±1.15a 

คารบอนไดออกไซด

อิสระ (mg/l) 

21.00±0.50b 21.40±0.80b 21.67±0.42b 21.53±0.70b 21.87±0.31b 23.73±0.31a 

แอมโมเนียรวม 

(mg NH3-N/l) 

7.70±0.26a 7.53±0.11a 7.47±0.31a 7.53±0.31a 7.53±0.31a 6.80±0.20b 

แอมโมเนียอิสระ 

(mg NH3-N/l) 

0.133±0.01a 0.128±0.01a 0.125±0.01ab 0.122±0.01ab 0.128±0.01a 0.113±0.01b 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ย (mean±SD) ในแนวนอนเดียวกันท่ีกํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยาง

 มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 2.1.3 อัตรารอดตายหลังสิ้นสุดการทดลองเปนระยะเวลา 96 ชั่วโมง  

  หลังจากสิ้นสุดการทดลองเปนระยะเวลา 96 ชั่วโมง พบวาลูกปลาสลิดมีอัตรารอดตายแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยลูกปลาสลิดท่ีขนสงโดยใชยาเหลืองมีอัตรารอดตายเฉลี่ยสูงสุด (89.33±1.53 เปอรเซ็นต) 

รองลงมาเปนการใชออกซีเตตราซัยคลิน (85.33±1.26 เปอรเซ็นต) และถัดมาเปนดางทับทิม (76.00±3.61 เปอรเซ็นต) กับเกลือ 

(74.33±0.76 เปอรเซ็นต) ซ่ึงมีอัตรารอดตายไมตางกัน และถัดมาเปนการไมใชสารเคมี (69.83±0.76 เปอรเซ็นต) กับผงถานกัมมันต 

(67.50±3.12 เปอรเซ็นต) ซ่ึงมีอัตรารอดตายไมตางกัน ตามลําดับ  

 2.1.4 ตนทุนการขนสง 

  จากการศึกษาตนทุนของการทดลองการเปรียบเทียบยาและสารเคมีท่ีใชในการขนสงลูกพันธุปลาสลิด พบวา

มีคาตนทุนการขนสงรวมเฉลี่ยระหวาง 0.13 - 0.15 บาท/ตัว หลังจากสิ้นสุดการขนสงแลวนําลูกปลาสลิดไปเลี้ยงตอเปนระยะเวลา 

96 ชั่วโมง พบวามีคาตนทุนเฉลี่ยระหวาง 0.136 - 0.202 บาท/ตัว โดยชุดการทดลองท่ีใชยาเหลืองมีคาตนทุนเฉลี่ยต่ําท่ีสุดเทากับ 

0.136 บาท/ตัว รองลงมาเปนการใชออกซีเตตราซัยคลินมีคาตนทุนเฉลี่ยเทากับ 0.142 บาท/ตัว  
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 2.2 การศึกษาผลของความหนาแนน และระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการขนสงลูกพันธุปลาสลิด ขนาด 1 นิ้ว รวมกับการใช

ยาเหลืองความเขมขน 2 มิลลิกรัม/ลิตร 

 2.2.1 อัตรารอดตายจากการขนสง 

  เม่ือวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา อัตราความหนาแนน และระยะเวลาการขนสงมีอิทธิพลตออัตรารอดตาย

ของลูกปลาสลิดอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ และมีอิทธิพลรวมของท้ัง 2 ปจจัย (p<0.05) โดยชุดการทดลองท่ีใชอัตราความหนาแนน 

150 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 3, 6 และ 9 ชั่วโมง มีอัตรารอดตายเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ กับอัตรา

ความหนาแนน 200 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 3 และ 6 ชั่วโมง และอัตราความหนาแนน 250 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 

3 ชั่วโมง (p>0.05) แตสูงกวา Treatment Combination อ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 4)  

ตารางที่ 4 อัตรารอดตายเฉลี่ย (เปอรเซ็นต) ของลูกพันธุปลาสลิดขนาด 1 นิ้ว ท่ีขนสงรวมกับการใชยาเหลืองความเขมขน 2 

 มิลลิกรัม/ลิตร โดยใชอัตราความหนาแนน 3 ระดับ และระยะเวลาการขนสง 4 ระดับ 

อัตราความหนาแนน 

(ตัว/ลิตร) 

ระยะเวลาการขนสง (ชั่วโมง) 

3 6 9 12 

150 100.00±0.00a 100.00±0.00a 99.55±0.39a 98.89±0.38b 

200 100.00±0.00a 99.83±0.29a 98.50±0.50bc 95.83±0.29d 

250 99.47±0.23a 98.13±0.61c 96.13±0.23d 90.00±0.40e 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ย (mean±SD) ท่ีกํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

 สถิติ (p<0.05) 

  2.2.2 คุณภาพน้ํา 

  ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในถุงจากการทดลอง พบวาอุณหภูมิน้ํามีคาระหวาง 30.07 - 33.40 องศา

เซลเซียส ความเปนกรดเปนดางมีคาระหวาง 7.47 - 8.07 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํามีคาระหวาง 8.73 - 18.57 mg/l ความ

เปนดางมีคาระหวาง 216.33 - 217.67 mg/l as CaCO3 ความกระดางมีคาระหวาง 322.00 - 324.00 mg/l as CaCO3 

คารบอนไดออกไซดอิสระมีคาระหวาง 5.07 - 26.67 mg/l แอมโมเนียรวมมีคาระหวาง 0.47 - 12.33 mg NH3-N/l และ

แอมโมเนียอิสระมีคาระหวาง 0.043 - 0.356 mg NH3-N/l พบวาอัตราความหนาแนน และระยะเวลาการขนสงมีอิทธิพลรวม

ตอคาคารบอนไดออกไซดอิสระ และแอมโมเนียรวม โดยพบวาการเพ่ิมอัตราความหนาแนน และระยะเวลาการขนสง มีผลทําให

คารบอนไดออกไซดอิสระเพ่ิมขึ้น (p<0.05) และแอมโมเนียรวมเพ่ิมขึ้น (p<0.05) (ตารางท่ี 5) 

ตารางที่ 5 คุณภาพน้ําจากการทดลองขนสงลกูพันธุปลาสลิด ขนาด 1 นิ้ว ท่ีขนสงรวมกับการใชยาเหลืองความเขมขน 2 มิลลิกรัม/

 ลิตร โดยใชอัตราความหนาแนน 3 ระดับ และระยะเวลาการขนสง 4 ระดับ  

คุณภาพนํ้า 
                   150 ตัว/ลิตร                                           200 ตัว/ลิตร                                            250 ตัว/ลิตร 

3 ชม. 6 ชม. 9 ชม. 12 ชม. 3 ชม. 6 ชม. 9 ชม. 12 ชม. 3 ชม. 6 ชม. 9 ชม. 12 ชม. 

อุณหภูมิ  

(องศาเซลเซียส) 

30.07 

±0.11d 

32.90 

±0.10b 

33.33 

±0.11a 

31.93 

±0.06c 

30.10 

±0.10d 

32.93 

±0.06b 

33.37 

±0.15a 

31.90 

±0.10c 

30.17 

±0.15d 

32.90 

±0.10b 

33.40 

±0.10a 

31.90 

±0.10c 

ความเปนกรดเปน

ดาง 

8.07 

±0.06a 

7.87 

±0.06bcd 

7.73 

±0.11de 

7.53 

±0.06f 

8.00 

±0.10ab 

7.83 

±0.11cde 

7.73 

±0.06de 

7.53 

±0.06f 

7.90 

±0.10bc 

7.80 

±0.10cde 

7.70 

±0.10e 

7.47 

±0.06f 

ออกซิเจนละลายน้ํา 

(mg/l) 

18.57 

±0.15a 

16.37 

±0.15d 

12.83 

±0.40g 

10.83 

±0.31i 

17.93 

±0.11b 

15.13 

±0.21e 

11.83 

±0.45h 

9.80 

±0.20j 

17.03 

±0.15c 

14.43 

±0.15f 

10.93 

±0.25i 

8.73 

±0.42k 

ความเปนดาง  

(mg/l as CaCO3) 

216.67 

±1.15a 

216.67 

±1.15a 

216.67 

±1.15a 

217.33 

±1.15a 

216.67 

±1.15a 

216.33 

±0.58a 

217.00 

±1.00a 

217.33 

±0.58a 

217.00 

±1.00a 

217.00 

±1.00a 

217.33 

±0.58a 

217.67 

±0.58a 

ความกระดาง  

(mg/l as CaCO3) 

322.00 

±0.00b 

322.00 

±0.00b 

322.00 

±0.00b 

322.00 

±0.00b 

322.00 

±0.00b 

322.67 

±1.15ab 

322.67 

±1.15ab 

322.67 

±1.15ab 

322.67 

±1.15ab 

322.33 

±1.15ab 

324.00 

±2.00a 

324.00 

±0.00a 
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คารบอนไดออกไซด

อิสระ (mg/l) 

5.07 

±0.11i 

7.87 

±0.76h 

11.80 

±1.51f 

17.20 

±0.80cd 

9.60 

±0.92gh 

11.67 

±1.14f 

15.40 

±0.72de 

21.73 

±0.90b 

10.80 

±0.53fg 

13.77 

±0.25e 

17.60 

±1.25c 

26.67 

±2.39a 

แอมโมเนียรวม (mg 

NH3-N/l) 

0.47 

±0.04i 

0.73 

±0.10i 

2.73 

±0.31fg 

4.13 

±0.31e 

0.63 

±0.05i 

1.97 

±0.31gh 

5.07 

±0.64d 

7.47 

±0.61b 

1.07 

±0.13hi 

3.15 

±0.27f 

6.53 

±0.64c 

12.33 

±1.42a 

 

คุณภาพนํ้า 
                      150 ตัว/ลิตร                                            200 ตัว/ลิตร                                           250 ตัว/ลิตร 

3 ชม. 6 ชม. 9 ชม. 12 ชม. 3 ชม. 6 ชม. 9 ชม. 12 ชม. 3 ชม. 6 ชม. 9 ชม. 12 ชม. 

แอมโมเนียอิสระ 

(mg NH3-N/l) 

0.043 

±0.01g 

0.054 

±0.03fg 

0.158 

±0.03d 

0.131 

±0.03def 

0.051 

 ±0.01fg 

0.138 

±0.03de 

0.275 

±0.03bc 

0.239 

±0.06bc 

0.071 

 ±0.02efg 

0.209 

±0.05cd 

0.356 

 ±0.10a 

0.307 

 ±0.07ab 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ย (mean±SD) ในแนวนอนเดียวกันท่ีกํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันแสดงวามีความแตกตางกัน

 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 2.3 อัตรารอดตายหลังสิ้นสุดการทดลองเปนระยะเวลา 96 ชั่วโมง  

 หลังจากสิน้สุดระยะเวลาการขนสงแลวนําลกูปลาสลดิไปเลี้ยงตอเปนระยะเวลา 96 ชั่วโมง พบวาอัตราความหนาแนน 

และระยะเวลาการขนสงมีอิทธิพลตออัตรารอดตายของลูกปลาสลิดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีอิทธิพลรวมของท้ัง 2 ปจจัย 

(p<0.05) โดยชุดการทดลองท่ีใชอัตราความหนาแนน 150 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 3 และ 6 ชั่วโมง มีคาอัตรารอดตาย

เฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ กับอัตราความหนาแนน 200 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 3 และ 6 ชั่วโมง (p>0.05) 

แตสูงกวา Treatment Combination อ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 6) 

ตารางที่ 6 อัตรารอดตายเฉลี่ย (เปอรเซ็นต) ของลูกพันธุปลาสลิดขนาด 1 นิ้ว ท่ีขนสงรวมกับการใชยาเหลืองอัตราความเขมขน 

 2 มิลลิกรัม/ลิตร โดยใชอัตราความหนาแนน 3 ระดับ และระยะเวลาการขนสง 4 ระดับ รวมถึงการนําลูกปลาสลิด

 หลังจากสิ้นสุดการขนสงไปเลี้ยงตอเปนระยะเวลา 96 ชั่วโมง 

อัตราความหนาแนน  

(ตัว/ลิตร) 

ระยะเวลาการขนสง (ชั่วโมง) 

3  6  9  12  

150 100.00±0.00a 100.00±0.00a 98.00±0.67b 95.33±0.00c 

200 100.00±0.00a 99.83±0.29a 96.33±0.58c 89.50±1.80d 

250 98.40±0.40b 95.20±0.80c 90.27±0.23d 80.13±0.83e 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ย (mean±SD) ท่ีกํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

 สถิติ (p<0.05) 

 2.2.4 ตนทุนการขนสง 

  จากการศึกษาตนทุนของการขนสงลูกพันธุปลาสลิดขนาด 1 นิ้ว รวมกับการใชยาเหลืองความเขมขน 2 

มิลลิกรัม/ลิตร โดยใชระดับอัตราความหนาแนน 3 ระดับ และระยะเวลาขนสง 4 ระดับ พบวามีตนทุนรวมจากการขนสงเฉลี่ย

ระหวาง 0.034 - 0.164 บาท/ตัว หลังจากสิ้นสุดการขนสงแลวนําลูกปลาสลิดไปเลี้ยงตอเปนระยะเวลา 96 ชั่วโมง พบวามีคา

ตนทุนเฉลี่ยระหวาง 0.034 - 0.169 บาท/ตัว พบวาลูกปลาสลิดท่ีขนสงดวยอัตราความหนาแนน 250 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการ

ขนสง 3 ชั่วโมง มีตนทุนเฉลี่ยต่ําท่ีสุดเทากับ 0.034 บาท/ตัว รองลงมาไดแกอัตราความหนาแนน 200 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการ

ขนสง 3 ชั่วโมง มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.042 บาท/ตัว และอัตราความหนาแนน 150 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 3 ชั่วโมง  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.057 บาท/ตัว ตามลําดับ  

 2.3 การศึกษาผลของความหนาแนน และระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการขนสงลูกพันธุปลาสลิด ขนาด 2 นิ้ว รวมกับ

การใชยาเหลืองความเขมขน 2 มิลลิกรัม/ลิตร 

 2.3.1 อัตรารอดตายจากการขนสง  
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  เม่ือวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา อัตราความหนาแนน และระยะเวลาการขนสงมีอิทธิพลตออัตรารอดตาย

ของลูกปลาสลิดอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ และมีอิทธิพลรวมของท้ัง 2 ปจจัย (p<0.05) โดยชุดการทดลองท่ีใชอัตราความหนาแนน 

50 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 3, 6, 9 และ 12 ชั่วโมง อัตราความหนาแนน 75 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 3, 6, 9 และ 

12 ชั่วโมง และอัตราความหนาแนน 100 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 3, 6 และ 9 ชั่วโมง มีอัตรารอดตายเฉลี่ยไมแตกตางกัน

ทางสถิติ (p>0.05) แตสูงกวาอัตราความหนาแนน 100 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 12 ชั่วโมง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05) (ตารางท่ี 7)  

ตารางที่ 7 อัตรารอดตายเฉลี่ย (เปอรเซ็นต) ของลูกพันธุปลาสลิดขนาด 2 นิ้ว ท่ีขนสงรวมกับการใชยาเหลืองความเขมขน 2 

 มิลลิกรัม/ลิตร โดยใชอัตราความหนาแนน 3 ระดับ และระยะเวลาการขนสง 4 ระดับ 

อัตราความหนาแนน 

(ตัว/ลิตร) 

ระยะเวลาการขนสง (ชั่วโมง) 

3 6 9 12 

50 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 

75 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 

100 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 99.33±0.58b 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ย (mean±SD) ท่ีกํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

 สถิติ (p<0.05) 

 2.3.2 คุณภาพน้ํา 

  ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในถุงจากการทดลอง พบวาอุณหภูมิน้ํามีคาระหวาง 30.10 - 33.47 องศาเซลเซียส 

ความเปนกรดเปนดางมีคาระหวาง 7.33 - 8.17 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํามีคาระหวาง 8.77 - 18.40 mg/l ความเปนดางมีคา

ระหวาง 219.33 - 220.67 mg/l as CaCO3 ความกระดางมีคาระหวาง 322.67 - 324.67 mg/l as CaCO3 คารบอนไดออกไซด

อิสระมีคาระหวาง 5.20 - 26.87 mg/l แอมโมเนียรวมมีคาระหวาง 0.45 - 16.73 mg NH3-N/l และแอมโมเนียอิสระมีคา

ระหวาง 0.054 - 0.470 mg NH3-N/l พบวาอัตราความหนาแนน และระยะเวลาการขนสงมีอิทธิพลรวมตอคาคารบอนไดออกไซด

อิสระและแอมโมเนียรวม โดยพบวาการเพ่ิมอัตราความหนาแนน และระยะเวลาการขนสง มีผลทําใหคารบอนไดออกไซดอิสระ

เพ่ิมขึ้น (p<0.05) และแอมโมเนียรวมเพ่ิมขึ้น (p<0.05) (ตารางท่ี 8) 

ตารางที่ 8 คุณภาพน้ําจากการทดลองขนสงลูกพันธุปลาสลิด ขนาด 2 นิ้ว รวมกับการใชยาเหลืองความเขมขน 2 มิลลิกรัม/ลิตร โดย

 ใชอัตราความหนาแนน 3 ระดับ และระยะเวลาการขนสง 4 ระดับ  

คุณภาพนํ้า 50 ตัว/ลิตร                                              75 ตัว/ลิตร                                          100 ตัว/ลิตร 

3 ชม. 6 ชม. 9 ชม. 12 ชม. 3 ชม. 6 ชม. 9 ชม. 12 ชม. 3 ชม. 6 ชม. 9 ชม. 12 ชม. 

อุณหภูมิ  

(องศาเซลเซียส) 

30.10 

±0.17d 

32.97 

±0.06b 

33.37 

±0.15a 

31.93 

±0.06c 

30.10 

±0.10d 

33.00 

±0.10b 

33.30 

±0.10a 

31.90 

±0.10c 

30.13 

±0.15d 

33.00 

±0.10b 

33.47 

±0.06a 

31.93 

±0.06c 

ความเปนกรดเปน

ดาง 

8.17 

±0.06a 

7.97 

±0.06b 

7.90 

±0.10bc 

7.67 

±0.11e 

7.97 

±0.06b 

7.83 

±0.06bcd 

7.77 

±0.06cde 

7.50 

±0.10f 

7.93 

±0.06b 

7.70 

±0.10de 

7.63 

±0.06e 

7.33 

±0.06g 

ออกซิเจนละลายน้ํา 

(mg/l) 

18.40 

±0.10a 

16.97 

±0.15bc 

12.43 

±0.35f 

10.40 

±0.26h 

17.30 

±0.10b 

15.97 

±0.21d 

11.13 

±0.31g 

9.47 

±0.49j 

16.63 

±0.11c 

14.57 

±0.21e 

10.70 

±0.26gh 

8.77 

±0.25j 

  ความเปนดาง    

  (mg/l as CaCO3) 

219.33 

±1.15a 

219.33 

±1.15a 

219.33 

±1.15a 

219.33 

±1.15a 

219.33 

±1.15a 

220.00 

±0.00a 

220.00 

±2.00a 

220.67 

±1.15a 

219.33 

±1.15a 

220.67 

±1.15a 

220.67 

±1.15a 

220.67 

±1.15a 

  ความกระดาง  

  (mg/l as CaCO3) 

322.67 

±1.15b 

322.67 

±1.15b 

323.33 

±1.15ab 

323.33 

±1.15ab 

323.33 

±1.15ab 

323.33 

±1.15ab 

324.67 

±1.15ab 

324.00 

±0.00ab 

323.33 

±1.53ab 

324.00 

±0.00ab 

324.67 

±1.15a 

324.67 

±1.15a 

คารบอนไดออกไซด

อิสระ (mg/l) 

5.20 

±2.00h 

8.27 

±0.31g 

13.67 

±0.61e 

18.00 

±0.20cd 

10.20 

±0.20f 

13.67 

±0.31e 

18.27 

±0.42c 

21.40 

±0.92b 

14.20 

±0.72e 

17.27 

±0.50d 

22.00 

±0.53b 

26.87 

±0.70a 
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แอมโมเนียรวม (mg 

NH3-N/l) 

0.45 

±0.04h 

1.53 

±0.42fgh 

4.60 

±0.40e 

7.13 

±0.31d 

0.81 

±0.04gh 

2.27 

±0.42fg 

7.47 

±0.50d 

12.13 

±2.00b 

1.01 

±0.17gh 

3.00 

±0.20f 

10.13 

±2.00c 

16.73 

±0.31a 

แอมโมเนียอิสระ 

(mg NH3-N/l) 

0.054 

±0.01e 

0.136 

±0.04de 

0.368 

±0.09bc 

0.340 

±0.11c 

0.059 

±0.01de 

0.162 

±0.04d 

0.470 

±0.01a 

0.335 

±0.06c 

0.071 

±0.02de 

0.163 

±0.04d 

0.458 

±0.05ab 

0.296 

±0.01c 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ย (mean±SD) ในแนวนอนเดียวกันท่ีกํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันแสดงวามีความแตกตางกัน

 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 2.3.3 อัตรารอดตายหลังสิ้นสุดการทดลองเปนระยะเวลา 96 ชั่วโมง 

  เม่ือวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา อัตราความหนาแนน และระยะเวลาการขนสงมีอิทธิพลตออัตรารอดตาย

ของลูกปลาสลิดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีอิทธิพลรวมของท้ัง 2 ปจจัย (p<0.05) โดยลูกปลาสลิดท่ีขนสงดวยอัตราความ

หนาแนน 50 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 3, 6, 9 และ 12 ชั่วโมง อัตราความหนาแนน 75 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 3, 6, 9 

และ 12 ชั่วโมง และอัตราความหนาแนน 100 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 3 และ 6 ชั่วโมง มีอัตรารอดตายเฉลี่ยไมแตกตางกัน

ทางสถิติ (p>0.05) แตสูงกวาอัตราความหนาแนน 100 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 9 และ 12 ชั่วโมง อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 9) 

ตารางที่ 9 อัตรารอดตายเฉลี่ย (เปอรเซ็นต) ของลูกพันธุปลาสลิดขนาด 2 นิ้ว ท่ีขนสงรวมกับการใชยาเหลืองความเขมขน 2 

 มิลลิกรัม/ลิตร โดยใชอัตราความหนาแนน 3 ระดับ และระยะเวลาการขนสง 4 ระดับ รวมถึงการนําลูกปลาสลิด

 หลังจากสิ้นสุดการขนสงไปเลี้ยงตอเปนระยะเวลา 96 ชั่วโมง 

อัตราความหนาแนน 

(ตัว/ลิตร) 

ระยะเวลาการขนสง (ชั่วโมง) 

3 6 9 12 

50 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 

75 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 

100 100.00±0.00a 100.00±0.00a 99.33±0.58b 98.33±0.58c 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ย (mean±SD) ท่ีกาํกับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทาง

 สถิติ (p<0.05) 

 2.3.4 ตนทุนการขนสง 

  จากการศึกษาตนทุนของการขนสงลูกพันธุปลาสลิดขนาด 2 นิ้ว รวมกับการใชยาเหลืองความเขมขน 2 

มิลลิกรัม/ลิตร โดยใชอัตราความหนาแนน 3 ระดับ คือ 50, 75 และ 100 ตัว/ลิตร ระยะเวลาขนสง 4 ระดับ คือ 3, 6, 9 และ 

12 ชั่วโมง พบวามีตนทุนรวมจากการขนสงเฉลี่ยระหวาง 0.085 - 0.484 บาท/ตัว และหลังจากสิน้สุดการขนสงแลวนําลูกปลา

สลิดไปเลี้ยงตอเปนระยะเวลา 96 ชั่วโมง พบวามีคาตนทุนเฉลี่ยระหวาง 0.085 - 0.484 บาท/ตัว พบวาลูกปลาสลิดท่ีขนสงดวย

อัตราความหนาแนน 100 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 3 ชั่วโมง มีตนทุนเฉลี่ยต่ําท่ีสุดเทากับ 0.085 บาท/ตัว รองลงมาไดแก

อัตราความหนาแนน 75 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 3 ชั่วโมง มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.113 บาท/ตัว และอัตราความหนาแนน 100 

ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 6 ชั่วโมง มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.137 บาท/ตัว ตามลําดับ  

 

สรุปและวิจารณผล 

 การทดลองขนสงลูกพันธุปลาสลิดวัยออน อายุ 2 วัน และลูกปลาสลิดขนาด 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว โดยใชอัตราความ

หนาแนน และระยะเวลาการขนสงตางกัน ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาอัตราความหนาแนน และระยะเวลาการขนสงมี

อิทธิพลตออัตรารอดตาย (p<0.05) และมีอิทธิพลรวมระหวาง 2 ปจจัย โดยลูกปลาสลิดวัยออน อายุ 2 วัน ท่ีบรรจุในถุง

ลําเลียงท่ีอัตราความหนาแนน 5,000 ตัว/ลิตร มีอัตรารอดสูงกวา 10,000 และ 20,000 ตัว/ลิตร และ 10,000 ตัว/ลิตร มีอัตรา
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รอดสูงกวา 20,000 ตัว/ลิตร และระยะเวลาขนสงท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลใหอัตรารอดลดลงตามลําดับ สําหรับลูกปลาสลิดขนาด 1 นิ้ว 

อัตราความหนาแนน 150 และ 200 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 3 และ 6 ชั่วโมง มีอัตรารอดไมตางกันแตสูงกวาชุดการ

ทดลองอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และลูกปลาสลิด ขนาด 2 นิ้ว ท่ีอัตราความหนาแนน 50 และ 75 ตัว/ลิตร 

ระยะเวลาขนสง 3 - 12 ชั่วโมง และ 100 ตัว/ลิตร ระยะเวลาขนสง 3 - 6 ชั่วโมง มีอัตรารอดไมตางกัน แตสูงกวาท่ีอัตราความ

หนาแนน 100 ตัว/ลิตร ระยะเวลา 9 และ 12 ชั่วโมง จากผลการทดลองในภาพรวมพบวาเม่ืออัตราความหนาแนนและ

ระยะเวลาการขนสงท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลทําใหอัตรารอดตายมีแนวโนมลดลง ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ ไพบูลย และบุรฉัตร (2547) 

กลาววาการเพ่ิมความหนาแนนและระยะเวลาท่ีใชในการขนสงลูกกุงกามกรามหลังจากควํ่า 5 - 7 วัน มีอิทธิพลทําใหอัตรารอด

ตายลดลง การท่ีความหนาแนนและระยะเวลาขนสงมีผลตออัตรารอดตายนาจะมีสาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือเกิดจากคุณภาพของ

น้ําท่ีเสื่อมโทรม และเกิดจากลูกปลาบอบช้ําจากการเสียดสีหรือกัดทํารายกันทําใหเกล็ดปลาหลุดลอนและเกิดบาดแผลแตอาจจะ

ยังไมทําใหลูกปลาตายทันที แตเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียในภายหลังจึงสงผลใหปลาออนแอและตายเพ่ิมขึ้นจึงมีผลตออัตรารอด

ตายในระยะยาวหลังจากปลอยลงบอเลี้ยง ในสวนของคุณภาพน้ํานั้นพบวาคาพารามิเตอรของน้ําในดานอุณหภูมิน้ํามีคาระหวาง 

26.90 - 33.47 องศาเซลเซียส จากการทดลองจะเห็นไดวาอุณหภูมิน้ํามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมสูงสุดในชวงของการขนสงท่ี

ระยะเวลา 9 ชั่วโมง ซ่ึงเปนชวงระยะเวลาท่ีแสงแดดจาและอากาศรอนสูงสุดในรอบวัน (เวลา 14.00 น.) พบวามีคาสูงกวา

เกณฑคุณภาพน้ําเพ่ือการดํารงชีวิตของสัตวน้ําเพียงเล็กนอย ไมตรี (2530) กลาววาอุณหภูมิน้ําท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของ

สัตวน้ํามีคาอยูระหวาง 25 - 32 องศาเซลเซียส แตเปนไปตามเกณฑแนบทายท่ีกลาววา ตองเปนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ

และไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความเปนกรดเปนดาง มีคาอยูในชวงท่ีเหมาะสม 7.33 - 8.32 Boyd (1982) ความเปน

ดางมีคาอยูระหวาง 196 - 220.67 mg/l as CaCO3 และความกระดางของน้ํามีคาระหวาง 322 - 403.67 mg/l as CaCO3 

ซ่ึงมีคาอยูในชวงท่ีเหมาะสม (Piper et al., 1982) ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํามีคาระหวาง 5.57 - 18.57 mg/l จากการ

ทดลองพบวา DO มีแนวโนมลดลงเม่ือเพ่ิมอัตราความหนาแนนและระยะเวลาการขนสง เนื่องจากการเพ่ิมอัตราความหนาแนน 

ทําใหลูกปลาตองใชออกซิเจนในการหายใจมากข้ึน ซ่ึงชวงท่ีเหมาะสมสําหรับสัตวน้ําคือสูงกวา 5 mg/l อยางนอย 16 ชั่วโมง 

ในรอบวันและไมตํ่ากวา 3 mg/l ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง (Boyd, 1982) สําหรับคารบอนไดออกไซดอิสระ และแอมโมเนียรวม 

ซ่ึงเปนผลจากการหายใจและขับถายของเสียมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเม่ือเพ่ิมความหนาแนนและระยะเวลาการขนสง นอกจากนั้นการ

ท่ีมีลูกปลาสลิดตายมากในชุดการทดลองท่ีใชอัตราความหนาแนนสูงและใชระยะเวลาขนสงนาน ก็ทําใหเกิดการสะสมของเสีย

เพ่ิมข้ึนและการยอยสลายสารอินทรียใหแอมโมเนียรวม ซ่ึงสามารถเปลี่ยนรูปไปเปน NH3 ซ่ึงเปนพิษตอสัตวน้ํา (สวน NH4
+ ไม

เปนพิษ แตจะอยูในรูปใดมากหรือนอยขึ้นกับคา pH และอุณหภูมิ) แตการเพ่ิมของ CO2 ทําให pH ลดลง เนื่องจาก CO2 ท่ี

ละลายน้ําทําใหเกิด H2CO3 ซ่ึงมีฤทธ์ิเปนกรดออนแอมโมเนียอิสระจึงไมสูงมากเกินไป ตัวอยางเชน จากคาความเปนกรดเปน

ดางของน้ําท่ีระดับเริ่มตน 8.42 ลดลงเหลือประมาณ 7.33 โดยท่ี pH 7.33 อุณหภูมิน้ํา 31.93 องศาเซลเซียสพบวา TAN สูงถงึ 

16.73 mg NH3-N/l ซ่ึงเม่ือคํานวณในรูป UIA จะมีปริมาณ 0.296 mg NH3-N/l จากการทดลองคร้ังนี้พบวา UIA มีคาเฉลี่ย

ระหวาง 0.043-0.470 mg NH3-N/l ซ่ึงระดับท่ีปลอดภัยกับสัตวน้ําไมควรเกิน 0.025 mg NH3-N/l (Alabaster and Lloyd, 

1980) ซ่ึง Burkhalter and Kaya (1977) รายงานวา ในระยะท่ีเปน ตัวออน (sac fry) ของปลา rainbow trout ความเขมขน

ของ UIA 0.25 mg NH3-N/l ทําใหลูกปลาตาย 50 เปอรเซ็นต ในระยะเวลา 21 วัน สวน CO2 มีคามากข้ึนตามความหนาแนน

และระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน โดยพบนอยท่ีสุดมีคาเทากับ 5.07 mg/l และมีคามากท่ีสุดเทากับ 37.20 mg/l อยางไรก็ตาม สัตวน้ํา

สวนมากสามารถทนอยูในน้ําท่ีมี CO2 60 mg/l ได ถามี DO เพียงพอ แตในสภาพท่ีมี DO ต่ํา CO2 จะไปขัดขวางการใช DO 

ของสัตวน้ํา เนื่องจากถาน้ํามี CO2 สูงการกําจัด CO2 ผานเหงือกจะทําไดนอยลงทําใหมีการสะสม CO2 ในเลือดและมีผลตอการ

ขนถายออกซิเจนของฮีโมโกลบินในเลือด ทําใหสัตวน้ําตาย (ยนต, 2539) นอกจากนี้ยังมีรายงานวา CO2 ท่ีสูงเกินกวา 20 mg/l 

อาจเปนอันตรายตอสัตวน้ําไดถา DO ลดต่ํากวา 3 - 5 mg/l (Piper et al., 1982)  

 การทดลองเปรียบเทียบยาและสารเคมีท่ีใชในการขนสงลูกพันธุปลาสลิดขนาด 1 นิ้ว อัตราการขนสง 200 ตัว/ลิตร 

เปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง จาํนวน 6 ชุดการทดลอง ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาอัตรารอดตายของลูกปลาสลิดแตกตางกัน
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อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตหลังจากสิ้นสุดการขนสงเปนระยะเวลา 96 ชั่วโมง จึงแสดงใหเห็นถึงอัตรารอดตายท่ี

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) พบวาการใชยาเหลืองมีผลทําใหอัตรารอดตายสูงท่ีสุด รองลงมาคือการใชออกซี

เตตราซัยคลิน โดยมีอัตรารอดตายเฉลี่ยเทากับ 89.33±1.53 และ 85.33±1.26 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และมีอัตรารอดตายสูง

กวาชุดการทดลองอ่ืน ๆ สาเหตุท่ีเปนเชนนี้นาจะเกิดจากในชวงการขนสงลูกปลาบอบช้ําจากการเสียดสีกันระหวางปลาในถุงทํา

ใหเกล็ดปลาหลุดลอนและเกิดบาดแผลแตไมทําใหปลาตายในทันที แตเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียในภายหลังจึงสงผลใหปลาออนแอ

และตายเพ่ิมขึ้นซ่ึงมีผลตออัตรารอดตายในภายหลัง จากรายงานของเฉิดฉัน และคณะ (2538) เชื้อแบคทีเรียท่ีพบในโรคปลา

ไดแก Aeromonas hydrophila, Edwardsiella trada และ Flavo-bacterium sp. แตจะพบ Aeromonas hydrophila 

มากท่ีสุด เชื้อเหลานี้สวนใหญจะพบบริเวณบาดแผล ตับ และไตบางซ่ึงปลาท่ีปวยเกิดอาการตกเลือดมีอาการเลือดคั่งในอวัยวะ

ภายใน ทองปลาจะมีสีแดง มีบาดแผลบนลําตัวทําใหปลาออนแอและตาย จากผลการทดลองพบวาการใชยาเหลือง 2 มิลลิกรัม/

ลิตร มีประสิทธิภาพดีกวาการใชสารเคมีอ่ืน ๆ รองลงมา ไดแก การใชออกซีเตตราซัยคลิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร เนื่องจากยาเหลือง

มีคุณสมบัติในการปองกันการติดเชื้อแบคทีเรียจากบาดแผล และยาออกซีเตตราซัยคลิน ท่ีเปนยาปฏิชีวนะท่ีใชฆาหรือยับย้ังการ

เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียไดท้ังแกรมบวกและแกรมลบ จึงมีประสิทธิภาพดีกวาการใชสารเคมีอ่ืน ๆ ในการขนสงพันธุปลา 

แตการใชผงถานกัมมันต ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการควบคุมคุณภาพน้ํา และลดความเครียดใหกับปลาในระหวางการลําเลียง ไมทํา

ใหอัตรารอดตายเฉลี่ยแตกตางจากการไมใชสารเคมี แตอัตรารอดตายต่ํากวาการใชสารเคมีอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ  

วีระ และคณะ (2552) โดยการใชยาและสารเคมี (ออกซีเตตราซัยคลิน 25 มิลลิกรัม/ลิตร, ยาเหลือง 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร และผง

ถานกัมมันต 20 กรัม/ลิตร) ในระหวางการทดลองขนสงลูกปลากางพระรวงในการสงออก พบวาการใชออกซีเตตราซัยคลิน และ

ยาเหลือง มีผลทําใหอัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลากางพระรวงไมแตกตางกัน แตสูงกวาการใชผงถานกัมมันต นอกจากนี้ อาคม 

และนภสร (2556) รายงานวาการใชยาเหลืองอัตรา 2 มิลลิกรัม/ลิตร กับลูกปลาสลิดหลังการจับจากบออนุบาล ทําใหลูกปลามี

อัตรารอดตายสูงกวาชุดการทดลองท่ีไมใชสารเคมี, เกลือ และดางทับทิม ซ่ึงความเขมขนของยาเหลืองท่ีใชขึ้นอยูกับขนาดและ

ชนิดของปลา ถาปลามีขนาดใหญจะใช 10 มิลลิกรัม/ลิตร แชนาน 2 - 12 ชั่วโมง การใชยาเหลืองเพ่ือกําจัดเชื้อแบคทีเรียท่ีเขา

สูบาดแผล รวมท้ังกําจัดปรสิตบางชนิด เชน Costia spp., Chilodonella spp. ในอัตราความเขมขน 3 มิลลิกรัม/ลิตร แชนาน 

4 วัน เพ่ือปองกันการติดเชื้อระยะแรก (ชลอ, 2528; Colt and Armstrong., 1979; Piper et al., 1982; Axelrod, 1989) 

จากคณุภาพของน้ําในภาพรวมจะเห็นไดวาการใชยาและสารเคมีชนดิตางกันไมทําใหอุณหภูมิน้ํา, ความเปนกรดเปนดาง, ออกซิเจน

ท่ีละลายน้ํา, ความเปนดาง, ความกระดาง, CO2, TAN และ UIA ตางกัน ยกเวนการใชผงถานกัมมันต ซ่ึงทําใหคา CO2 สูงกวา

ชุดการทดลองอ่ืน แตมีคาแอมโมเนียรวมตํ่ากวาชุดการทดลองอ่ืน ๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติในการดูดซับแอมโมเนีย ดังนั้นจึงสรุป

ไดวาสารเคมีท่ีเหมาะสมในการขนสงลูกพันธุปลาสลิดคือยาเหลืองเนื่องจากทําใหลูกปลามีอัตรารอดตายสูงสุดเม่ือนําไปปลอย

ลงบอเลี้ยง และมีตนทุนต่ําท่ีสุดเทากับ 0.136 บาท/ตัว 

 เม่ือพิจารณาจากตนทุนการขนสงแลวสรุปไดวา ลูกปลาสลิดวัยออนอายุ 2 วัน ควรขนสงโดยใชอัตราความหนาแนน 

20,000 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 3 ชั่วโมง โดยมีตนทุนการขนสงเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดเทากับ 0.0006 บาท/ตัว, การใชยาเหลือง

ความเขมขน 2 มิลลิกรัม/ลิตร มีผลทําใหลูกปลาสลิดมีอัตรารอดสูงสุด และมีตนทุนการขนสงตํ่าสุดเทากับ 0.136 บาท/ตัว, ลูก

ปลาสลิดขนาด 1 นิ้ว ควรขนสงรวมกับการใชยาเหลืองความเขมขน 2 มิลลิกรัม/ลิตร โดยใชอัตราความหนาแนน 250ตัว/ลิตร 

ระยะเวลาการขนสง 3 ชั่วโมง โดยมีตนทุนการขนสงเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดเทากับ 0.034 บาท/ตัว และลูกปลาสลิดขนาด 2 นิ้ว ควรขนสง

รวมกับการใชยาเหลืองความเขมขน 2 มิลลิกรัม/ลิตร โดยใชอัตราความหนาแนน 100 ตัว/ลิตร ระยะเวลาการขนสง 3 ชั่วโมง 

โดยมีตนทุนการขนสงเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดเทากับ 0.085 บาท/ตัว 

 

เอกสารอางอิง 
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ผลของสขีองภาชนะและสขีองน้ําในการอนุบาลลูกกุงกามกราม 

 

ไกรสร ระศรี*  

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอางทอง    

 

บทคัดยอ 

 การศกึษาผลของสีของภาชนะและสีของน้าํในการอนุบาลลูกกุงกามกราม โดยวางแผนการทดลองแบบ 2x3 แฟคทอเรียล 

ในแผนการทดลองแบบสุมตลอด ประกอบดวยปจจัยสีของภาชนะ 2 สี คือ สีฟาและสีดํา ขนาดภาชนะ 48x70x41 เซนติเมตร 

และปจจัยสีของน้ํา โดยใชสีผสมอาหารสีเขียวในการสรางสีน้ําเทียม ระดับความเขมขน 3 ระดับ คือ 0.00, 2.50 และ 5.00 

มิลลิกรัมตอลิตร ระดับความลึกของน้ํา 30 เซนติเมตร ใชลูกกุงกามกรามอายุ 7 วัน ปลอยท่ีอัตราความหนาแนนของ 150 ตัวตอลิตร 

อนุบาลจนถึงระยะลูกกุงคว่ําตัวหมดทุกตัวเปนระยะเวลา 34 วัน ดําเนินการทดลองท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

จืดอางทอง ระหวางวันท่ี 19 กรกฎาคม ถึง 21 สิงหาคม 2559 

 ผลการทดลองพบวา ปจจัยท่ี 1 ไดแก สีของภาชนะ และ ปจจัยท่ี 2 ไดแก ระดับความเขมขนของสีน้าํเทียมท่ีใช 

ในการอนุบาลลูกกุงกามกรามไมมีอิทธิพลรวม (interaction) ตอระยะเวลาเริ่มคว่ําตัว ระยะเวลาท่ีลูกกุงคว่ําตัวท้ังหมด และ 

อัตรารอด เม่ือวิเคราะหผลของการใชภาชนะสีฟาและสีดําในการอนุบาลลูกกุง พบวามีระยะเวลาเริ่มคว่ําตัวเฉลี่ย ระยะเวลา

คว่ําตัวท้ังหมดเฉลี่ย และอัตรารอดเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) การอนุบาลลูกกุงดวยการใสสีน้ําเทียมที่ระดับ 

ความเขมขน 3 ระดับ มีระยะเวลาเริ่มคว่ําตัวเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) อยางไรก็ตาม การใชสีน้ําเทียมท่ีระดับ 

ความเขมขน 2.50 และ 5.00 มิลลิกรัมตอลิตร ลูกกุงใชระยะเวลาคว่ําท้ังหมดเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แตใช

ระยะเวลาคว่ําตัวท้ังหมดเฉลี่ยนอยกวาความเขมขน 0.00 มิลลิกรัมตอลิตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ลูกกุงกามกราม

ท่ีอนุบาลโดยใชสีน้ําเทียมท่ีระดับความเขมขน 2.50 มิลลิกรัมตอลิตร มีอัตรารอดสูงท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

โดยมีอัตรารอดเฉลี่ยเทากับ 65.10±0.09 เปอรเซ็นต 

 การอนุบาลลูกกุงกามกรามในภาชนะสีฟาและใชสีน้ําเทียม 3 ระดับ มีตนทุนการผลิตเฉลี่ยเทากับ 0.18, 0.14 และ 

0.13 บาทตอตัว ผลตอบแทนตอการลงทุนเทากับ -9.39, 18.44 และ 19.99 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และการอนุบาลดวยภาชนะ

สีดําและการใชสีน้ําเทียม 3 ระดับ มีตนทุนการผลิตเฉลี่ยเทากับ 0.17, 0.12 และ 0.13 บาทตอตัว และผลตอบแทนตอการลงทุน

เทากับ -6.48, 26.86 และ 22.29 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เม่ือพิจารณาผลตอบแทนตอการลงทุน พบวา การอนุบาลลูกกุง

กามกรามในภาชนะสีดํา และการใชสีน้ําเทียมท่ีไดจากสีผสมอาหารสีเขียวในการสรางสีของน้ําท่ีระดับความเขมขน 2.50 

มิลลิกรัมตอลิตร มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  เนื่องจากมีตนทุนการผลิตตํ่าท่ีสุด และมีผลตอบแทนตอการลงทุนสูงท่ีสุด  

 

คําสําคัญ: การอนุบาล, ลูกกุงกามกราม, สีของน้ํา, สีของภาชนะ  

   

*ผูรับผิดชอบ: 63 ม. 6 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อางทอง 14140 โทร. 0 3586 6497 

E-mail: tikfb10@gmail.com 
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Effects of The Container Color and Water Color on Giant Freshwater Prawn, 

Macrobrachium rosenbergii (de Man, 1879) Larvae Nursing 

 

Krisorn Rasri*  

Angthong Inland Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 

 The effect of the container color and water color on Giant Freshwater Prawn larvae was conducted 

by using 2X3 factorial in CRD. There were two factors of the experiment, the first factor is two container 

colors (Blue and black) and the second factor is three concentration of water color (0.00, 2.50 and 5.00 mg 

per liter). Nursing of 7-days old Giant Freshwater Prawn larvae in container size of 48x70x41 centimeter with 

water depth 30 centimeter at a stocking density of 150 larvae per liter until post larvae stage. This study 

was conducted at Angthong Inland Aquaculture Research and Development Center 19 July to 21 August 

2016. 

 The results showed that the color of container had no effect on the development period of the 

beginning of post larval stage, the completely development of post larvae period and survival rate of post 

larvae (p>0.05). However, concentration of artificial water color had effects on the completely development 

of post larval period and survival rate of post larvae (p<0.05). the completely development of post larval 

period of the water color 2.5 and 5.0 ppm were not significantly lower than the water color 0.0 ppm (p<0.05). 

Survival rate of post larvae which used 3 concentration of water colors (0.0, 2.5, 5.0 ppm.) were significant 

difference (p<0.05) but concentration 2.5 ppm had the highest survival rate (65.10±0.09%). 

 The study on cost of production and return on investment of Giant freshwater prawn nursing with 

2 color containers and 3 concentration of water colors showed that the black color container color and the 

water colors concentration 2.5 ppm is the best method for nursing Giant freshwater prawn because of the 

lowest cost of production (0.12 Baht/post larvae) and the highest return on investment (26.86%)  

 

Keywords: Nursing, Giant Freshwater Prawn larvae, Water Color, Container Color  
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การศึกษานํารองการประยุกตใชเครื่องมือในการประเมินศักยภาพของแหลงน้ําตอการรองรับปริมาณการเลี้ยง

ปลานิลในกระชังในแมน้ํานอยในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท 

 

มาลาศรี คําศรี1* วรวิทย พรมปากดี2 สนธิพันธ ผาสุขดี1 และ ชูชาติ ผิวเผือก2 
1กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 
2ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 9 (ชัยนาท) 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษานํารองการประยุกตใชเครื่องมือในการประเมินศักยภาพของแหลงน้ําตอการรองรับปริมาณการเลี้ยงปลานิล

ในกระชังในแมน้ํานอยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาท โดยการประยุกตใชแบบจําลอง Legović Box Model ท่ีพัฒนาโดยผูเชี่ยวชาญ

ของ FAO เปนแบบจําลองท่ีประมาณคากระจายของปริมาณธาตุอาหารในแหลงน้ําท่ีเลี้ยงปลาโดยการหาจุดสมดุลของมวลและ

อัตราการเปลี่ยนถายน้ําที่ไหลเขาและออกในแหลงน้ําเปนปจจัยในการพยากรณ โดยใชขอมูลทุติยภูมิดานอุทกศาสตร ขอมูล

ประชากร การใชท่ีดินและการเกษตรรอบแหลงน้ํา และการเก็บขอมูลภาคสนาม ไดแก การสุมวิเคราะหคุณภาพน้ําและวิเคราะห

อาหารปลา และขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลและขอมูลดานเทคนิคและวิธีการเลี้ยงปลานิลในกระชังในแมน้ํา

แลวทําการกรอกขอมูลในแบบจําลองสถานการณเพ่ือประเมินศักยภาพของแมน้ํานอยตอการรองรับการเลี้ยงปลานิลในกระชัง

ท่ีเหมาะสม ไดแก จํานวนเกษตรและจํานวนกระชังท่ีสามารถเลี้ยงไดโดยไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 ผลการศึกษาเกษตรกรสวนใหญเลี้ยงปลานิลในกระชังขนาดเฉลี่ย 27.5 ตร.ม. ลึก 2 เมตร มีกระชังเฉลี่ยครัวเรือนละ 

12 กระชัง อัตราการปลอยปลานิลเลี้ยงเฉลี่ย 18.02 กก./ตร.ม. เลี้ยงจํานวน 2 คร้ังตอป ไดผลผลิตปลานิลเฉลี่ย 991 กก./กระชัง 

ผลผลติปลานิล 11, 893 กก./เกษตรกร/รอบการเลีย้ง โดยไดผลผลิตปลานิลรวมท้ังหมด 30,366 กก./ป ผลการประเมินศักยภาพ

ของแหลงน้ําดานสิ่งแวดลอมท่ีเปนจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงปลานลิในกระชงัไดสงูสุดคอื 1,498 ราย โดยมีจํานวนเกษตรกรเฉลี่ย 40 

ราย/ระยะทาง 1 กม. ผลผลิตปลานิลตอพ้ืนท่ีเฉลี่ย 1,213.30 ตัน/ป/กม. ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการเลี้ยงปลานิลใน

กระชังในแมน้ํานอยไมไดถูกจํากัดดวยศักยภาพดานนิเวศของแหลงน้ําแตเปนศักยภาพดานกายภาพ โดยพบวามีพ้ืนท่ีการเลี้ยง

ปลานิลในกระชังท้ังหมด 1,671,750 ตร.ม. ตามระเบียบขอปฏิบัติของกรมประมงท่ีอนุญาตใหมีการเลี้ยงปลาในกระชังไมเกิน

รอยละ 2 ของพ้ืนท่ีน้ําท้ังหมดของแหลงน้ํา จากผลการประเมินจากการศึกษาครั้งนี้พบวาขนาดพ้ืนท่ีอนุญาตใหเลี้ยงปลานิลใน

กระชังในแมน้ํานอยไดเทากับ 33,435 ตร.ม. จํานวนกระชังสูงสุดท่ีอนุญาตใหเลี้ยงไดท้ังหมดคือ 1,216 กระชัง จํานวนเกษตรกร 

101 ราย กระชังซ่ึงเกินปริมาณท่ีอนุญาตตามระเบียบขอกําหนดของกรมประมงเนื่องจากในปจจบุันปริมาณการเลี้ยงปลานิลใน

กระชังในแมน้ํานอยมีจํานวนท้ังหมด 168 ราย และจํานวนกระชังท้ังหมด 2,468 กระชัง 

 จากการศึกษาคร้ังนี้มีขอเสนอแนะดังนี้ การประยุกตใชแบบจําลอง Legović ในการประเมินศักยภาพของแหลงน้ํา

ตอการรองรับปริมาณการเลี้ยงปลาในกระชังมีประโยชนเปนเครื่องมือท่ีใชงายและสะดวกในการนําไปปรับใชในการติดตามการ

ประเมินศักยภาพของแหลงน้ําตอการรองรับการเลี้ยงปลาในกระชังในแหลงน้ํา อยางไรก็ตามควรมีการทดสอบแบบจําลอง

สถานการณ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะการเลี้ยงสัตวน้ําและระบบของแหลงน้ําในประเทศไทยท่ีจะนําแบบจําลองนี้

ไปประยุกตใช นอกจากนี้แบบจําลองนี้ใชหลักการคอนขางงายเปนการประมาณคากระจายของปริมาณธาตุอาหารในแหลงน้ําท่ี

เลี้ยงปลาโดยการหาจุดสมดุลของมวลและอัตราการเปลี่ยนถายน้ําท่ีไหลเขาและออกในแหลงน้ําเปนปจจัยในการพยากรณ  ซ่ึงใน 
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ความเปนจริงในการประเมินศักยภาพของแหลงน้ําอาจจะมีปจจัยอ่ืนท่ีซับซอนสงผลตอพยายากรณ ดังนั้นควรมีการทดสอบ

แบบจําลองนี้กอนท่ีจะมีการนําไปใชอยางแพรหลายในประเทศตอไป 

 

คําสําคัญ: การประเมินศักยภาพของแหลงน้ํา การเลี้ยงปลาในกระชัง ปลานิล การประเมินศักยภาพดานสิ่งแวดลอม  

   

*ผูรับผิดชอบ: อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 4 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

E-mail address: malasrikhumsri@gmail.com 
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Study on pilot application of carrying capacity assessment tool for Tilapia cage culture 

assessment in Noi River, Chinat Province, Thailand 

 

Malasri Khumsri1*, Worawit Prompakdee2, Sontiphan Pasugdee1 and Chuchat Pewpeuk2 
1Inland Aquaculture Research and Development Division 
2Chainat Inland Aquaculture Research and Development Center, Regional 9 (Chinat) 

Abstract 

The study on pilot application of the carrying capacity assessment tool was conducted for the 

assessment of carrying capacity of tilapia cage culture in the Noi River, Chainat Province. The Legović Box 

Model to estimate the ecological carrying capacity of waterbodies based on nutrient inputs from aquaculture, 

and other sources and flushing rate (Legović et al., 2008) was introduced by the FAO and used in this pilot 

application study. The secondary data on hydrology, population, agriculture production and land use within 

the catchment areas and the primary data on water quality and feed data analysis, and household survey 

by using a questionnaire were used carrying capacity model simulation for carrying capacity assessment that 

identify the suitable number of farmers and number of cage culture of tilapia cage culture in Noi River. 

The study results of the tilapia cage culture practices in Noi River which are the parameter for the 

ECCA model simulation found that the average size of cage was 27.5 m2 with 2 meters of cage depth and 

the average number of cages was 12 cages per farmer. The Average rearing density was 18.02 kg/m3, they 

culture was about 2 crops/year with an average production of 991 kg per cage. Production was estimated 

at 11, 893 kg/farm/crop and a total of 30, 366 kg/yr. The maximum environmental capacity was 1,498 farms 

with about 40 farms/ km of river with the production was 1,213.30 tonnes per year per km. With the current 

tilapia cage culture practices, the limiting factor for aquaculture carrying capacity in the Noi River was not 

the ecological Carrying capacity but the physical carrying capacity for the tilapia cage culture with the 

waterbodies area/land culture area of 1,671,750 m2, based on the regulation of Department of Fisheries 

which about 2% of total surface water are allowed for cage culture. The results showed that there were 

33,435 m2 water area of Noi river allowing for tilapia cage culture in maximum physical carrying capacity 

with 1,216 cages and only 101 farms. This indicated that the current Tilapia cage culture practices of 168 

farms with 2,468 cages is over than allowed area at 2% of total allowing water surface area. 

The study was recommended that in applying the ECCA tool of Legović Box Model is very useful 

and is an advanced tool that is suitable for monitoring the carrying capacity for cage culture; however, it 

may need to be adjusted to be more appropriated to apply with aquaculture practices in Thailand. However, 

as the use of the carrying capacity assessment tool is relatively simple as it is based only on N and P levels 

to predict the mass balance of nutrient inputs in the water bodies and it is a linear model so there is some  
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doubt whether it is good enough for assessing very complex situations; because there are so many parameters 

that affect the waters. Therefore, the method still needs to be tested further before being adopted nationwide. 

 

Keywords: Carrying Capacity Assessment, Cage culture, Tilapia, Environmental Carrying Capacity Assessment 
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ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบพายนูริอิ Cryptocoryne nurii Furtado 

 

นายนิติกร ผิวผอง* 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) 

 

บทคัดยอ 

 การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือใบพายนูริอิ (Cryptocoryne nurii Furtado) โดยนําชิ้นเนื้อเย่ือสวนยอดของตนใบพายนูริอิ  

ท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ มาศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีมีผลตอการชักนําใหเกิดยอด ใบ และรากของใบ

พายนูริอิ จํานวน 2 ปจจัย ในอาหารสังเคราะหสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ไดแก สารควบคุมการเจริญเติบโต

ของพืชในกลุมไซโตไคนิน คือN6-Benzyladenine (BA) และ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุมออกซิน ไดแก  

1-naphthaleneacetic acid (NAA) โดยวางแผนการทดลองแบบ  4x4 factorial experiment in completely randomized 

design แตละชุดการทดลองมี 20 ซํ้า (replication) (20 ขวด) ผลการศึกษาพบวาอาหารสังเคราะหสูตร MS ท่ีเติม BA 

1.0 มิลลิกรัมตอลิตร เพียงอยางเดียว เปนอัตราความเขมขนตํ่าสุดท่ีสามารถชักนาํใหเกิดยอด และใบไดดีท่ีสุด คือ เกิดยอด 

4.9±1.04 ยอด และเกิดใบ 12.1±2.54 ใบ ตามลําดับ การเกิดราก พบวาการใช BA 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ NAA 0.5 

มิลลิกรัมตอลิตร ในอาหารสังเคราะหสูตร MS มีผลตอการชักนาํใหเกิดรากของใบพายนูริอิสูงสุดโดยใชอัตราความเขมขนของสาร

ควบคุมการเจริญเติบโตต่ําสุด (9.8±5.50 ราก) อยางไรก็ตามการขยายพันธุดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือใบพายนูริอิจะ

ประสบความสําเร็จนั้นขึ้นอยูกับการขยายใหไดจํานวนยอดมากท่ีสุด โดยวิธีการประหยัดสารเคมี ดังนั้น การใชอาหารสังเคราะห

สูตร MS ท่ีมี BA 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร จึงเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือใบพายนูริอิ  ซ่ึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมใน

การเพ่ิมจํานวนยอด คือ 4 สัปดาห ท้ังนี้เม่ือนําตนออนท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือออกปลูกทดสอบในระบบปลูกโดยไมใชดิน 

เปนระยะเวลา 8 สัปดาห พบวาตนใบพายนูริอิมีอัตราการรอดรอยละ 56.6 

 

คําสําคัญ: ใบพายนูริอิ การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ สารควบคุมการเจริญเติบโต  

   

*ผูรับผิดชอบโครงการ: 44/1 หมู 11 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110  

E-mail: piwpong@gmail.com 
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Effect of Plant Growth Regulators on Tissue Culture of Water Trumpet Cryptocoryne 

nurii Furtado 

 

Nitikorn Piwpong* 

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

 

Abstract  

 Tissue culture of Water Trumpet (Cryptocoryne nurii Furtado) was conducted using shoots from 

tissue culture. They were aseptically grown on MS medium (Murashige and Skoog, 1962) supplemented 

with cytokinin that is N6-Benzyladenine (BA; 0.0, 1.0, 2.0, 4.0 mg/l) and auxin that was 1-naphthaleneacetic acid 

(NAA; 0.00, 0.25, 0.50, 1.00 mg/l). An experimental design was 4×4 factorial experiment in completely randomized 

design with 16 treatment combinations and 20 replications per a treatment combination. The results indicated 

that the appropriate medium for inducing shoots and leaves was MS medium supplemented with only 1.0 

mg/l of BA. The average numbers of shoots and leaves were 4.9±1.04 shoots/piece and 12.1±2.54 leaves/piece, 

respectively. The appropriate medium for inducing roots was MS medium supplemented with 1.0 mg/l of 

BA combination with 0.5 mg/l of NAA, average number of roots was 9.8±5.50 roots/piece. In conclusion, the 

C. nurii tissue culture technique was successful depending on the number of shoots being enlarged by 

saving the chemicals. Therefore, the appropriate medium for inducing shoots was MS medium 

supplemented with 1.0 mg/l of BA and appropriate time for grown on the medium was 4 weeks. The 

survival rate of plantlet after 8 weeks culture period in hydroponics system was 56.6%. 

 

Keywords: Cryptocoryne nurii, tissue culture, plant growth regulators 
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คํานํา  

ใบพายนูริอิ มีถ่ินกําเนิดอยูในภาคใตตอนลางของประเทศไทยไปจนถึงแหลมมลายูบริเวณฝงตะวันตกของประเทศมาเลเซีย 

พบแพรกระจายตามลําธารขึ้นบริเวณแมน้ําลาํธารท่ีมีน้ําไหล ในปาดบิชื้น สภาพนํ้าคอนขางเปนกรด มีพ้ืนเปนดินโคลนและทราย 

ใบเปนใบเด่ียว ออกเปนกระจุกแบบกุหลาบซอน แผนใบมีลักษณะเปนรูปไขจนถึงรูปรี ยาว 5 - 15 เซนติเมตร กวาง 1.0 - 3.5 

เซนติเมตร ดอกออกเปนแบบชอเชิงลดมีใบประดับชูขึ้นมาเหนือนํ้า ใบประดับมีลักษณะเปนหลอดหุมชอดอกไว สวนท่ีเปนหลอด 

มีขนาดยาว 2 - 15 เซนติเมตร มีสีคอนขางขาว สวนบนดานนอกมีสีเจือนํ้าตาล ปากแตรดอกมีลักษณะเปนรูปหัวใจสีแดงเขม

จนถึงมวงเขม ผิวขรุขระ สวนโคนหลอดโปงพองมีขนาดยาว 1 - 3 เซนติเมตร มีดอกยอยอยูดานใน ผลเปนรูปไข (สุชาดา, 2542; 

Cook, 1996) ขยายพันธุโดยเมล็ด การแยกหนอ หรือการตัดแยกไหลซ่ึงเกิดตนออน (วันเพ็ญ และ กาญจนรี, 2543; Rataj and 

Horeman, 1977; Muhlberg, 1982) Cryptocoryne nurii Furtado เปนพรรณไมน้ําท่ีนิยมนํามาจัดตูไมน้ําท้ังในประเทศ

และตางประเทศ จึงควรศึกษาวิจยัการขยายพันธุเพ่ือสงเสริมใหเปนพรรณไมน้ําเศรษฐกิจตอไป 

การเพาะเลี้ยงเนือ้เย่ือพืชจัดเปนวธิีการเพาะขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศ โดยใชชิน้สวนของพืชขนาดเล็ก เชน อวัยวะ

ตาง ๆ ไดแก ยอด ใบ ราก ดอก ผล อับละอองเกสร หัว เซลลเพียงเซลลเดียวจากใบ หรือละอองเกสร และเซลลท่ีปราศจากผนังเซลล

ท่ีเรียกวา โปรโตพลาสต นํามาเลีย้งในอาหารวิทยาศาสตรท่ีประกอบดวย แรธาตุ น้ําตาล วิตามิน และสารควบคุมการเจริญเติบโต

ในสภาพปลอดเชื้อจุลินทรีย และอยูในสภาวะควบคุมอุณหภูมิและแสง สวนของพืชเหลานี้จะสามารถเจริญเติบโตเกิดเปนตนใหม

ไดมากมาย (อรดี, 2526) การเลือกชิ้นสวนของพืชเพ่ือขยายพันธุตองเลือกเนื้อเย่ือท่ีปกติตรงตามพันธุ โดยไมมีการแปรปรวนใด ๆ 

เกิดขึ้น โดยหลักท่ัวไปเซลลของพืชจะมีการแบงตัวไดก็ตอเม่ือเปนเนื้อเย่ือเจริญ (meristermatic cells) ซ่ึงสามารถแบงเซลลแบบ

ไมโทซิสได ดังนั้นการใชสวนปลายยอดของพืช ซ่ึงมีเนื้อเย่ือเจริญอยูจึงนิยมใชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช (ไพบูลย, 2524) โดย

ตองการยอดท่ีมีขนาดใหญ เพราะยอดท่ีตัดมามีขนาดเล็กเทาใด การเจริญเปนตนพืชท่ีสมบูรณก็ย่ิงชาลง หรืออาจโตไมเต็มท่ี (พร

ทิพย, 2528)  

โดยปกติแลวเนื้อเย่ือพืชท่ีแยกมาเลี้ยงในอาหารสังเคราะหมีความตองการธาตุอาหารและสารท่ีจําเปนซ่ึงซับซอนมากกวา

ความตองการของตนพืช เชน ตองการวิตามินและสารควบคุมการเจริญเติบโต (growth regulators) เพ่ือพัฒนาการเจริญเติบโต

ตาง ๆ ของเนื้อเย่ือ สารควบคุมการเจริญเติบโตเปนอินทรียสารท่ีมีประสิทธิภาพสูงตอการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เนื่องจาก

ทุกกระบวนการของพืชจะเกี่ยวของกับฮอรโมนภายในเนื้อเย่ือพืชท้ังสิ้น ดังนั้นการใชสารสังเคราะหท่ีมีคุณสมบัติคลายฮอรโมน

กับพืชจึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงระดับสมดุลของฮอรโมนภายในพืช ทําใหพืชแสดงลักษณะตาง ๆ ออกมานอกเหนือการ

ควบคุมปกติ (สุรนันท, 2534) โดยสารกลุมนี้เพียงเล็กนอยอาจเรงหรือชะลอการเจริญเติบโตของอวัยวะตาง ๆ ของพืช สาร

ควบคุมการเจริญเติบโตอาจแบงออกเปนกลุมใหญ ๆ ไดแก สารในกลุมไซโตไคนิน (cytokinin) สงเสริมการแบงเซลล กระตุน

การแตกหนอของชิ้นเนื้อเย่ือ การเปลี่ยนแปลงรูปราง ยับย้ังการเกิดราก สงเสริมการเกิดตาขาง ชักนําใหเกิดยอดและสรางตา

ยอด และสารในกลุมออกซิน (auxin) มีผลกระตุนการขยายขนาดของเซลลและการยืดตัวของเซลลและการเกิดราก การเกิด

แคลลัสและมีผลกระตุนการเกิดราก ยับย้ังการเกิดยอด (รังสฤษดิ์, 2540; สมบุญ, 2544; วันเพ็ญ, 2547; กาญจนรี และ ณฐ

กร, 2547; วรรณดา, 2548; กาญจนรี และคณะ 2558; Zaerr and Mapes, 1982; McGraw, 1987; Brock and Kaufman, 

1991; Visser et al., 1992) 

 ปจจุบันมีการนําเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชไปใชในการผลิตพรรณไมน้ําเชิงพาณิชยมากขึ้น เนื่องจากเปนวิธีการ

ขยายพันธุท่ีทําใหไดตนออนปริมาณมาก สมํ่าเสมอ ในระยะเวลาสั้น สามารถแกปญหาการขาดแคลนตนพันธุ พรรณไมน้ํา 

บางชนิดท่ีมีการขยายพันธุไดชาดวยวิธีการขยายพันธุปกติ จึงตองศึกษาการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสมกับชนิดของ

พรรณไมน้ําเพ่ือใหการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน การขยายพันธุใหไดยอดจํานวนมากและประหยัดสารเคมี 

ท้ังนี้ การขยายพันธุพรรณไมน้ําโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือทําใหไดตนออนท่ีสะอาด ปราศจากโรค แมลงและศัตรูพืช เหมาะสม

สําหรับการนําออกปลูกเลี้ยงในโรงเรือนแบบปด (greenhouse) ดวยวิธีการปลูกเลี้ยงในระบบไรดิน (soilless culture) เพ่ือให
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สามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตใหไดตามมาตรฐานการสงออก จึงเปนการพัฒนาธุรกิจการผลิตพรรณไมน้ําเพ่ือการสงออก 

การอนุรักษและการใชประโยชนจากพรรณไมน้ําไดอยางย่ังยืนตอไป  

 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือศึกษาผลของการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีมีตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ Cryptocoryne nurii ในสภาพปลอดเชื้อ  

 

วิธีดําเนินการ 

 1. ศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมไซโตไคนินและออกซินท่ีมีตอการชักนําใหเกิดยอด ใบ และรากของ

ใบพายนูริอิ (C. nurii) ในสภาพปลอดเชื้อ 

1.1 การวางแผนการทดลอง 

 นําชิ้นเนื้อเย่ือสวนยอดของตนใบพายนูริอิ ท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ มาศึกษาผลของสารควบคุมการ

เจริญเติบโตท่ีมีตอการชักนาํใหเกิดยอด ใบ และรากของใบพายนูริอิ ในสภาพปลอดเชื้อ โดยวางแผนการทดลองแบบ 4x4 

factorial experiment in completely randomized design ตามวิธีของกัลยา (2544) ศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการ

เจริญเติบโตจํานวน 2 ปจจัย ไดแก สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุมไซโตไคนิน คือ BA ระดับความเขมขนตางกัน 4 

ระดับ ไดแก 0.0, 1.0, 2.0 และ 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุมออกซิน ไดแก NAA ระดับ

ความเขมขนตางกัน 4 ระดับ ไดแก 0.00, 0.25, 0.50 และ 1.00 มิลลิกรัมตอลิตร รวมท้ังหมด 16 ชุดการทดลอง (treatment 

combination) แตละชุดการทดลองมี 20 ซํ้า (replication) (20 ขวด) ตามแผนผังการทดลอง ดังนี้ 

ไซโตไคนิน ออกซิน (NAA  มิลลิกรัมตอลิตร) 

(BA มิลลิกรัมตอลิตร) 0.00 0.25 0.50 1.00 

0.0 a1b1 a1b2 a1b3 a1b4 

1.0 a2b1 a2b2 a2b3 a2b4 

2.0 a3b1 a3b2 a3b3 a3b4 

4.0 a4b1 a4b2 a4b3 a4b4 

1.2 วิธีดําเนินการ 

 1.2.1 นาํตนออนปลอดเชื้อของใบพายนูริอิ ท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ มาตัดแยกชิ้นเนื้อเย่ือสวนยอด 

ขนาด 1 เซนติเมตร ลงเลี้ยงในอาหารสังเคราะหสูตร MS โดยเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตตามแผนการทดลองท่ีวางไว  

 1.2.2 นาํชิ้นสวนเนื้อเย่ือสวนยอดไปเลี้ยงในหองเลี้ยงเนื้อเย่ือท่ีควบคุมอุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส 

ความเขมแสงประมาณ 2,500 ลักซ ระยะเวลาการไดรับแสง 12 ชั่วโมงตอวัน ต้ังแตเวลา 08.00 - 20.00 น. ทดลองเลี้ยงเปน

ระยะเวลา 6 สัปดาห ตรวจสอบการเจริญพัฒนาและบันทึกผลการทดลอง ไดแก จํานวนยอด ใบ และราก  

 1.2.3 นําผลการทดลองจากขอ 1.2.2 ในชุดการทดลองท่ีใหจาํนวนยอดมากท่ีสุดโดยใชสารเคมีนอยท่ีสุดมา

วิเคราะหหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 

1.3 การวิเคราะหขอมูล 

 ทําการแปลงขอมูลจํานวนยอด ใบ และราก ดวยวิธีลอการิทึมธรรมชาติ (Natural logarithm) เพ่ือใหขอมูลมี

การกระจายแบบปกติ (normal distribution) จากนั้นนําขอมูลไปวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) และ

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's new multiple range test ตามวิธีของกัลยา (2544) 
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2. ศึกษาการนําออกปลูกทดสอบตนใบพายนูริอิท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในโรงเรือนเพาะชําพรรณไมน้ําโดยใช

ระบบปลูกโดยไมใชดิน 

2.1 นําตนออนใบพายนูริอิ ท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือจากชุดการทดลองท่ีดีท่ีสุด อายุ 6 สัปดาห จํานวน 100 ตน 

มาชั่งน้ําหนัก นับจํานวนใบ และวัดความสูงของตน จากนั้นนําไปปลูกทดสอบในโรงเรือนเพาะชําพรรณไมน้ําซ่ึงพรางแสงโดยใช

ตาขายพรางแสง 80 เปอรเซ็นตและติดต้ังระบบสเปรยน้ําเพ่ือเพ่ิมความชื้นและลดอุณหภูมิของอากาศ ระบบปลูกเปนระบบ

การใหสารละลายธาตุอาหารพืชไหลผานรากพืชในระดับลึก (deep flow technique, DFT) โดยใชฟองน้ําเปนวัสดุปลูก โดย

ปลูกตนออนใบพายนูริอิในฟองน้ําและจัดวางในรางปลูก จากนั้นเติมสารละลายธาตุอาหาร และหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหาร

แบบตอเนื่อง 

2.2 ควบคุมความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารโดยวัดจากคาการนําไฟฟาใหมีระดับความเขมขน 1.0 mS/cm 

โดยการปรับระดับความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารเปนประจําทุกวัน และตรวจวัดคาความเปนกรดเปนดาง โดยใชเครื่องมือ 

pH meter และปรับคาความเปนกรดเปนดางใหมีคา 5.8 ทุกวันโดยใชกรดไนตริก (HNO3) เพ่ือปรับลดคาความเปนกรดเปนดาง 

และใชโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) เพ่ือปรับเพ่ิมคาความเปนกรดเปนดาง 

2.3 วิเคราะหคุณสมบัติของน้ําทุก 2 สัปดาห ไดแก วิเคราะหอุณหภูมิของน้ําโดยใชเทอรโมมิเตอร วิเคราะห

ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ําโดยวิธี alkali azide modification (mg/l) วิเคราะหปริมาณแอมโมเนียรวมโดยวิธี phenate 

method (mg NH3-N/l) วิเคราะหปริมาณไนไตรทโดยวิธี photometric (mg NO2
-/l) วิเคราะหปริมาณออรโธฟอสเฟตโดยวิธี 

ascorbic acid (mg PO4
3- /l) ท้ังนี้วิธีการวิเคราะหคุณภาพน้ําดําเนินการตามท่ีอธิบายไวโดยไมตรี และ จารุวรรณ (2528) 

และทําการเปลี่ยนถายน้ําใหมทุก 4 สัปดาห 

2.4 เม่ือสิ้นสุดการเลี้ยงเปนระยะเวลา 8 สัปดาห ทําการตรวจนับจํานวนตนใบพายนูริอิท่ีเหลือรอด ชั่งน้าํหนัก  

นับจํานวนใบ และวัดความสงูของตน จากนั้นนาํขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหอัตรารอด และการเจริญเติบโต ไดแก น้ําหนักท่ีเพ่ิมขึ้น 

จํานวนใบท่ีเพ่ิมขึ้น และความสูงท่ีเพ่ิมขึ้น 

 

ผลการศึกษา 

1. การทดลองใช BA และ NAA ระดับความเขมขนตาง ๆ กัน ท่ีมีตอการชักนําใหเกิดยอด ใบ และรากของใบพายนูริอิ 

(C. nurii) ในสภาพปลอดเชื้อ 

 1.1 ผลของ BA และ NAA ท่ีมีตอการชักนําใหเกิดยอด 

  จากผลการทดลองพบวาโดย BA และ NAA มีอิทธิพลรวมกัน (interaction) ตอการชักนําใหเกิดยอดอยางมี

นัยสําคัญ (p<0.05) สงผลใหประสิทธิภาพการเกิดยอด ขึ้นอยูกับระดับความเขมขนของ BA รวมกับความเขมขนของ NAA โดย

การใช BA ความเขมขน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร โดยไมเติม NAA (4.9±1.04 ยอด) มีจํานวนยอดมากกวาชุดการทดลองอ่ืนอยางมี

นัยสําคัญ (p<0.05) แตจํานวนยอดไมแตกตางทางสถิติ (p>0.05) กับการใช BA ความเขมขน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ NAA 

ความเขมขน 0.25 มิลลิกรัมตอลิตร (4.5±1.10 ยอด) BA ความเขมขน 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร โดยไมเติม NAA (4.5±1.15 ยอด) 

และ BA ความเขมขน 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ NAA ความเขมขน 0.25 มิลลิกรัมตอลิตร (4.3±1.29 ยอด) (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 จํานวนยอดเฉลี่ย (Means±SD) ของใบพายนูริอิ ท่ีเจริญพัฒนาข้ึนจากชิ้นสวนยอดซ่ึงเลี้ยงในอาหารสังเคราะหสูตร 

 MS ท่ีมี BA และ NAA ระดับความเขมขนตาง ๆ กัน เม่ือเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 6 สัปดาห 

BA 

(มิลลิกรัมตอลิตร) 

NAA (มิลลิกรัมตอลิตร) 

0.00 0.25 0.50 1.00 

0.0 3.2±0.99e 3.4±1.57e 3.2±1.87e 3.1±1.33e 

1.0 4.9±1.04a 4.5±0.10abc 3.6±1.35cde 3.6±1.19cde 

2.0 4.5±1.15ab 3.5±1.10de 3.7±1.18bcde 3.1±1.10e 

4.0 3.9±1.09bcde 4.3±1.29abcd 3.4±0.81e 3.7±0.80bcde 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยในท้ังคอลัมนและแถวท่ีตามดวยอักษรตางกัน มีความแตกตางทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต 

1.2 ผลของ BA และ NAA ท่ีมีตอการชักนําใหเกิดใบ 

 จากผลการทดลองพบวาโดย BA และ NAA มีอิทธิพลรวมกัน (interaction) ตอการชักนําใหเกิดใบอยาง 

มีนัยสําคัญ (p<0.05) สงผลใหประสิทธิภาพการเกิดใบ ขึ้นอยูกับระดับความเขมขนของ BA รวมกับความเขมขนของ NAA  

โดยการใช BA ความเขมขน 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร โดยไมเติม NAA (13.8±3.51 ใบ) มีจํานวนใบมากกวาชุดการทดลองอ่ืนอยาง

มีนัยสําคัญ (p<0.05) แตจํานวนใบไมแตกตางทางสถิติ (p>0.05) กับการใช BA ความเขมขน 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ NAA 

ความเขมขน 0.25 มิลลิกรัมตอลิตร (13.3±3.93 ใบ)  BA ความเขมขน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ NAA ความเขมขน 0.50 

มิลลิกรัมตอลิตร (12.3±4.91 ใบ) BA ความเขมขน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร โดยไมเติม NAA (12.1±2.54 ใบ) BA ความเขมขน 2.0 

มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ NAA ความเขมขน 0.50 มิลลิกรัมตอลิตร (12.1±3.80 ใบ) และ BA ความเขมขน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

รวมกับ NAA ความเขมขน 0.25 มิลลิกรัมตอลิตร (11.3±2.81 ใบ) (ตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 2 จํานวนใบเฉลี่ย (Means±SD) ของใบพายนูริอิ ท่ีเจริญพัฒนาขึ้นจากชิ้นสวนยอดซ่ึงเลี้ยงในอาหารสังเคราะหสูตร 

MS ท่ีมี BA และ NAA ระดับความเขมขนตาง ๆ กัน เม่ือเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 6 สัปดาห 

BA 

(มิลลิกรัมตอลิตร) 

NAA (มิลลิกรัมตอลิตร) 

0.00 0.25 0.50 1.00 

0.0 6.0±2.22f 7.5±3.75ef 8.0±4.54ef 9.0±4.08de 

1.0 12.1±2.54abc 11.3±2.81abcd 12.3±4.91abc 10.5±3.39cd 

2.0 13.8±3.51a 10.7±3.12cd 12.1±3.80abc 10.6±3.98cd 

4.0 11.0±3.13cd 13.3±3.93ab 11.2±2.55bcd 10.7±3.34cd 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยในท้ังคอลัมนและแถวท่ีตามดวยอักษรตางกัน มีความแตกตางทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต 

 1.3 ผลของ BA และ NAA ท่ีมีตอการชักนําใหเกิดราก 

  จากผลการทดลองพบวา BA และ NAA มีอิทธิพลรวมกัน (interaction) ตอการชักนําใหเกิดรากอยางมี

นัยสําคัญ (p<0.05) สงผลใหประสิทธิภาพการเกิดราก ขึ้นอยูกับระดับความเขมขนของ BA รวมกับความเขมขนของ NAA การใช 

BA ความเขมขน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ NAA ความเขมขน 0.50 มิลลิกรัมตอลิตร (9.8±5.50 ราก) มีจํานวนรากมากกวา

ชุดการทดลองอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) แตจํานวนรากไมแตกตางทางสถิติ (p>0.05) กับการใช BA ความเขมขน 1.0 

มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ NAA ความเขมขน 1.00 มิลลิกรัมตอลิตร (7.9±4.20 ราก) (ตารางท่ี 3) 
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ตารางที่ 3 จํานวนรากเฉลี่ย (Means±SD) ของใบพายนูริอิ ท่ีเจริญพัฒนาข้ึนจากชิ้นสวนยอดซ่ึงเลี้ยงในอาหารสังเคราะหสูตร 

MS ท่ีมี BA และ NAA ระดับความเขมขนตาง ๆ กัน เม่ือเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ เปนระยะเวลา 6 สัปดาห 

BA 

(มิลลิกรัมตอลิตร) 

NAA (มิลลิกรัมตอลิตร) 

0.00 0.25 0.50 1.00 

0.0 5.4 ± 2.21cd 6.5 ± 3.38bc 6.1 ± 5.08bcd 5.1 ± 2.92cd 

1.0 2.0 ± 1.41fgh 4.0 ± 3.95defg 9.8 ± 5.50a 7.9 ± 4.20ab 

2.0 5.8 ± 2.84bcd 4.2 ± 3.73cdef 4.4 ± 3.01cde 4.1 ± 2.99def 

4.0 0.9 ± 1.16h 1.9 ± 1.84gh 1.4 ± 1.50h 2.3 ± 2.17efgh 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยในท้ังคอลัมนและแถวท่ีตามดวยอักษรตางกัน มีความแตกตางทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต 

 การขยายพันธุดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือใบพายนูริอิจะประสบความสําเร็จนั้นขึ้นอยูกับการขยายใหไดจํานวน

ยอดมากท่ีสุด จากการทดลองพบวาอาหารสงัเคราะหสูตร MS ท่ีมี BA 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร โดยไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต

ในกลุมออกซิน (NAA) เปนอัตราความเขมขนของสารควบคุมการเจริญเติบโตตํ่าสุดท่ีสามารถชักนําใหเกิดยอดของใบพายนูริอิ

ไดจํานวนมากท่ีสุดโดยมีจํานวนยอดเฉลี่ยอยูในชวง 3.8±1.24 ยอด ถึง 4.9±1.04 ยอด (ภาพท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การเกิดยอดของใบพายนูริอิมากท่ีสุดท่ีพัฒนาเจรญิขึ้นในอาหารสังเคราะห MS ท่ีมี BA 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร โดยไมเติม 

 NAA จํานวนยอด เฉลี่ย 4.9±1.04 ยอด (A, B) เม่ือเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ เปนระยะเวลา 6 สัปดาห 

 2. ผลของระยะเวลาเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือใบพายนูริอิตอการเกิดยอดในสภาพปลอดเชื้อ 

  จากการทดลองในคร้ังนี้ พบวา การใชอาหารสังเคราะหสูตร MS ท่ีมี BA 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร โดยไมเติม NAA 

เหมาะสมท่ีสุดเพราะเปนอัตราความเขมขนของสารควบคุมการเจริญเติบโตตํ่าสุดท่ีสามารถชักนําใหเกิดยอดของใบพายนูริอิได

จํานวนมากท่ีสุด โดยระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมจํานวนยอด คือ 4 สัปดาห เนื่องจากไดจํานวนยอด 4.4±1.2 ยอด ซ่ึงไม

แตกตางทางสถิติกับจํานวนยอดท่ี 5 และ 6 สัปดาห (p<0.05) (ตารางท่ี 4) 

 

 

 

 

 

 

A B 
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ตารางที่ 4 จํานวนยอดเฉลี่ย (Means±SD) ของใบพายนูริอิ ท่ีเจริญพัฒนาขึ้นจากชิ้นสวนยอดซ่ึงเลี้ยงในอาหารสงัเคราะหสูตร MS 

 ท่ีมี BA 1 มิลลิกรัมตอลิตร โดยไมเติม NAA เม่ือเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ เปนระยะเวลา 6 สัปดาห 

BA และ NAA 

(มิลลิกรัมตอลิตร) 

ระยะเวลา (สัปดาห) 

1 2 3 4 5 6 

BA 1.0 

โดยไมเติม NAA  a 
1.1±0.4 d 2.9±1.2 c 3.6±1.2 b 4.4±1.2a 4.4±1.5 a 4.9±0.9 a 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยในแถวท่ีตามดวยอักษรตางกัน มีความแตกตางทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต 

 3. ผลการปลูกทดสอบตนใบพายนูริอิท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในโรงเรือนเพาะชําพรรณไมน้ําโดยใชระบบปลูก

โดยไมใชดิน 

 นําตนออนใบพายนูริอิปลอดเชื้ออายุ 6 สัปดาห จํานวน 100 ตน ท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือท่ีใชอาหารสังเคราะห

สูตร MS เติม BA 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร โดยไมเติมสารออกซิน (NAA) ซ่ึงเปนอัตราความเขมขนของสารควบคุมการเจริญเติบโต

ต่ําสุดท่ีสามารถชักนําใหเกิดยอดไดจํานวนมากท่ีสุด โดยตนออนใบพายนูริอิมีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 0.05±0.02 กรัมตอตน จํานวน

ใบเฉลี่ย 6.7±1.53 ใบตอตน และความสูงเฉลี่ย 2.7±0.59 เซนติเมตร เมื่อนําออกปลูกทดสอบในระบบปลูกโดยไมใชดิน  

เปนระยะเวลา 8 สัปดาห พบวาตนใบพายนูริอิมีการเจริญเติบโตดังนี้ มีน้าํหนักเฉลี่ย 0.15±0.02 กรัมตอตน จาํนวนใบเฉลี่ย 

7.0±4.63 ใบตอตน และความสูงเฉลีย่ 3.7±0.31 เซนติเมตร มีอัตรารอดรอยละ 56.6 ตนออนมีการเจริญเติบโต มีน้ําหนัก

เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.10 กรัมตอตน จํานวนใบเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 0.3 ใบตอตน และความสูงเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 1.0 เซนติเมตร 

 ผลการตรวจวัดคุณสมบัติของน้ําในระบบปลูกโดยไมใชดินทุก ๆ สัปดาห พบวาคาเฉลี่ย ความเปนกรดเปนดาง 6.69±0.82 

อุณหภูมิน้ํา 27.9±1.99 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา 7.9±0.56 mg/l ปริมาณแอมโมเนียรวม 0.17±0.02 mg 

NH3-N/l ปริมาณไนไตรท 0.04±0.03 mg NO2
- /l และปริมาณออรโธฟอสเฟต 3.63±0.39 mg PO4

3- /l (ตารางท่ี 5 และภาพท่ี 2) 

ตารางที่ 5 การเจริญเติบโตของใบพายนูริอิท่ีปลูกโดยไมใชดินเปนเวลา 8 สัปดาห 

การเจริญเติบโต 
 Means±SD  

คาเฉลี่ยเริ่มตน คาเฉลี่ยสุดทาย คาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 

น้ําหนัก (กรัม) 0.05±0.02 0.15±0.02 0.10 

จํานวนใบ (ใบ/ตน) 6.7±1.53 7.0±4.63 0.3 

ความสูง (เซนติเมตร) 2.7±0.59 3.7±0.31 1.0 

อัตรารอด (รอยละ) - 56.6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การปลูกทดสอบตนใบพายนูริอิท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในโรงเรือนเพาะชําพรรณไมน้ําโดยใชระบบปลูกโดยไมใชดิน 
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สรุปและวิจารณผล  

 ผลการทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือใบพายนูริอิจากชิ้นสวนยอดในอาหารสังเคราะหสูตร MS ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 

BA และ NAA ระดับความเขมขนตาง ๆ กัน พบวา BA และ NAA มีอิทธิพลรวมกัน (interaction) ตอการชักนําใหเกิดยอด อยาง

มีนัยสําคัญ (p<0.05) แตการใช BA รวมกับ NAA มีผลตอการชักนาํใหเกิดยอดของใบพายนูริอิอยางไมมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบ

กับการใช BA เพียงอยางเดียว (p>0.05) ผลการทดลองในครั้งนี้พบวา อาหารสังเคราะหสูตร MS ท่ีมี BA 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

โดยไมตองเติมสารกลุมออกซิน เหมาะสมท่ีสุดสาํหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือใบพายนูริอิ ในขั้นตอนการชักนําใหเกิดยอด โดยมียอด

เกิดขึ้น 4.9±1.04 ยอด เม่ือเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 6 สัปดาห เนื่องจากตนใบพายนูริอิสามารถสรางสารออกซิน

ขึ้นไดเอง ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของกาญจนรี และ ณฐกร (2547) เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ืออนูเบียส (Anubias nana Engler, 

1899) ใชอาหารสังเคราะหท่ีเติม BA ในระดับความเขมขน 8 µM เพียงอยางเดียว สามารถชักนําใหเกิดยอดไดสูงสุด และสาร 

NAA มีผลตอการลดประสิทธิภาพของ BA กาญจนรี และคณะ (2555) พบวาการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ อเมซอน Echinodorus 

osiris Rataj ดวยอาหารสังเคราะหสูตร MS ทีมี BA 2 มิลลิกรัมตอลิตร มีความเหมาะสมท่ีสุด โดย NAA ไมมีผลตอการเกิดยอด

ของ E. osiris กาญจนรี และคณะ (2557) เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือใบพายมวกเหล็ก (Cryptocoryne retrospiralis (Roxburgh) 

Fischer) พบวาอาหารสังเคราะหท่ีมี BA 2 มิลลิกรัมตอลิตร เพียงอยางเดียวโดยไมมีออกซินใหผลในการชักนําใหเกิดตนออน

มากท่ีสุด สอดคลองกับ Kane et al. (1999) เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือใบพายศรีลังกา (Cryptocoryne wendtii) พบวาอาหาร

สังเคราะหท่ีเติม BA เพียงอยางเดียวโดยไมมีออกซินสามารถเพ่ิมปริมาณยอดไดมากท่ีสุด และ รสา และคณะ (2548) รายงาน 

วา BA เปนสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุมไซโตไคนินซ่ึงมีคุณสมบัติกระตุนการแบงเซลล ควบคุมการสรางอวัยวะ 

กระตุนการแตกตาขาง และการเกิดยอด ผลจากการทดลองพืชบางชนิดตองการเพียงไซโตไคนิน เนื่องจากออกซินเปนสารกลุม

ท่ีพืชสามารถสรางขึ้นไดเองโดยมีปริมาณมากบริเวณปลายยอดและเนื้อเย่ือเจริญ (รังสฤษด์ิ, 2540) 

 อยางไรก็ตามในพืชหลายชนิดพบวาการใชสารควบคุมในกลุมไซโตไคนินรวมกับออกซิน มีผลชักนําใหเกิดยอดไดดีกวา

การใชไซโตไคนินเพียงสารเดียว (สบาย และคณะ 2558; Dissanayake et al., 2007; Herath et al., 2008) เชนการศึกษา

ของ กาญจนรี และคณะ (2542) เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพรรณไมน้ําผมหอม Cryptocoryne tonkinnensis ในอาหารสังเคราะห

สูตร MS ท่ีเติม BA ระดับความเขมขน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ NAA 0.25 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนําใหเกิดยอดได

มากท่ีสุด มณีรัตน (2546) เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ Cryptocoryne balansae Gagnepain, 1941 ดวยอาหารสังเคราะหสูตร MS 

ท่ีเติม BA ระดับความเขมขน 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ NAA 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนําใหเกิดยอดไดมากท่ีสุด 

กาญจนรี และคณะ (2554) เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ Cryptocoryne affinis Hook.f., 1893 พบวาอาหารสังเคราะหท่ีเติม BA 

ระดับความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ NAA 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนําใหเกิดยอดไดมากท่ีสุด Kane et al. 

(1990) เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ ใบพาย Cryptocoryne lucens พบวาการใช BA ระดับความเขมขน 20 µM รวมกับ NAA 0.5 µM 

สามารถชักนําใหเกิดยอดไดมากท่ีสุด จึงจําเปนตองทําการทดลองเพ่ือหาสูตรสารอาหารท่ีเหมาะสมกับพืชแตละชนิด 

 ผลของการชักนําใหเกิดใบในการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือใบพายนูริอิ ในอาหารสังเคราะหสูตร MS ท่ีมีสารควบคุมการเจริญ 

เติบโตของพืช คือ BA และ NAA พบวา BA และ NAA มีอิทธิพลรวมกัน (interaction) ตอการชักนําใหเกิดใบอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) โดยการใช BA ระดับความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร โดยไมใช NAA สามารถชักนําใหเกิดใบไดมากท่ีสุด ซ่ึงจํานวน

ใบใกลเคียง (p>0.05) กับการใช BA 2 มิลลิกรัมตอลิตร โดยไมใช NAA การใช BA 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ NAA 0.25 

มิลลิกรัมตอลิตร และ BA 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ NAA 0.25 มิลลิกรัมตอลิตร ดังนั้น BA 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร เพียงสาร

เดียวเปนอัตราความเขมขนต่ําสุดท่ีสามารถชักนําใหเกิดใบไดดีท่ีสุด (12.1±2.54 ใบ) 

 ผลของการชักนําใหเกิดรากจากการทดลองในคร้ังนี้พบวา BA และ NAA มีอิทธิพลรวมกัน (interaction) ตอการชักนํา

ใหเกิดรากอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยเม่ือเติม BA ในปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้นมีผลทําใหการเกิดรากของใบพายนูริอิลดลง เพราะ

สารควบคุมการเจริญเติบโตกลุมไซโตไคนินมีผลในการลดอิทธิพลของออกซิน (วันเพ็ญ 2547; กาญจนรี และคณะ 2555) จึงควร

เติมสารควบคมุการเจริญเติบโตของพืชกลุมออกซินในอาหารสังเคราะหสูตร MS เนื่องจากสารออกซินมีผลในการกระตุนการเกิด
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และการเจริญเติบโตของราก เพ่ือใหเกิดรากมากขึ้นและเร็วขึ้น สอดคลองกับผลการทดลองในครั้งนี้ เพราะเม่ือเติม NAA 0.50 

มิลลิกรัมตอลิตร ในอาหารสังเคราะหสูตร MS ท่ีมี BA 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร มีผลตอการชักนําใหเกิดรากของใบพายนูริอิสูงสุด

โดยใชอัตราความเขมขนของสารควบคุมการเจริญเติบโตตํ่าสุด (9.8±5.50 ราก)  

 อยางไรก็ตามการขยายพันธุดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือใบพายนูริอิจะประสบความสําเร็จนั้นขึ้นอยูกับการขยาย

ใหไดจํานวนยอดมากท่ีสุด โดยวิธีการท่ีประหยัดสารเคมีท่ีสุดเพ่ือใหสามารถเพ่ิมปริมาณตนออนไดจํานวนมากในหองปฏิบัติการ 

โดยไมจําเปนตองใหเกิดรากปริมาณมาก เนื่องจากการเกิดรากจํานวนมากอาจทําใหตนออนมีลักษณะแคระแกร็นไมสมบูรณ 

(รังสฤษดิ์, 2540; วันเพ็ญ 2547; กาญจนรี และ ณฐกร 2547) ดังนั้น การใชอาหารสังเคราะหสูตร MS ท่ีมี BA 1.0 มิลลิกรัม

ตอลิตร จึงเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือใบพายนูริอิ ในข้ันตอนการชักนําใหเกิดยอดจํานวนมาก และควรเพาะเลี้ยง

ในสภาพปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 4 สัปดาห เนื่องจากจํานวนยอดไมแตกตางทางสถิติ (p>0.05) กับระยะเวลาเลี้ยงนาน 5 และ 

6 สัปดาห ท้ังนี้เม่ือนําตนออนท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือออกปลูกทดสอบในระบบปลูกโดยไมใชดิน เปนระยะเวลา 8 สัปดาห 

พบวาตนใบพายนูริอิมีอัตราการรอดรอยละ 56.6 

 

ขอเสนอแนะ 

 การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือใบพายนูริอิควรมีการศึกษาและพัฒนาสูตรอาหารสังเคราะห อุณหภูมิ และปริมาณแสงท่ีเหมาะสม 

เพ่ือนําขอมูลไปลดตนทุนการผลิต เพ่ือสงเสริมศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจการผลิตพรรณไมน้ํา เพ่ือการสงออกของประเทศไทย 

นอกจากนี้ ข้ันตอนท่ีสําคัญตอไปคือการนําตนออนท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือออกปลูกในสภาพแวดลอมภายนอก จึงควร

ศึกษาต้ังแตการปรับสภาพตนออน เทคนิคการปลูกเลี้ยง ปจจัยสภาพแวดลอมและธาตุอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโต 

เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีตนทุนตํ่า และมีคุณภาพตรงความตองการของตลาด 

  

คําขอบคุณ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณผูอํานวยการสถาบันวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ํา และขอขอบคุณนายรัฐภัทร ประดิษฐสรรพ 

หัวหนากลุมวิจัยพรรณไมน้ํา ท่ีใหคําแนะนําและตรวจแกไขในการเขียนรายงานการวิจัย และขอขอบคุณบุคลากรของกลุมฯ ท่ีให

ความชวยเหลือในการทางานวิจัยครั้งนี้สําเร็จดวยดี  
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การเพาะพันธุปลาเคาขาว 

 

เพ็ญประภา แพวิเศษ1 เสาวมล ภูตีกา2 และ เมธา คชาภิชาติ3* 

1ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืพัทลุง 
2กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดื 
3ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืพิจิตร 

 

บทคัดยอ 

การศกึษาการเพาะพันธุปลาเคาขาว ดําเนินการท่ีศนูยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืดพิษณุโลก ระหวางเดือนตุลาคม 2556 

ถึงกุมภาพันธ 2558 โดยการรวบรวมพอแมพันธุปลาจากแหลงน้ําธรรมชาติในจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตรมาเลี้ยงในบอคอนกรีต

เปนเวลา 8 เดือน แลวฉีดกระตุนพัฒนาการของไขปลาเคาขาวดวยฮอรโมนสกัด human chorionic gonadotropin (HCG) 

ประกอบดวย 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองท่ี 1 ชุดควบคุม ฉีดดวยน้ําเกลือ 0.9% ชุดการทดลองท่ี 2  ฉีดฮอรโมนสกัด HCG 

จํานวน 1 ครั้ง อัตรา 500 IUตอกิโลกรัม ชุดการทดลองท่ี 3  ฉีดฮอรโมนสกัด HCG จํานวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 อัตรา 300 IUตอ

กิโลกรัม เวนระยะ 24 ชั่วโมง ฉีดครั้งท่ี 2 อัตรา 300 IUตอกิโลกรัม ชุดการทดลองท่ี 4 ฉีดฮอรโมนสกัด HCG จํานวน 2 ครั้ง 

ครั้งท่ี 1 อัตรา 500 IUตอกิโลกรัม เวนระยะ 24 ชั่วโมง ฉีดครั้งท่ี 2 อัตรา 500 IUตอกิโลกรัม หลังจากสิ้นสุดการฉีดกระตุนดวย 

HCG เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง ทุกชุดการทดลองจะฉีดกระตุนการตกไขดวย buserelin acetate (BUS) อัตรา 20 ไมโครกรัม

ตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone (DOM) 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สวนพอปลาเคาขาว ฉีดกระตุนดวยฮอรโมน

สังเคราะห BUS อัตรา 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ DOM  10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม พรอมแมปลา ผลการ

ทดลองพบวา ชุดการทดลองท่ี 1 แมปลาไมตกไข สวนชุดการทดลองท่ี 4 แมปลาตกไข 100 เปอรเซ็นต แตไขมีลักษณะเหลวปน

น้ํา และไมพบอัตราการปฎิสนธิ ในขณะท่ีชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 แมปลาตกไข 100 เปอรเซ็นต และมีอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย

เทากับ 72.00±3.00 และ 56.33±4.04 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เม่ือวิเคราะหคาทางสถิติพบวา อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยของชุด

การทดลองท่ี 2 กับ 3 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ไขปลาเคาขาวมีสีเหลืองใส เปนไขจมติดวัตถุมีขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 1.4 มิลลิเมตร พัฒนาการของคัพภะใชเวลาฟกเปนตัว 27 ชั่วโมง 40 นาที ท่ีอุณหภูมิระหวาง 27.0 - 28.0 องศา

เซลเซียส สรุปไดวาการเพาะพันธุปลาเคาขาว ควรฉีดกระตุนการพัฒนาการของไขดวยฮอรโมนสกัด HCG จํานวน 1 ครั้ง อัตรา 

500 IUตอกิโลกรัม เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง กอนฉีดกระตุนการตกไขดวย BUS อัตรา 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยา

เสริมฤทธิ์ DOM 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เปนอัตราท่ีเหมาะสมท่ีสุดเม่ือพิจารณาจากอัตราการตกไขและอัตราปฏิสนธิ 
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Induce Spawning of Sheatfish Wallago attu Bloch & Schneider, 1801 

 

Penprapa Phaeviset1 Saowamol Puteeka2 and Metha Khachaphichat3* 
1 Phatthalung Inland Fisheries Research and Development Center. 
2 Inland Fisheries Research and Development Bureau. 
3 Phichit Inland Fisheries Research and Development Center. 

 

Abstract 

Spawning inducement of Sheatfish Wallago attu Bloch & Schneider, 1801 was studied at Phitsanulok 

Inland Fisheries Research and Development Center during October 2013 to February 2015. Broodstock 

were collected from wild in Pitsanulok and Pichit province and reared in cement pond for 8 months. The 

experiment consisted of four treatments which the captive female broodstock were injected with human 

chorionic gonadotropin (HCG) at different concentrations in order to induce oocyte maturation, then with 

buserelin acetate (BUS) in combination with domperidone (DOM) to induce ovulation. Fish in treatment 1 

were injected with 0.9% sodium chloride as the control group. While in treatment 2, 3 and 4, fish were 

injected once with 500 IU/kg HCG, twice with 300 IU/kg HCG at 24 hrs interval, and twice with 500 IU/kg HCG 

at 24 hrs interval, respectively. Twenty four hrs after HCG injections, fish in all treatments were induced 

ovulation by injecting with 20 µg/kg BUS in combination with 10 mg/kg domperidone, while male fish were 

injected with 20 µg/kg BUS in combination with 10 mg/kg DOM. The results showed that fish in the control 

group were not ovulated, while all fish in treatement 2, 3 and 4 were ovulated. The fertilization rates in 

treatment 2, 3 and 4 were 72.00±3.00, 56.33±4.04 and 0%, respectively. The hatching rates in treatment 2, 

3 and 4 were 78.67±1.53, 71.67±3.51 and 0 % respectively. The survival rates in treatment 2, 3 and 4 were 

82.00±7.00, 74.67±2.52 and 0%, respectively. For statistical analysis, it was found that the fertilization rate, 

hatching rate and survival rate of treatment 2 were significantly higher (p<0.05) than those of treatment 3. 

The embryonic study showed that eggs of Sheatfish were addhesive, round shape and yellow color with 

an average diameter of 1.4 mm. The hatching time was 27 hrs and 40 min at the water temperature of 

27.0 - 28.0 oC. This study concluded that spawning inducement of captive Sheatfish can be done optimal 

by using 500 IU/kg HCG for first injection to induce oocyte maturation, and after 24 hrs, using 20 µg/kg BUS 

in combination with 10 mg/kg DOM for second injection to induce ovulation. 

 

Keywords: Wallago attu Bloch & Schneider, 1801, Induce Spawning 
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การอนุบาลปลาสลิดในกระชังดวยอัตราความหนาแนนสูง 

 

อัญชลี โควนฤมิตร1 อาคม เล็กนอย2* และ นิติกร ผิวผอง3 
1กลุมวิชาการ 
2ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ 
3ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดชลบุรี 

 

บทคัดยอ 

 การทดลองอนุบาลลูกปลาสลิดใหไดขนาด 5.0 เซนติเมตรขึ้นไป ในกระชังดวยอัตราความหนาแนนสูง ในอัตรา 1,000, 

2,000, 3,000 และ 4,000 ตัว/ลูกบาศกเมตร ลูกปลาสลิดเม่ือเริ่มทดลอง มีความยาวเฉลี่ย 2.66±0.10 เซนติเมตร ลงเลี้ยงใน

กระชังขนาด 1 ลูกบาศกเมตร โดยวางกระชังในบอพักน้ําขนาด 4 ไร ภายในศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

สมุทรปราการ ใหอาหารสําเร็จรูปชนิดผงสาํหรับลูกปลาวัยออนรวมกับอาหารสาํเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีนไมตํ่ากวา 40 

เปอรเซ็นต โดยใหกินจนอ่ิมวันละ 3 ครั้ง ดําเนินการทดลองระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 เปนระยะเวลา 7 

สัปดาห  

 ผลการทดลอง พบวาลูกปลาสลดิท่ีอนุบาลดวยอัตราปลอย 1,000 ตัว/ลูกบาศกเมตร มีการเจริญเติบโตจนไดขนาด

ความยาว 5.55±0.09 เซนติเมตร ใชเวลาในการอนุบาล 42 วัน โดยมีอัตรารอด 92.07±2.68 ในขณะท่ีอัตราปลอย 2,000, 

3,000 และ 4,000 ตัว/ลูกบาศกเมตร ใชเวลาในการอนุบาล 49 วัน โดยมีคาความยาวสุดทายเฉลี่ยเทากับ 5.37±0.08, 

5.36±0.08 และ 5.28±0.19 เซนติเมตร และพบวาท่ีอัตราปลอยท้ัง 3 ระดับ มีคาการเจริญเติบโตแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p>0.05) และลูกปลาสลิดท่ีอนุบาลดวยอัตราปลอย 1,000 ตัว/ลูกบาศกเมตร มีคาอัตราแลกเนื้อแตกตางอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับลูกปลาสลิดท่ีอนุบาลดวยอัตราปลอย 2,000 ตัว/ลูกบาศกเมตร และท้ัง 2 ชุดการทดลองมีคา

อัตราแลกเนื้อมากกวาท่ีอัตราปลอย 3,000 และ 4,000 ตัว/ลูกบาศกเมตร โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ดานผลตอบแทนตอการลงทุนเทากับ 14.93, 25.52, 11.99 และ 7.86 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และตนทุนการผลิตเฉลี่ยเทากับ 

0.56, 0.50, 0.55 และ 0.56 บาท/ตัว ตามลําดับ จากการทดลองในครั้งนี้สรุปไดวาลูกปลาสลิดท่ีอนุบาลในกระชังดวยอัตรา

ปลอย 2,000 ตัว/ลูกบาศกเมตร มีความเหมาะสมมากท่ีสุด เนื่องจากมีผลตอบแทนตอการลงทุนสูงสุด และตนทุนการผลิตต่ําสุด  

 

คําสําคัญ: ปลาสลิด การอนุบาล กระชัง ความหนาแนนสูง 
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Nursing of Snakeskin Gourami, Trichogaster pectoralis (Regan, 1910), in Cages at High 

Stocking Densities 

 

Aunchalee Kownaruemit1 Arkhom Leknoi2* and Nitikorn Piwpong3 

1Technical Group 
2Samut Prakan Inland Aquaculture Research and Development Center 
3Chonburi Inland Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 

 The experiment on nursing Snakeskin gourami in cages was conducted by stocking fish with the  

size of 5 cm. and over in length at 4 different stocking densities of 1,000, 2,000, 3,000 and 4,000 fish/m3. The 

experiment was designed to nurse of Snakeskin gourami at initial size of 2.66±0.10 cm in 1 cubic meter 

cages. The experiments were conducted in 4 rai earthen pond at Samut Prakan Inland Fisheries Research 

and Development Center. Fish were fed with 40% protein powder feed and commercial floating pellet feed 

at apparent satiation three times a day during July to September 2016 for 7 weeks. 

 The result of experiment showed that at stocking density of 1,000 fish/m3 fish could achieved 

5.55±0.09 cm in length in 42 rearing days, survival rate was 92.07±2.68, while stocking densities of 2,000, 

3,000 and 4,000 fish/m3 fish achieved 5.0 cm in length in 49 rearing days. At the end of the experiment, 

average final lengths of fish were 5.37±0.08, 5.36±0.08 and 5.28±0.19 cm, respectively. Growth rates and 

survival rates were not significantly different (p>0.05). The result showed that the lower stocking density 

showed the higher growth rate and survival rate. Economic analysis showed that average break-even prices 

were 0.56, 0.50, 0.55 and 0.56 Baht/fish, and return on investments were 14.93, 25.52, 11.99 and 7.86 = %, 

respectively. In conclusion, the optimum stocking density on nursing of Snakeskin gourami in cages is 2,000 

fish/m3 which provided the highest return on investment and the lowest cost of production. 

 

Keywords: Snakeskin Gourami, Nursing, High stocking densities, Cage 
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ผลกระทบของการใชจุลินทรียและการใหอากาศในการบําบัดน้ําเสียจากการเพาะเลีย้งสัตวน้าํ 

 

บุรฉัตร  จันทกานนท*  

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ 

 

บทคัดยอ 

 การทดลองใชจุลินทรีย (ปม.1 และจุลินทรียสังเคราะหแสง) และการใหอากาศในการบําบัดน้ําเสียจากการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําทําข้ึนท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํจืดสมุทรปราการในระหวางเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561 (รวม

ระยะเวลาทดลอง 21 วัน) โดยใชแผนการทดลองแบบ 2x3 แฟคตอเรียลในแผนการทดลองแบบสุมตลอดซ่ึงมี 3 ซํ้าดังนี้ ปจจัย

ท่ี 1 มี 2 กลุม (การไมใหอากาศและการใหอากาศ) ปจจัยท่ี 2 มี 3 กลุม ( ไมใสจุลินทรีย, ใสจุลินทรีย ปม.1 และใสจุลินทรีย

สังเคราะหแสง) 

 หลังจากทดลองเปนเวลา 21 วันพบวาการใหอากาศมีผลทําใหออกซิเจนท่ีละลายน้ํา, ไนไตรท และไนเตรท เพ่ิมข้ึน

มากกวาการไมใหอากาศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และทําใหอุณหภูมิน้ํา, แอมโมเนียรวม และ BOD ลดต่ําลงกวา 

การไมใหอากาศอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (P<0.05) สวนการใชจุลนิทรียไมมีอิทธิพลตอออกซิเจนท่ีละลายน้ํา, อุณหภูมิ, ไนไตรท, 

แอมโมเนียรวม และ BOD (P>0.05) แตมีอิทธิพลตอไนเตรทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 ผลการทดลองครัง้นี้สรปุไดวาขบวนการเปลี่ยนรูปแอมโมเนียเปนไนไตรทและไนเตรท สามารถเกิดขึ้นไดเองโดยไมจาํเปน 

ตองใสจุลินทรียลงไปชวยในการบาํบัดน้ําเสียเนื่องจากมีจุลินทรียท่ีจําเปนสําหรับขบวนการนี้อยูแลวในแหลงน้ําธรรมชาต ิแตขบวน 

การนี้จะเกิดไดเร็วข้ึนถามีการใหอากาศลงไปดวย เพ่ือเพ่ิมออกซิเจน ซ่ึงจําเปนสําหรับจุลินทรีย Nitrosomonas sp. และ 

Nitrobactor sp. ในการออกซิไดซแอมโมเนียใหเปลี่ยนเปนไนเตรทไดอยางสมบูรณ นอกจากนี้การใหอากาศยังชวยใหการยอย

สลายสารอินทรียโดยแบคทีเรียในกลุม chemoheterotrophs เกิดไดเร็วขึ้นอีกดวย 

 

คําสําคัญ: การบําบัดน้ําเสีย จุลินทรีย การใหอากาศ 
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Effects of Effective Microorganisms and Aeration on Wastewater Treatment from Aquaculture 

 

Burachat  Chantaganond* 

Samut Prakan Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 

 This study was done to determine the effects of EM (PM1 and PSB) and aeration on wastewater 

treatment from aquaculture. The experiment was conducted at Samutprakan Aquaculture Research and 

Development Center from June to July 2018 (21 days) by using 2x3 factorial in CRD with 3 replications. The 

first factor had 2 groups (No aeration and aeration) and the second factor had 3 groups (no EM, PM1 and PSB) 

 After 21 days, The results showed that dissolved oxygen (DO), nitrite and nitrate of the treatment 

combinations which used aeration were significantly higher than those which used no aeration (P<0.05) but 

water temperature, total ammonia nitrogen and BOD were significantly lower than those which used no 

aeration (P<0.05) and the using of EM had no effect on dissolved oxygen, water temperature, nitrite, total 

ammonia nitrogen and BOD (P>0.05) but had an effect on nitrate (P<0.05). 

 In conclusion, nitrification can occur by itself because nitrifying bacteria (Nitrosomonas sp. and 

Nitrobactor sp.) exist in natural water and there is no need to use EM in water treatment but we can 

speed up this process by using aeration which is essential for nitrifying bacteria to complete oxidation of 

ammonia to nitrate. Furthermore, aeration can accelerate decomposition of organic matter by 

chemoheterotrophic bacteria. 

 

Keywords: WastewaterTreatment, Effective Microorganism, Aeration  
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สภาวะเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชนชาวประมงในแมน้าํโขง เขตจังหวัดเชียงราย, ประเทศไทย 

 

อําพร ศักด์ิเศรษฐ1* วิทยา มะสะ2 และ มาลาศรี คําศรี3 
1ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจดืเขต 5 (สุราษฎรธานี) 
2สํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย 
3กองวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

 

บทคัดยอ 

 การศกึษาสภาวะเศรษฐกจิ-สงัคมของชุมชนชาวประมงในแมน้าํโขง เขตจังหวัดเชียงรายเปนสวนหนึ่งของการศึกษาขอมูล

พ้ืนฐานดานการประมง เพ่ือเปนฐานขอมูลสนับสนุนการจัดทําแผนการจัดการประมงขามพรมแดนในลุมน้าํโขงระหวางแขวง 

บอแกวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาคือ 1) เพ่ือศึกษา

ลักษณะท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษา 2) เพ่ือประเมินสถานะทางเศรษฐกิจ-สงัคมของชุมชนประมงในแงของผลจับปลาและมูลคาของผลจับ

สัตวน้ําเพ่ือการสรางรายไดและการดํารงชีวิตของราษฎร และ 3) เพ่ือศึกษาระบบของสถาบันการบริหารจัดการประมงวามีการ

จัดต้ังและดําเนินการอยางไร ท้ังท่ีเปนมาตรการท่ีเปนทางการและไมเปนทางการท่ีใชในการควบคุมและจัดการทรัพยากรประมง

ในทองถ่ิน ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลครัวเรือนชาวประมงโดยใชตารางเก็บรวบรวมขอมูลการประมงในครัวเรือน (household 

fisheries information matrix, HFIM) การประเมินชุมชนแบบมีสวนรวม (Participatory Rural Appraisal, PRA) และการ

สัมภาษณครัวเรือนชาวประมง รวมท้ังการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ หมูบานตัวอยางท่ีทําการศึกษา คือ บานดอนท่ี บานเมือง

กาญจน บานปากอิงใต อําเภอเชียงของ และบานหวยลึก อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ระหวางเดือนกรกฎาคม 2557 ถึง

เดือนตุลาคม 2558  

 ผลการศึกษาพบวา ลักษณะท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษาสวนใหญเปนภูเขาและพ้ืนท่ีเชิงเขา ยกเวนบานปากอิงใตท่ีเปนพ้ืนท่ีราบ 

หมูบานท่ีศึกษาท้ังหมดตั้งอยูติดแมน้ําโขง ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประมาณหนึ่งในสามของครัวเรือน

ทําการประมง ปญหาทางการประมงท่ีสําคัญท่ีสุดในพ้ืนท่ีศึกษาคือการลักลอบใชเครื่องมือผิดกฎหมายและผลจับสัตวน้ําในแมน้ํา

โขงลดลง แหลงรายไดของครัวเรือนสามอันดับแรกคือจากการทําไรทําสวน จากการรับจางใชแรงงาน และจากการทําการประมง 

อยางไรก็ตาม การทําการประมงเปนอาชีพหรือแหลงรายไดเสริมของคนในชุมชน เครื่องมือทําการประมงท่ีใชจับปลาในแมน้ําโขง 

สวนใหญใชขายลอย (34.2%) แห (26.4%) ขายจม (13.4%) เบ็ดราว (11.7%) และลอบชนิดตาง ๆ (7.8%) และทําการประมง

ในฤดูฝน สําหรับปลาท่ีจับไดสวนใหญบริโภคเปนปลาสดในครัวเรือน ท่ีเหลือขายในรูปปลาสด และแปรรูป สวนการจดัการประมง

ในแมน้ําโขงพบวา มีการจัดตั้งคณะกรรมการอนุรกัษปลาของแตละหมูบานท่ีทําการศึกษา โดยมีหนาท่ีตรวจตราการทําการประมง

และปรับผูท่ีทําการประมงผิดกฎหมายในพ้ืนท่ีอนุรักษ สําหรับการจัดการประมงขามพรมแดนมีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ

รวมระหวางจังหวัดเชียงราย-บอแกว ซ่ึงจัดต้ังขึ้นเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีอนุรักษและกําหนดกฎระเบียบตาง ๆ สําหรับการอนุรักษ

สัตวน้ําในแมน้ําโขงระหวางสองประเทศ 

 ขอเสนอแนะการจัดการประมงจากผลการศกึษาคือ ควรมีการดําเนนิกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจดัการประมง เชน การ

ปลอยพันธุสัตวน้ํา และขยายพ้ืนท่ีอนุรักษอยางตอเนื่อง การสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท้ังในบอดินและการเลี้ยงปลาในกระชัง 

และการฝกอบรมชุมชนทองถิ่นเกี่ยวกับเทคนคิการเพาะพันธุปลา ควรมีการจัดตัง้กลไกลความรวมมือระหวางผูใชประโยชน 
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กับองคกรภาครฐัระหวางชายแดน และควรมีการประสานงานท่ีดีในระดับชุมชน ระดับอําเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ

ของท้ังสองประเทศ นอกจากนี้ชุมชนในทองถิ่นควรมีสิทธิอยางถูกตองในการจัดการประมงในชุมชนของตนเอง 
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Socio-economic Status of Fisheries Community in the Mekong River, Chiang Rai 

Province, Thailand 
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Abstract 

 The study on socio-economic status of fisheries community in the Mekong River, Chiang Rai 

Province, Thailand, was carried out as one part of baseline fisheries study to support information for 

recommendations of trans-boundary fisheries management plan in the Mekong River Basin of Bordering 

Provinces of Bokeo, Lao PDR, and Chiang Rai, Thailand. The objectives of this study were: 1) to investigate 

the general characteristics of the study area, 2) to assess the generate socio-economic status of fisheries 

communities in terms of fish catch and its value for income generation and livelihoods, and 3) to study on 

the current fisheries institutional, how fishers and the community organizes, formally or informally, to govern 

and manage local fisheries resources. The Household Fisheries Information Matrix (HFIM), the Participatory 

Rural Appraisal (PRA), and fisher’s household (HH) interviewing were used to collect the primary data in 4 

sampled villages included Ban Done Tee, Ban Muang Kan, Ban Pak Ing Tai located in Chainag Klong District, 

and Ban Huoy Luek located in Wiangkhan District, Chiang Rai Province, Thailand. Also, secondary data were 

collected. Data collection was conducted from July 2014 to October 2015.  

 The results of the study indicated that the general characteristics of all sampled villages are 

mountain and foothill plains except at Ban Pak Ing Tai that was lowland. All of them are adjacent to the 

Mekong River. The people mainly occupy in agriculture, and one third of all households (HHs) were engaged 

in fishing. The most significant fisheries problem was illegal fishing and fish catch degradation. The sources 

of HH income were from crop farming/gardening, employment/wage labor, and fishing. However, the fishing 

was engaged as the supplementary occupation for HH income. The common fishing gears used in the 

Mekong River were drifting gillnet (34.2%), cast net (26.4%), stationary gillnet (13.4%), baited set line (11.7%), 

and traps (7.8%). Fish catch usually increase during rainy season. Fish caught utilizations were fresh fish for 

home consumption and selling, and processing to other products. In terms of fisheries management in the 

Mekong River found that, the significant local fisheries organizations are the Fish Conservation Committee 

of each village. The general responsibilities of these committees are patrol the violators fishing in the 

conservation area and fine the violators who fish in the conservation area. Regarding the trans-boundary 

fisheries management organization is called Chiang Rai-Bokeo joint taskforce to establish protected area and 

set up regulations for aquatic animal conservation in the Mekong between two countries.  

 According to the results of this study, it was recommended that the activities related to fisheries 

resources management in the Mekong River along the study area such as restocking programs and extending 

conservation area should be continuously implemented. Promoting aquaculture in ponds and cages, and 
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training course for the local communities on fish breeding techniques should be done. Also, an institution 

of cooperation among users, and border government organizations should be more established. Good 

coordination at the community, district, provincial and national levels between two countries should be 

well done. Furthermore, local communities should have right to involve fisheries management in their 

communities.  

 

Keywords: socio-economic, fish catch, trans-boundary fisheries management, Mekong River Basin 
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การวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเลของเกษตรกรในโครงการระบบสงเสริม

เกษตรแบบแปลงใหญ จังหวัดตราด ประจวบคีรีขนัธ และสุราษฎรธานี ป 2560  

 

นเรศ  กิจจาพัฒนพันธ* 

กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง กรมประมง 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการเพาะเลี้ยงกุงทะเล 2) ศึกษาระดับประสิทธิภาพ

ทางเทคนิค และ 3) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความมีประสิทธิภาพและความไมมีประสิทธิภาพทางการผลิตกุงทะเลของเกษตรกร

ในโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ป 2560 ผลการศึกษาแบงตามพ้ืนท่ีการเลี้ยง จํานวน 4 แปลง (3 จังหวัด) พบวา 

หลังเขารวมโครงการฯ สหกรณกุงตราด จํากัด จังหวัดตราด มีผลผลิตกุงทะเลจากการเพาะเลี้ยงเฉลี่ยตอไร เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.69 

จาก 1,920.73 กิโลกรัม เปน 1,953.20 กิโลกรัม ในขณะท่ีตนทุนการเลี้ยงเฉลี่ยลดลงรอยละ 0.05 จาก 111.37 บาท/กิโลกรัม 

เปน 111.32 บาท/กิโลกรัม สหกรณผูเลี้ยงกุงตราดย่ังยืน จํากัด จังหวัดตราด มีผลผลิตกุงทะเลจาก  การเพาะเลี้ยงเฉลี่ยตอไร 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 13.17 จาก 1,405.12 กิโลกรัม เปน 1,590.13 กิโลกรัม ในขณะท่ีตนทุนการเลี้ยงเฉลี่ยลดลงรอยละ 18.51 จาก 

137.86 บาท/กิโลกรัม เปน 112.34 บาท/กิโลกรมั สหกรณผูเลี้ยงกุงลุมน้ําสามรอยยอด–ปราณบุรี จํากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

มีผลผลิตกุงทะเลจากการเพาะเลี้ยงเฉลี่ยตอไร เพ่ิมขึ้นรอยละ 20.85 จาก 631.22 กิโลกรัม เปน 762.83 กิโลกรัม ในขณะท่ี

ตนทุนการเลี้ยงเฉลี่ยลดลงรอยละ 6.12 จาก 127.30 บาท/กิโลกรัม เปน 119.51 บาท/กิโลกรัม สหกรณผูเลี้ยงกุงลุมน้ําทาทอง 

จํากัด จังหวัดสุราษฎรธานี มีผลผลิตกุงทะเลจากการเพาะเลี้ยงเฉลี่ยตอไร เพ่ิมขึ้นรอยละ 11.09 จาก 2,333.52 กิโลกรัม เปน 

2,592.32 กิโลกรัม ในขณะท่ีตนทุนการเลี้ยงเฉลี่ยลดลงรอยละ 7.58 จาก 118.94 บาท/กิโลกรัม เปน 109.92 บาท/กิโลกรัม  

 การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคของการเพาะเลี้ยงกุงทะเล พบวา สหกรณกุงตราด จํากัด มีประสิทธิภาพทางเทคนิค

การผลิตเฉลี่ยเทากับ 72.86% ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการผลิต คือ อัตราปลอยลูกพันธุ ปริมาณอาหาร คาอาหารเสริม  

แรธาตุตาง ๆ และคาพลังงานท่ีใชในบอเลี้ยง ปจจัยท่ีมีผลตอความไมมีประสิทธิภาพ คือ ขนาดพ้ืนท่ีเลี้ยง และจํานวนแรงงาน

ครัวเรือน สหกรณผูเลี้ยงกุงตราดย่ังยืน จํากัด มีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตเฉลี่ยเทากับ 65.00% ปจจัยมีผลตอประสิทธิภาพ

การผลิต คือ อัตราปลอยลกูพันธุ ปริมาณอาหาร และคาอาหารเสริม แรธาตุตาง ๆ สาํหรับปจจัยท่ีมีผลตอความไมมีประสิทธิภาพ 

คือ ขนาดพ้ืนท่ีเลี้ยง สหกรณผูเลี้ยงกุงลุมน้ําสามรอยยอด–ปราณบุรี จํากัด มีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตเฉลี่ยเทากับ 68.08% 

ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการผลิต คือ อัตราปลอยลูกพันธุ ปริมาณอาหาร และคาอาหารเสริม แรธาตุตาง ๆ ปจจัยท่ีมีผล

ตอความไมมีประสิทธิภาพ คือ ประสบการณในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล และสหกรณผูเลี้ยงกุงลุมน้ําทาทอง จํากัด มีประสิทธิภาพ

ทางเทคนิคการผลิตเฉลี่ยเทากับ 68.67% ปจจัยการผลิตท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการผลิต คือ อัตราปลอยลกูพันธุ ปริมาณอาหาร 

และจํานวนชั่วโมงแรงงานจาง สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอความไมมีประสิทธิภาพ คือ ขนาดพ้ืนท่ีเลี้ยง 

จากผลการศึกษามีขอเสนอแนะ คือ ควรสงเสริมใหเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลทุกรายใหความสําคัญกับการจดบันทึก

คาใชจายท่ีเกี่ยวกับขอมูลการใชปจจัยการผลิต คาใชจายในการผลิต และขอมูลการจําหนายผลผลิต ในแตละรอบการเลี้ยงเพ่ือผล

การประเมินตนทุนและผลตอบแทนท่ีใกลเคียงกับความเปนจริงมากย่ิงข้ึน ซ่ึงการจดบันทึกดังกลาวสามารถใชเปนแนวทางใน

การบริหารจัดการการใชปจจัยการผลิต เพ่ือชวยลดตนทุนสวนท่ีไมจําเปนออก ในสวนของปจจัยการผลิตท่ีมีผลโดยตรงตอการ

เพ่ิมปริมาณผลผลิตกุงทะเล ไดแก อัตราการปลอยลูกพันธุ และปริมาณอาหารเลี้ยงกุง ท้ังนี้ กรมประมงควรสงเสริมใหมีการ

ทําขอตกลงการซ้ือขายราคาลูกพันธุ และอาหารเลี้ยงกุง ระหวางสหกรณผูเพาะเลี้ยงกุงตาง ๆ กบับริษัทผูประกอบการปจจัยการ 
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ผลิตท้ัง 2 ชนิด เพ่ือใหเกษตรกรไดใชปจจัยการผลิตในราคาท่ีถูกลง นอกจากนี้ วัสดุปูน แรธาตุ และอาหารเสริม ควรมีการใชใน

ปริมาณท่ีเหมาะสมกับสภาพบอเลี้ยงของแตละพ้ืนท่ีเพ่ือควบคุมคาใชจาย ซ่ึงอาจขอคําแนะนําจากนักวิชาการของกรมประมง  
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An Analysis of Cost-Return and Efficiency of Marine Shrimp Production in Collaborative 

Farming at Trad, Prachuap Khiri Khan and Surat Thani Provinces, Crop Year 2017 

 

Nares  Kitjapattanapan* 

Fisheries Development Policy and Strategy Division Department of Fisheries 

 

Abstract 

The objectives of this study were: 1) to study the cost-return analysis of shrimp culture 2) to study 

on the technical efficiency and 3) to study the factors affecting the production ’s efficiency and inefficiency 

of the farmers, who join Collaborative Farming in crop year 2017. The study was divided into 4 plot sizes in 3 

provinces. After the project, Trat Shrimp Cooperatives Limited, Trat province had a change in the average 

production per Rai from 1,920.73 kilogram to 1,953.20 kilogram, increased by 1.69 percent, and a change in 

the average total cost of production from 111.37 baht/kilogram to 111.32 baht/kilogram, decreased by 0.05 

percent; Trat Sustainable Shrimp Farmers Cooperatives Limited, Trat province had a change in the average 

production per Rai from 1,405.12 kilograms to 1,590.13 kilograms increased 13.17% and a change in the 

average total cost of production from 137.86 baht/kilogram to 112.34 baht/kilogram, decreased by 18.51 

percent; Samroiyod-Pranburi Basin Shrimp Farmers Cooperative Limited, Prachuap Khiri Khan province had 

a change in the average production per Rai from 631.22 kilograms to 762.83 kilograms, increased by 20.85 

percent, and a change in the average total cost of production from 127.30 baht/kilogram to 119.51 

baht/kilogram, decreased by 6.12 percent; Tatong Plain Shrimp Farmers Co-operatives Limited, Surat Thani 

province had a change in the average production per Rai from 2,333.52 kilograms to 2,592.32 kilograms, 

increased by 11.09 percent and a change in the average total cost of production from 118.94 

baht/kilogram to 109.92 baht/kilogram, decrease by 7.58 percent. 

The study on the technical efficiency of shrimp farming found that Trat Shrimp Cooperatives Limited 

had the average technical efficiency of 72.86 percent. The factors affecting production efficiency were 

stocking rate, quantity of feeding, supplemental feeds and expenses of fuel in the pond, Contrarily the 

factors affecting production inefficiency were size of the areas and the number of domestic workers. Trat 

Sustainable Shrimp Farmers Cooperatives Limited had the average technical efficiency of 65.00 percent. 

The factors affecting production efficiency were stocking rate, quantity of feeding and supplemental feeds. While 

the factors affecting production inefficiency were size of the areas. Samroiyod-Pranburi Basin Shrimp Farmers 

Cooperative Limited had the average technical efficiency of 68.08 percent. The factors affecting production 

efficiency were stocking rate, quantity of feeding and supplemental feeds. On the other hand, the factors 

affecting production inefficiency were the experience of shrimp farming. Tatong Plain Shrimp Farmers Co-

operatives Limited had the average technical efficiency of 68.67 percent. The factors affecting production 

efficiency were stocking rate, quantity of feeding and hours of work while the factors affecting production 

inefficiency were size of the areas. 

This study suggested that: 1) shrimp farmers should be encouraged to record the necessary 

expenses, for example cost of production and productivity of each crop, in order to calculate the estimate 
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cost and return to be closest to the actual value. The record can also help shrimp farmers reduce 

unnecessary costs; 2) Factor directly affecting the production of marine shrimp were stocking rate and 

quantity of feeding. The Department of Fisheries should support buy-sell breeding and feeding agreements 

between cooperatives and business cooperation in order to lower farmers’ cost of productions. More over 

supplemental feeds should be regulated and used in appropriate quantities to the pond conditions of each 

area by academic recommendation from the Department of Fisheries. 

 

Keywords: Cost-Return, Efficiency, Collaborative Farming, Marine Shrimp 
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คํานํา 

โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ เปนโครงการท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนด

แนวทางการพัฒนาของกระทรวง (Road map) โดยมีโครงการท่ีสําคัญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรดานสินคา

พืช ปศุสัตว และสินคาประมง มีวัตถุประสงคหลัก คือ การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิตตอหนวยพ้ืนท่ี การผลิตสินคาใหมี

คุณภาพไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด และมีการวางแผนการผลิตรวมกันเปนกลุมและใหมีการเชื่อมโยงชองทาง

ตลาด เพ่ือใหผลผลิตท่ีออกมามีปริมาณใกลเคียงกับความตองการของตลาดเพ่ือแกปญหาปริมาณสินคาลนตลาดและมีราคาขาย

ตกตํ่า กรมประมงดําเนินการจัดทําโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญในดานสินคาประมงต้ังแตป 2559 โดยแบงออกเปน 

2 กลุม คือ 1) กลุมสัตวน้ําชายฝง และ 2) กลุมสัตวน้ําจืด สําหรับการศึกษาครั้งนี้จะเกี่ยวของกับโครงการระบบสงเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญสินคากุงทะเล ซ่ึงจัดอยูในกลุมสัตวน้ําชายฝง ท้ังนี้ต้ังแตป 2559 - 2560 ไดมีการดําเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ 

รวม 8 แปลง ไดแก จันทบุรี ตรัง ตราด (2 แปลง) นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี และพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค 

เพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุม รวมมือกันวางแผนการผลติ และการจําหนาย โดยมีตลาดรองรับท่ีแนนอน และเพ่ือให

เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและมีผลผลิตตอหนวยเพ่ิมขึ้น และเปนผลผลิตท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานภายใตการบูรณาการ

ของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีเปาหมายการพัฒนาแปลงใหญเพ่ือใหบรรลุผล คือ ลดตนทุน รอยละ 20 เพ่ิมผลผลิต 

รอยละ 20 ยกระดับมาตรฐานฟารม รอยละ 100 การเสริมสรางการรวมกลุม และการเชื่อมโยงตลาด 

อนึ่ง ตามท่ีโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญเปนหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตร

และสหกรณดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ซ่ึงนอกจากการพิจารณาประสิทธิภาพการผลิตจากรอยละของการ

เปลี่ยนแปลงผลผลิตเฉลี่ยตอไรและตนทุนเฉลี่ยตอไรแลว การศึกษาครั้งนี้เกิดขึ้นเพ่ือตองการศึกษาวา เม่ือสิ้นสุดโครงการฯ ปริมาณ

ผลผลิตกุงเฉลี่ยตอไรท่ีเกษตรกรสามารถเลี้ยงไดเพ่ิมขึ้น เม่ือเทียบกับกอนเขารวมโครงการฯ นั้น เกิดจากการใชปจจยัการผลิต

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด รวมถึงศึกษาปจจัยการผลิตท่ีสงผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ

ปจจัยท่ีทําใหการผลิตไมมีประสิทธิภาพ เพ่ือใชเปนแนวทางในการวางแผนสําหรับสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงกุง

ทะเลตอไป  

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงกุงทะเล ของเกษตรกรในโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 

2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลติกุงทะเล ของเกษตรกรในโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความมีประสิทธิภาพและความไมมีประสิทธิภาพของการผลิตกุงทะเลของเกษตรกรใน

โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 

 

วิธีดําเนินการ 

1. กรอบแนวคิดของการศึกษาและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

1.1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

1.1.1 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตกุงทะเล 

ตนทุนท้ังหมด (TC) = ตนทุนผันแปร (TVC) + ตนทุนคงท่ี (TFC) 
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ปจจัยนําเขา (input) ผลลัพธ (output) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 การวัดความมีประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตกุงทะเล 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 การวัดความไมมีประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตกุงทะเล 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

1. ขอมูลการเพาะเลี้ยงกุงทะเลใน 1 รอบการผลิต ไดแก 

ขนาดบอเลี้ยง อัตราการปลอยลูกพันธุ ระยะเวลาเลี้ยง 

อัตราการรอด ผลผลิตเฉลี่ยตอไร และราคาผลผลิตท่ีขาย

ได  

2. คาใชจายของการเพาะเลี้ยงกุงทะเลใน 1 รอบการ

ผลิต ประกอบดวย  

2.1 ตนทุนคงท่ี ไดแก คาเชาท่ีดิน คาเสื่อมบอดิน

และอุปกรณตาง ๆ  

2.2 ตนทุนผันแปร ไดแก คาพันธุกุง คาอาหารกุง  

คาวัสดุปูน จุลินทรียและเคมีภัณฑตาง ๆ คาพลังงาน 

(น้ํามันและไฟฟา) คาจางแรงงาน คาปรับปรุงบอและ

ซอมแซมอุปกรณ และคาแรงงานครัวเรือน  

ตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตกุงทะเล

กอนและหลังเขารวมโครงการระบบสงเสริม

เกษตรแบบแปลงใหญ ป 2560  

ตัวแปรสําหรับวิเคราะหความมีประสิทธิภาพ 
1. อัตราการปลอยลูกพันธุตอพ้ืนท่ีการเลี้ยง 1 ไร (ตัว) 
2. ปริมาณอาหารสําเร็จรูปท่ีใชเลี้ยงกุงในหนึ่งรอบการ

ผลิตตอพ้ืนท่ีการเลี้ยง 1 ไร (กิโลกรัม) 
3. จํานวนชั่วโมงแรงงานจางตอพ้ืนท่ีการเลี้ยงกุง 1 ไร 

(ชั่วโมง) 
4. คาพลังงานตาง ๆ ไดแก น้ํามัน ไฟฟา และแกส ท่ีใช

ไปในการเลี้ยงกุงหนึ่งรอบการผลิตตอพ้ืนท่ีการเลี้ยง 1 

ไร (บาท) 
5. ปจจัยการผลิตผันแปรอ่ืน ๆ ไดแก อาหารเสริม 

วิตามิน วัสดุปูน แรธาตุ ฯลฯ ท่ีใชในการเลี้ยงกุงในหนึ่ง

รอบการผลิตตอพ้ืนท่ีการเลี้ยง 1 ไร (กิโลกรัม)  

ตัวแปรสําหรับวิเคราะหความไมมีประสิทธิภาพ 
1. สัดสวนชั่วโมงการทํางานของครัวเรือนตอชั่วโมงงานท้ังหมด  
2. ประสบการณในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลของเกษตรกร (ป)  
3. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีใชในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล (ไร)  

ปริมาณผลผลิตกุงท่ีเลี้ยงไดในหนึ่งรอบการ

ผลิตตอพ้ืนท่ีการเลี้ยง  1 ไร (กิโลกรัม) 

ตัวแปรท่ีแสดงคาความไมมีประสิทธิภาพ

ของการเพาะเลี้ยงกุงทะเล ( iu ) 
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3.2 แบบจําลองในการศึกษา 

ในทางเศรษฐศาสตรไดมีแนวคิดเกี่ยวกับฟงกชันการผลิตวาเปนรูปแบบความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิต (ตัว

แปรตาม) และปริมาณการใชปจจัยการผลิตชนิดตาง ๆ (ตัวแปรอิสระ) โดยแบบจําลองสมการการผลิตท่ีนิยมใชคือแบบจําลอง 

Cobb-Douglas ซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิต และปริมาณการใชปจจัยการผลิตตาง ๆ ในรูปแบบสมการยก

กําลัง (Power Function) ท่ีมีเลขยกกําลังแสดงคาความยืดหยุนวาเม่ือใชปจจัยการผลิตแตละชนิดเพ่ิมขึ้นแตละหนวยจะมีผล

ตอการเพ่ิมปริมาณผลผลิตอยางไร เนื่องจากการผลิตในทางเศรษฐศาสตรตองคํานึงถึงกฎของผลไดลดนอยถอยลง (Law of 

Diminishing Returns) ซ่ึงมีรูปแบบสมการท่ัวไปคือ 

𝑄𝑄 = 𝑎𝑎𝐿𝐿𝑏𝑏𝐾𝐾𝑐𝑐 
Q = ปริมาณผลผลติ, L = ปจจัยแรงงาน, K = ปจจัยทุน, b = สัมประสิทธิ์คาความยืดหยุนของปจจัยแรงงาน 

c = สัมประสิทธิ์คาความยืดหยุนของปจจัยทุน, a = คาคงท่ีหรือเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีในขณะนั้น 

ในสวนของการศึกษาประสิทธิภาพการผลิตกุงทะเล จึงมีการนําแบบจําลอง Cobb-Douglas ดังกลาวมาปรับใช

ใหอยูในรูปของสมการเสนตรงในรูปของ Natural Logarithm และเม่ือนําปจจัยการผลิตชนิดตาง ๆ ท่ีเก็บขอมูลไดมาใสใน

แบบจําลอง จะไดรูปแบบสมการดังนี้  

𝑙𝑙𝑙𝑙( 𝑦𝑦) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑏𝑏𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑓𝑓 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑓𝑓 𝑢𝑢𝑙𝑙𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑘𝑘𝑖𝑖 + 𝑣𝑣𝑖𝑖 − 𝑢𝑢𝑖𝑖  

โดยท่ี 𝑦𝑦 =  ปริมาณผลผลิตกุงท่ีเลี้ยงไดในหนึ่งรอบการผลิตตอพ้ืนท่ีการเลี้ยง  1 ไร (กิโลกรัม) 

𝑏𝑏𝑖𝑖  =  อัตราการปลอยลูกพันธุตอพ้ืนท่ีการเลี้ยง 1 ไร (ตัว) 

𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑 =  ปริมาณอาหารสําเร็จรูปท่ีใชเลี้ยงกุงในหนึ่งรอบการผลิตตอพ้ืนท่ีการเลี้ยง 1 ไร (กิโลกรัม) 

𝑙𝑙𝑎𝑎  =  จํานวนชั่วโมงแรงงานจางในการเลี้ยงกุงตอพ้ืนท่ี 1 ไร (ชั่วโมง) 

𝑓𝑓𝑢𝑢𝑙𝑙 =  คาพลงังานตาง ๆ ไดแก น้ํามัน ไฟฟา และแกส ท่ีใชไปในการเลี้ยงกุงหนึ่งรอบการผลิตตอพ้ืนท่ีการเลี้ยง 1 

 ไร (บาท) 

𝑘𝑘  =  คาใชจายปจจัยการผลิตผันแปรอ่ืน ๆ ไดแก อาหารเสริม วิตามิน วัสดุปูน แรธาตุ ฯลฯ ท่ีใชในการเลี้ยง

  กุงในหนึ่งรอบการผลิตตอพ้ืนท่ีการเลี้ยง 1 ไร (กิโลกรัม) 

𝑣𝑣𝑖𝑖 =  คาความคลาดเคลื่อนแบบสุมท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกไมสามารถควบคุมได 

𝑢𝑢𝑖𝑖 =  คาความไรประสิทธิภาพเชิงเฟนสุมท่ีเกิดจากปจจัยภายใน 

βi =  คาพารามิเตอรท่ีตองการประมาณคา 

 

จากสมการขางตนทําใหทราบถึงขอบเขตการผลิตท่ีเปนไปไดในการผลิตและหาประสิทธิภาพทางเทคนิคเฉลี่ย

ของกลุมเกษตรกร ตอจากนั้นจะไดทําการหาความสัมพันธระหวางความไรประสิทธิภาพทางการผลิตกับปจจัยท่ีสามารถควบคุม

และเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพได เชน สัดสวนชั่วโมงการทํางานของครัวเรือนตอชั่วโมงงานท้ังหมด ประสบการณใน

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกร จํานวนพ้ืนท่ีท่ีใชในการเพาะเลี้ยงกุง โดยในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความไมมีประสิทธิภาพ

ทางการผลิตในการวิเคราะหครั้งนี้ ไดกําหนดใหแบบจําลองท่ีใชในการประมาณคาเปนแบบจําลองเชิงเสนตรง มีรูปสมการดังนี้ 

 

𝑢𝑢𝑖𝑖 = 𝛿𝛿0 + 𝛿𝛿1𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑘𝑘𝑖𝑖 + 𝛿𝛿2𝑌𝑌𝑒𝑒𝑎𝑎𝑊𝑊𝑖𝑖 + 𝛿𝛿3𝐴𝐴𝑊𝑊𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖 
โดยท่ี 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑘𝑘 =  สัดสวนชั่วโมงการทํางานของครัวเรือนตอชั่วโมงงานท้ังหมด 

 𝑌𝑌𝑒𝑒𝑎𝑎𝑊𝑊 =  ประสบการณในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลของเกษตรกร (ป)  

 𝐴𝐴𝑊𝑊𝑒𝑒𝑎𝑎    =  จํานวนพ้ืนท่ีท่ีใชในการเพาะเลี้ยงกุง (ไร)  
 𝛿𝛿𝑖𝑖 =  คาพารามิเตอรท่ีตองการประมาณคา 
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ขอบเขตในการศกึษา 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาขอมูลสภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจการผลิต ตนทุน  และผลตอบแทน ของการเลี้ยงกุงทะเล

โดยวิธีการสัมภาษณจากเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลท่ีเขารวมโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ป 2560 ซ่ึงประกอบดวย

พ้ืนที่การเลี้ยง 3 จังหวัด คือ 1) จังหวัดตราด จํานวน 42 ราย 2) จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 50 ราย และ 3) จังหวัด 

สุราษฎรธานี จํานวน 53 ราย 

 

การวิเคราะหขอมูล 

3.1 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ไดแก การวิเคราะหตนทุนการผลิตและผลตอบแทนจากการ

เพาะเลี้ยงกุงทะเลของเกษตรกรในโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญโดยประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Microsoft excel และการวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตกุงทะเล โดยใชแบบจําลอง Stochastic Frontier ในการ

ประมาณคาสมการพรมแดนการผลิต (Production Frontier) แบบ Cobb-Douglas ดวยวิธี Maximum Likelihood Estimation 

(MLE) โดยใชโปรแกรม Frontier 4.1 ในการวิเคราะห 

3.2 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method) เปนการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความมีประสทิธิภาพและความ

ไมมีประสิทธิภาพของการผลิตกุงทะเลของเกษตรกรในโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 

 

ผลการศึกษา 

การศึกษาตนทุน ผลตอบแทน และวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิคการเพาะเลี้ยงกุงทะเลในโครงการระบบสงเสริม

เกษตรแบบแปลงใหญ ป 2560 ซ่ึงประกอบดวยพ้ืนท่ีการเลี้ยงจํานวน 4 แปลง (3 จังหวัด) คือ 1. สหกรณกุงตราด จังหวัดตราด 

มีจํานวนเกษตรกร 18 ราย 2. สหกรณผูเลี้ยงกุงตราดย่ังยืน จังหวัดตราด มีจํานวนเกษตรกร 24 ราย 3. สหกรณผูเลี้ยงกุงลุม

น้ําสามรอยยอด-ปราณบุรี จํากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีจํานวนเกษตรกร 37 ราย (จากท้ังหมด 50 ราย) และ 4. สหกรณผู

เลี้ยงกุงลุมน้ําทาทอง จํากัด จังหวัดสุราษฎรธานี มีจํานวนเกษตรกร 36 ราย (จากท้ังหมด 53 ราย) ท้ังนี้ ผลการศึกษาท่ีไดแบง

ตามพ้ืนท่ีการเลี้ยงสามารรถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

1.1 สหกรณกุงตราด จังหวัดตราด  

1.1.1 ตนทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงกุงทะเล กอนและหลังเขารวมโครงการ  

  กอนเขารวมโครงการเกษตรกรกลุมนี้มีตนทุนท้ังหมดเฉลี่ยตอไรตอรุน 213,905.46 บาท หรือ 111.37 บาท/

กก. แบงเปน 1) ตนทุนผันแปร 207,262.41 บาท (รอยละ 96.89) และ2) ตนทุนคงท่ี 6,643.05 บาท (รอยละ 3.11) เกษตรกร

ไดรับผลผลิตจากการเลี้ยงกุงเฉลี่ย 1,920.73 กก. ราคาขายเฉลี่ย 171.00 บาท/กก. คิดเปนรายไดท้ังหมด 328,445.12 บาท 

จึงมีกําไรสุทธิ 114,539.66 บาท หรือ 59.63 บาท/กก. อัตราผลตอบแทนตอตนทุนท้ังหมด รอยละ 53.55 

  หลังเขารวมโครงการเกษตรกรกลุมนี้มีตนทุนท้ังหมดเฉลี่ยตอไรตอรุน 217,430.52 บาท หรือ 111.32 บาท/

กก. แบงเปน 1) ตนทุนผันแปรเฉลี่ย 210,787.47 บาท (รอยละ 96.94) และ 2) ตนทุนคงท่ี 6,643.05 บาท (รอยละ 3.06) 

เกษตรกรไดรับผลผลิตจากการเลี้ยงกุงเฉลี่ย 1,953.20 กก. ราคาขายเฉลี่ย 181.59 บาท/กก. คิดเปนรายไดท้ังหมด 354,678.50 

บาท จึงมีกําไร 137,247.98 บาท หรือ 70.27 บาท/กก. อัตราผลตอบแทนตอตนทุนท้ังหมด รอยละ 63.12 

  ท้ังนี้ ผลการเพาะเลี้ยงกุงโดยเปรียบเทียบระหวางชวงกอนและหลังเขารวมโครงการฯ พบวา เกษตรกรไดรับ

ผลผลิตกุงทะเลเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.69 และมีตนทุนท้ังหมดลดลงรอยละ 0.05 การเลี้ยงกุงของสหกรณกลุมนี้ไดผลผลิตเฉลี่ยตอไร

คอนขางสูง (ประมาณไรละ 1,950 ตัน) เนื่องจากเปนกลุมท่ีมีการปรับตัวตอสถานการณโรคระบาดไดดีและมีรูปแบบการเลี้ยง

เฉพาะของกลุมท่ีทําใหไดผลผลิตคอนขางสูง  

1.1.2 ประสิทธิภาพทางเทคนิคการเพาะเลี้ยงกุงทะเล พบวา เกษตรกรมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตเฉลี่ย

เทากับ 0.7286 หรือ รอยละ 72.86 นั่นคือยังสามารถเพ่ิมผลผลิตไดอีกรอยละ 27.14 โดยปจจัยการผลิตท่ีมีผลตอ
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ประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงกุงทะเล คือ อัตราปลอยลูกพันธุและปริมาณอาหารท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน

รอยละ 99 คาอาหารเสริมและแรธาตุตาง ๆ ท่ีระดับนัยสําคัญ ทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 คาพลังงานตาง ๆ 

ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 90 และปจจัยท่ีมีผลตอความไมมีประสิทธิภาพ คือ ขนาดพ้ืนท่ีเลี้ยง 

และจํานวนแรงงานครัวเรือนท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99  

1.2 สหกรณกุงตราดย่ังยืน จังหวัดตราด  

1.2.1 ตนทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงกุงทะเล กอนและหลังเขารวมโครงการ  

  กอนเขารวมโครงการเกษตรกรกลุมนี้มีตนทุนท้ังหมดเฉลี่ยตอไรตอรุน 193,711.60 บาท หรือ 137.86 บาท/

กก. แบงเปน 1) ตนทุนผันแปร 186,143.52 บาท (รอยละ 96.09) และ 2) ตนทุนคงท่ี 7,568.08 บาท (รอยละ 3.91) เกษตรกร

ไดรับผลผลิตจากการเลี้ยงกุงเฉลี่ย 1,405.12 กก. ราคาขายเฉลี่ย 156.27 บาท/กก. คิดเปนรายไดท้ังหมด 219,576.73 บาท 

จึงมีกําไรสุทธิ 25,865.13 บาท หรือ 18.41 บาท/กก. อัตราผลตอบแทนตอตนทุนท้ังหมด รอยละ 13.35 

  หลังเขารวมโครงการเกษตรกรกลุมนี้มีตนทุนท้ังหมดเฉลี่ยตอไรตอรุน 178,638.42 บาท หรือ 112.34 บาท/

กก. แบงเปน 1) ตนทุนผันแปร 171,067.33 บาท (รอยละ 95.76) และ 2) ตนทุนคงท่ี 7,571.09 บาท (รอยละ 4.24) เกษตรกร

ไดรับผลผลิตจากการเลี้ยงกุงเฉลี่ย 1,590.13 กก. ราคาขายเฉลี่ย 169.04 บาท/กก. คิดเปนรายไดท้ังหมด 268,801.87 บาท จึงมี

กําไรสุทธิ 90,163.45 บาท หรือ 56.70 บาท/กก. อัตราผลตอบแทนตอตนทุนท้ังหมด รอยละ 50.47 

  ท้ังนี้ ผลการเพาะเลี้ยงกุงโดยเปรียบเทียบระหวางชวงกอนและหลังเขารวมโครงการฯ พบวา เกษตรกรไดรับ

ผลผลิตกุงทะเลเพ่ิมขึ้นรอยละ 13.17 และมีตนทุนท้ังหมดลดลงรอยละ 18.51 เนื่องจากมีการบริหารจัดการฟารมท่ีดีขึ้น รวมถึง

ไดรับคําแนะนาํจากเจาหนาท่ีของกรมประมงในการแนะนาํสงเสริมการเพาะเลี้ยงกุง จึงทําใหสถานการณการเลี้ยงกุงของเกษตรกร

ในสหกรณกลุมนี้ดีขึ้นเม่ือเทียบกับชวงกอนเขารวมโครงการ  

1.2.2 ประสิทธิภาพทางเทคนิคการเพาะเลี้ยงกุงทะเล พบวา เกษตรกรมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตเฉลี่ย

เทากับ 0.6500 หรือ รอยละ 65.00 นั่นคือยังสามารถเพ่ิมผลผลิตไดอีกรอยละ 35.00 โดยปจจัยการผลิตท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ

การเพาะเลี้ยงกุงทะเล คือ ปริมาณอาหารและคาอาหารเสริมแรธาตุตาง ๆ ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชือ่ม่ันรอยละ 

99 อัตราปลอยลูกพันธุ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชือ่ม่ันรอยละ 95 สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอความไมมีประสิทธิภาพ 

คือ ขนาดพ้ืนท่ีเลี้ยงท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 

1.3 สหกรณผูเลี้ยงกุงลุมน้ําสามรอยยอด-ปราณบุรี จํากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

1.3.1 ตนทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงกุงทะเล กอนและหลังเขารวมโครงการ  

  กอนเขารวมโครงการเกษตรกรกลุมนี้มีตนทุนท้ังหมดเฉลี่ยตอไรตอรุน 80,355.61 บาท หรือ 127.30 บาท/

กก. แบงเปน 1) ตนทุนผันแปรเฉลี่ย 77,128.14 บาท (รอยละ 95.98) และ 2) ตนทุนคงท่ีเฉลี่ย 3,227.47 บาท (รอยละ 4.02) 

เกษตรกรไดรับผลผลิตจากการเลีย้งกุงเฉลี่ย 631.22 กก. ราคาขายเฉลี่ย 133.24 บาท/กก. คิดเปนรายไดท้ังหมด 84,101.01 บาท 

จึงมีกําไรสุทธิ 3,745.40 บาท/ไร หรือ 5.93 บาท/กก. อัตราผลตอบแทนตอตนทุนท้ังหมด รอยละ 4.66 

  หลังเขารวมโครงการเกษตรกรกลุมนี้มีตนทุนท้ังหมดเฉลี่ยตอไรตอรุน 91,168.96 บาท หรือ 119.51 บาท/กก. 

แบงเปน 1) ตนทุนผันแปรเฉลี่ย 87,937.16 บาท (รอยละ 96.46) และ 2) ตนทุนคงท่ีเฉลี่ย 3,231.80 บาท (รอยละ 3.54) 

เกษตรกรไดรับผลผลิตจากการเลี้ยงกุงเฉลี่ย 762.83 กก. ราคาขายเฉลี่ย 137.51 บาท/กก. คิดเปนรายไดท้ังหมด 104,899.09 

บาท จึงมีกําไรสุทธิ 13,730.13 บาท/ไร หรือ 18.00 บาท/กก. อัตราผลตอบแทนตอตนทุนท้ังหมด รอยละ 15.06 

  ท้ังนี้ ผลการเพาะเลี้ยงกุงโดยเปรียบเทียบระหวางชวงกอนและหลังเขารวมโครงการฯ พบวา เกษตรกรไดรับ

ผลผลิตกุงทะเลเพ่ิมขึ้นรอยละ 20.85 และมีตนทุนท้ังหมดลดลงรอยละ 6.12 เนื่องจากปญหาดานลูกพันธุท่ีใชมีลักษณะโตชา

กวาปกติ จึงทําใหมีระยะเวลาการเลี้ยงคอนขางนาน ผลผลิตท่ีเลี้ยงไดมีขนาดเล็ก รวมถึงบางรายยังไดรับความเสียหายจากโรค

ระบาดในกุง ท้ังนี้ เกษตรกรสวนใหญเปนรายยอยซ่ึงมีเงินลงทุนจํากัด จึงทําใหการเลี้ยงในบางรอบท่ีประสบภาวะขาดทุนหรือมี

กําไรนอยยอมตองมีการตัดสินใจเลือกวาจะกูเงินมาลงทุนเลี้ยงในรอบตอไปหรือจะหยุดพักบอเพ่ือรอดูสถานการณใหดีข้ึนแลว
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จึงคอยกลับมาเลี้ยงใหม ท้ังนี้ในชวงท่ีหยุดพักการเลี้ยงเกษตรกรกลุมนี้มีรายไดจากการประกอบอาชีพอ่ืนทดแทน ไดแก ทํา

เกษตรกรรมอ่ืน ๆ รับจางแกะสลักหิน และประกอบอาชีพคาขาย 

1.3.2 ประสิทธิภาพทางเทคนิคการเพาะเลี้ยงกุงทะเล พบวา เกษตรกรมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตเฉลี่ย

เทากับ 0.6808 หรือ รอยละ 68.08 นั่นคือยังสามารถเพ่ิมผลผลิตไดอีกรอยละ 31.92 โดยปจจัยการผลิตท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ

การเพาะเลี้ยงกุงทะเล คือ อัตราปลอยลูกพันธุ ปริมาณอาหารและคาอาหารเสริม แรธาตุตาง ๆ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ 

ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 สําหรับปจจยัท่ีมีผลตอความไมมีประสิทธิภาพ คือ ประสบการณในการเพาะเลี้ยงกุง ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 90  

1.4 สหกรณผูเลี้ยงกุงลุมน้ําทาทอง จํากัด จังหวัดสุราษฎรธานี  

1.4.1 ตนทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงกุงทะเล กอนและหลังเขารวมโครงการ  

  กอนเขารวมโครงการเกษตรกรกลุมนี้มีตนทุนท้ังหมดเฉลี่ยตอไรตอรุน 277,539.84 บาท หรือ 118.94 บาท/

กก. แบงเปน 1) ตนทุนผันแปรเฉลี่ย 268,869.36 บาท (รอยละ 96.88) และ 2) ตนทุนคงท่ีเฉลี่ย 8,670.48 บาท (รอยละ 3.12) 

เกษตรกรไดรับผลผลิตจากการเลี้ยงกุงเฉลี่ย 2,333.52 กก. ราคาขายเฉลี่ย 186.58 บาท/กก. คิดเปนรายไดท้ังหมด 435,390.08 

บาท จึงมีกําไรสุทธิ 157,850.24 บาท หรือ 67.64 บาท/กก. อัตราผลตอบแทนตอตนทุนท้ังหมด รอยละ 56.87 

  หลังเขารวมโครงการเกษตรกรกลุมนี้มีตนทุนท้ังหมดเฉลี่ยตอไรตอรุน 284,955.37 บาท หรือ 109.92 บาท/

กก. แบงเปน 1) ตนทุนผันแปรเฉลี่ย 276,284.89 บาท (รอยละ 96.96) และ 2) ตนทุนคงท่ีเฉลี่ย 8,670.48 บาท (รอยละ 3.04) 

เกษตรกรไดรับผลผลิตจากการเลี้ยงกุงเฉลี่ย 2,592.32 กก. ราคาขายเฉลี่ย 194.42 บาท/กก. คิดเปนรายไดท้ังหมด 503,990.39 

บาท จึงมีกําไรสุทธิ 219,035.02 บาท หรือ 84.49 บาท/กก. อัตราผลตอบแทนตอตนทุนท้ังหมด รอยละ 76.87 

  ท้ังนี้ ผลการเพาะเลี้ยงกุงโดยเปรียบเทียบระหวางชวงกอนและหลังเขารวมโครงการฯ พบวา เกษตรกรไดรับ

ผลผลิตกุงทะเลเพ่ิมขึ้นรอยละ 11.09 และมีตนทุนท้ังหมดลดลงรอยละ 7.58 สําหรับเกษตรกรกลุมนี้พบวา ปญหาโรคตายดวน 

EMS แทบจะไมพบแลว ในขณะท่ีเกษตรกรบางรายเจอปญหาตัวกุงเปนแผลจากการลอกคราบตอเนื่อง ซ่ึงทําใหราคาขายลดลง

กวาเดิมเล็กนอย ดังนั้นในภาพรวมเกษตรกรกลุมนี้จึงสามารถเลี้ยงกุงไดผลผลิตในปริมาณมากเกินความตองการของตลาดในพ้ืนท่ี 

จนทําใหประสบปญหาในดานการกระจายผลผลิต คือ ผลผลิตกุงในพ้ืนท่ีมีปริมาณมากเกินความตองการของตลาดโดยเกษตรกร

บางสวนไดแกปญหาโดยการสงออกกุงเปนไปขายยังประเทศจีน ซ่ึงเปนตลาดใหญท่ีมีความตองการซ้ือในปริมาณมากและใหราคา

คอนขางสูง  

1.4.2 ประสิทธิภาพทางเทคนิคการเพาะเลี้ยงกุงทะเล พบวา เกษตรกรมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตเฉลี่ย

เทากับ 0.6867 หรือ รอยละ 68.67 นั่นคือยังสามารถเพ่ิมผลผลิตไดอีกรอยละ 31.33 โดยปจจัยการผลิตท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ

การเพาะเลี้ยงกุงทะเล คือ ปริมาณอาหาร ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 อัตราปลอยลูกพันธุและ

จํานวนชั่วโมงแรงงานจาง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอความไมมีประสิทธิภาพ 

คือ ขนาดพ้ืนท่ีเลี้ยง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 

1.5 ภาพรวมการเพาะเลี้ยงท้ัง 4 แปลง  

1.5.1 ตนทุนและผลตอบแทน ในป 2560 ภายหลังการเขารวมโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญพบวา 

โดยรวมแลวเกษตรกรในแตละแปลงสามารถลดตนทุนและสามารถเลี้ยงกุงไดผลผลิตท่ีสูงขึ้นเม่ือเทียบกับชวงกอนเขารวมโครงการฯ 

โดยกลุมท่ีมีสัดสวนการลดตนทุนการผลิตไดมากท่ีสุด คือ สหกรณผูเลี้ยงกุงตราดย่ังยืน จํากัด คิดเปนรอยละ 18.51 ท้ังนี้ สหกรณ

ผูเลี้ยงกุงลุมน้ําทาทอง จํากัด มีตนทุนการเลี้ยงเฉลี่ยตอกิโลกรัมตํ่าท่ีสุด คือ 109.92 บาท/กก. สําหรับกลุมท่ีมีสัดสวนการเพ่ิม

ปริมาณผลผลิตไดมากท่ีสุด คือ สหกรณผูเลี้ยงกุงลุมน้ําสามรอยยอด-ปราณบุรี จํากัด คิดเปนรอยละ 20.85 ท้ังนี้ สหกรณผูเลี้ยง

กุงลุมน้ําทาทอง จํากัด มีปริมาณผลผลิตตอไรมากท่ีสุด คือ 2,592.32 ตัน/ไร อยางไรก็ตามการเลี้ยงกุงใหมีปริมาณผลผลิตสูงและ

ตนทุนการผลิตตํ่านั้น ยังตองมีปจจัยพ้ืนฐานท่ีเอ้ืออํานวย ไดแก 1) ปจจัยการผลิตมีคุณภาพดี เชน ลูกพันธุ อาหารกุง 2) การ



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2019 O1 

264 

O36 

บริหารจัดการฟารมท่ีดีไมเจอโรคระบาด 3) มีรูปแบบการเลี้ยงเชิงพาณิชย และ 4) การปองกันความเสี่ยงไมใหกุงในบอเลี้ยง

เกิดความเสียหายในชวงท่ีสภาพอากาศแปรปรวน 

1.5.2 ประสิทธิภาพทางเทคนิคการเพาะเลี้ยงกุงทะเล พบวา ในภาพรวมเกษตรกรมีประสิทธิภาพทางเทคนิค 

การผลิตเฉลี่ยเทากับ 0.6218 หรือ รอยละ 62.18 นั่นคือ ยังสามารถเพ่ิมผลผลิตไดอีก รอยละ 37.82 โดยปจจัยการผลิตท่ีมีผล

ตอประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงกุงทะเล คือ อัตราปลอยลูกพันธุ และปริมาณอาหาร ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความ

เชื่อม่ันรอยละ 99 สําหรับปจจัยท่ัวไปท่ีมีผลตอความไมมีประสิทธิภาพ คือ ขนาดพ้ืนท่ีเลี้ยง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ

ความเชื่อม่ันรอยละ 99 และจาํนวนแรงงานครัวเรือน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 90 จากการ

ทดสอบประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตในภาพรวมรวมและรายแปลง พบวา ปจจัยหลักท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการผลิต คือ 

อัตราการปลอยลูกพันธุ และอาหารสําเร็จรูปท่ีใชเลี้ยง เนื่องจากผลการทดสอบแลวพบวาคาสัมประสิทธิ์ท่ีประมาณการไดมีนัย

ทางสถิติทุกแปลง สําหรับอาหารเสริม แรธาตุตาง ๆ รวมถึงพลังงานตาง ๆ ท่ีใชในฟารมเลี้ยง (น้ํามัน ไฟฟา และแกส) ก็เปน

ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอปริมาณผลผลิต แตเนื่องจากคาสัมประสิทธิ์ท่ีประมาณการไดจากการทดสอบนั้นมีนัยสําคัญทางสถิติเพียง

บางแปลงเทานั้น สําหรับผลการทดสอบคาประสิทธิภาพเชิงเทคนิครายแปลง พบวา ท้ัง 4 แปลงมีคาประสิทธิภาพทางเทคนิค

การผลิตเฉลี่ยอยูระหวางรอยละ 65 - 73 ซ่ึงถือวาไมแตกตางกันมาก ในขณะท่ีผลการทดสอบคาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของ

ภาพรวมท้ัง 4 แปลง มีคารอยละ 62 ซ่ึงสวนหนึ่งมาจากแตละแปลงมีความแตกตางของขนาดการเลี้ยง จึงทําใหคาประสิทธิภาพ

ในภาพรวมท่ีประมาณการไดมีคาตํ่ากวาคาประสิทธิภาพเฉลี่ยรายแปลง 

ตารางที่ 1 ขอมูลแสดงการเปรียบเทียบตนทุนและผลผลิตของเกษตรกรกอนและหลังเขารวมโครงการ 

ชื่อแปลง 
ตนทุนกอน 

(บาท/กก.) 

ตนทุนหลัง 

(บาท/กก.) 

เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

ผลผลิตกอน 

(กก./ไร) 

ผลผลิตหลัง 

(กก./ไร) 

เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

สหกรณกุงตราด 

จํากัด 
111.37 111.32 -0.05 1,920.73 1,953.20 +1.69 

สหกรณผูเลี้ยงกุงตราด

ย่ังยืน จํากัด 
137.86 112.34 -18.51 1,405.12 1,590.13 +13.17 

สหกรณผูเลี้ยงกุงลุม

น้ําสามรอยยอด - 

ปราณบุรี จํากัด 

127.30 119.51 -6.12 631.22 762.83 +20.85 

สหกรณผูเลี้ยงกุงลุม

น้ําทาทอง จํากัด  
118.94 109.92 -7.58 2,333.52 2,592.32 +11.09 

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงกุงทะเล ในโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ป 2560 

พบวา เกษตรกรมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอกิโลกรัมลดลงและสามารถเลี้ยงกุงไดผลผลิตเฉลี่ยตอไรเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับชวงกอนเขา

รวมโครงการ ซ่ึงนับวาการดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการในขอท่ี 2 เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต

และมีผลผลิตตอหนวยเพ่ิมขึ้น โดยพ้ืนท่ีการเลี้ยงท้ัง 4 แปลง สามารถลดตนทุนการเลี้ยงไดแตกตางกัน เนื่องจากเกษตรกรมี

รูปแบบและวิธีการเลี้ยงท่ีแตกตางกัน การเลือกใชปจจัยการผลิตท่ีแตกตางกัน เชน ลูกพันธุกุง อาหารกุง อาหารเสริม วิตามิน 

และแรธาตุ เปนตน รวมถึงปจจัยดานการตลาด คือ ราคาขายกุง ซ่ึงขึ้นอยูกับความตองการผลผลิตในแตละพ้ืนท่ี และถาเปน

ชวงท่ีราคากุงทะเลตกต่ําเกษตรกรจะตัดสินใจลงเลี้ยงกุงในปริมาณนอยลง ท้ังนี้ การเลี้ยงกุงใหมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไรสูงและ

ตนทุนการผลิตตอไรต่ํา ฟารมเลี้ยงนั้นตองมีปจจัยพ้ืนฐานท่ีเอ้ืออํานวย ไดแก 1) ปจจัยการผลิตมีคุณภาพดี เชน ลูกพันธุกุง 
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อาหารกุง 2) การบริหารจัดการฟารมท่ีดีไมเจอโรคระบาด 3) มีรูปแบบการเลี้ยงเชิงพาณิชย และ 4) การปองกันความเสี่ยงไมให

กุงในบอเลี้ยงเกิดความเสียหายในชวงท่ีสภาพอากาศแปรปรวน 

ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตกุงทะเล พบวา ระดับประสิทธิภาพ ทางเทคนิคการผลิตเฉลี่ย 

มีคาอยูระหวางรอยละ 65 – 75 ซ่ึงหมายความวา เกษตรกรยังสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตไดจากการเลือกใชปจจัยการผลิตท่ีมี

อยูเดิมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลองกับ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการผลิต 

มันสําปะหลัง ปเพาะปลูก 2551/52 โดยทําการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตมันสําปะหลัง ระหวางการใช

เทคโนโลยีไถระเบิดดินดานและไมใชเทคโนโลยีไถระเบิดดินดาน พบวา ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคเฉลี่ยเทากับรอยละ 87 

และ 82 ตามลําดับ เนื่องจากระดับประสิทธิภาพการผลิตสินคาประมง ยังขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกตาง ๆ ตัวอยางของการ

เพาะเลี้ยงกุง ไดแก การบริหารจัดการฟารม คุณภาพน้ําท่ีใชเลี้ยงกุง สภาพอากาศ ปริมาณน้ําฝน ฯลฯ อยางไรก็ตาม การศึกษา

ในครั้งนี้ดําเนินการเก็บขอมูลการเลี้ยงของแตละแปลงจํานวน 1 รอบการผลิต และเปนขอมูลของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในป

แรก รวมถึงบางพ้ืนท่ีเลี้ยงกุงยังประสบปญหาโรคระบาด และปจจัยการผลิตไมมีคุณภาพ ดังนั้น ระดับประสิทธิภาพการผลิต

ของเกษตรกรยังสามารถเปลี่ยนแปลงไดในรอบการผลิตของปตอ ๆ ไป โดยการปรับปรุงแนวทางการจัดสรรทรัพยากรในฟารม

ใหดีย่ิงขึ้น ดังนั้น หากมีการศึกษาครั้งตอไปอาจทําการรวบรวมขอมูลการเลี้ยงจํานวนเพ่ิมขึ้นมากกวา 1 ป ซ่ึงจะทําใหขอมูลมี

ลักษณะเปนแบบ panel data หรือ ขอมูลภาคตัดขวางทางยาว ซ่ึงเปนลักษณะผสมของขอมูล Time series กับขอมูล Cross 

section เม่ือมีความละเอียดของขอมูลมากขึ้นจะทําใหสามารถวิเคราะหผลไดดีย่ิงขึ้น นอกจากนี้ การเลือกใชเครื่องมือในการ

วัดประสิทธิภาพหรือโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีแตกตางกัน ยอมใหผลการวิเคราะหท่ีแตกตางกันดวย ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับเงื่อนไข ขอจํากัด 

ของแบบจําลองท่ีใชในการวิเคราะหวาเปนอยางไร ดังนั้น การเก็บขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการเลือกใชเครื่องมือ

วัดประสิทธิภาพการผลิตท่ีมีความเหมาะสมกับลกัษณะขอมูลมากท่ีสุด จึงเปนสิ่งท่ีควรใหความสาํคัญมากและเปนแนวทางสาํหรับ

ผูท่ีสนใจศึกษา คนควา งานวิจัยในลักษณะนี้ตอไป 
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ผลดําเนินการปรับเปลีย่นอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืดโครงการพัฒนาพื้นทีลุ่มน้ํา

ปากพนงัอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 

ธีรพงศ  ไกรนรา* 

สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนอาชีพจากการเลี้ยง

กุงทะเลเปนเลี้ยงสัตวน้ําจืด 2) ศึกษาความคิดเห็น การรับรูขาวสารดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืด ความรูดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืด และ

ความคาดหวังของเกษตรกรจากการเลี้ยงสัตวน้ําจืด 3) ศึกษาผลการดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไป

เลี้ยงสัตวน้ําจืด 4) สภาพปญหาและขอเสนอแนะดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืด 5) ศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับผลดําเนินการปรับเปลี่ยน

อาชีพของเกษตรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

 ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการรอยละ 54.7 เปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 59.36 ป รอยละ 62.1 จบการศกึษา

ภาคบังคับ รอยละ 67.4 เปนหัวหนาครอบครัว มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.09 คน รอยละ 29.5 มีอาชีพหลักเลี้ยงสัตว

น้ํา รายไดครัวเรือนเฉลี่ย 210,330 บาท รอยละ 63.2 ของเกษตรกรมีหนี้สินเฉลี่ย 111,875 บาท โดยรอยละ 78.9 มีการออม 

เกษตรกรมีประสบการณการเลี้ยงกุงทะเลกอนเขารวมโครงการ เฉลี่ย 6.19 ป พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ เฉลี่ย 5.40 ไร รูปแบบการ

เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนอาชีพเปนการเลี้ยงสัตวน้ําจืด รอยละ 100 เกษตรกรเลือกการรับเงินชวยเหลือ โดยเกษตรกรรอย

ละ 87.4 เลือกเลีย้งปลานิล รอยละ 82.1 ดําเนินกิจกรรมการเลี้ยงสัตวน้ําจืดตอเนื่องถึงปจจุบัน แรงงานท่ีใชเลี้ยงสัตวน้ําจืด

เฉลี่ย 1.69 คน เกษตรกรรอยละ 53.7 มีกําไรจากการเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

 ความคิดเห็นของเกษตรกรตอโครงการปรับเปลี่ยนอาชีพอยูในระดับเห็นดวย การรับรูขาวสารดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืด

อยูในระดับต่ํา ความรูดานการเลี้ยงปลาน้ําจืดอยูในระดับปานกลาง เกษตรกรมีความคาดหวังจากการเลี้ยงสัตวน้ําจืดอยูในระดับ

ปานกลาง ผลดําเนินงานปรับเปลี่ยนอาชีพอยูในระดับสูง สภาพปญหาอยูในระดับนอย ปจจัยท่ีสัมพันธกับผลดําเนินการปรับเปลี่ยน

อาชีพของเกษตรกร ไดแก ประสบการณการเลี้ยงกุงทะเล และระดับความคิดเห็นตอโครงการการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกร 

มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับตํ่า 

 

คําสําคัญ: ผลดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

   

*ผูรับผิดชอบ: 77/5 หมู 9 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000  

E-mail: theerapong.krai@gmail.com 
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Career change performance of marine shrimp farmer to freshwater animal farmer The 

Royal-initiated Pak Phanang River Basin Development Project Nakhon Si Thammarat 

Province 

 

Theerapong Krainara* 

Nakhon Si Thammarat Fisheries Provincial Office 

 

Abstract 

 Objectives of this study were 1) to study general information of farmers who participated in the 

career change project from marine shrimp culture to freshwater animal culture 2) to study comments about 

the receivable of news and knowledge about freshwater animal culture and expectation of freshwater 

animal farmers 3) to study the Career change performance of marine shrimp farmers to freshwater animal 

farmers 4) to learn about problems and suggestions regarding freshwater animal culture 5) to study factors 

which are related to Career change performance of marine shrimp farmer to freshwater animal farmer. 

 The findings show that 54.7% of participated farmers were male. Their average age was 59.36 years. 

62.1% completed compulsory education.  67.4% was a breadwinner of the family. The average family 

member was 4.09 people. 29.5% had their main occupation as aquaculture farmer. The average household 

income was 210,330 Baht. 63.2% of the farmers had the average debt of 111,875 Baht and 78.9% had the 

savings. Farmers had experience of culturing marine shrimp prior to participating in the project for the 

average duration of 6.19 years. The average project area was 5.40 Rai. The forms of participating in the career 

changed project to freshwater animal culture: 100% of farmers chose to receive funding. 87.4% of the 

farmers chose to culture Tilapia. 82.1% continued to performing the activity of cultivating freshwater animals 

until now. The average of labors used in culturing freshwater animal are 1.69 people. 53.7% of the farmers 

obtain the profit from culturing freshwater animals. 

 The opinion of the farmer towards the career change project was at an agreeable level. The new 

receiving about freshwater animal culture was at the low level. The knowledge about culturing freshwater 

animals was at the medium level. Farmers had medium expectation level towards culturing freshwater 

animals. The performance of career change was in the high level. Problems were in low level. Significant 

determinant related to the performance of career change was the experiences in culturing marine shrimps 

and the level of opinion to career change project had low level of positive correlation. 

 

Keywords: Career change performance, Pak Phanang River Basin Development Project, Nakhon Si Thammarat 

Province 

   

*Corresponding author: 77/5 Moo 9 Nakein Sub-district, Muaeng District, Nakhon Si Thammarat Province 8000 

E-mail: theerapong.krai@gmail.com  
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คํานํา 

 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนงัอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีหัวใจการพัฒนาและทําใหโครงการประสบความสําเรจ็

ตามราชดําริท่ีไดพระราชทานไว คือ การบริหารและจัดการน้าํท่ีเหมาะสม สอดคลองกับพ้ืนท่ีและความตองการน้าํของแตละ

อาชีพของราษฎรในพ้ืนท่ีท่ีโครงการ โดยสภาพกอนท่ีจะกอสรางโครงการ มีความขัดแยงกันอยางรุนแรงในดานการใชน้าํของ 

แตละกลุมอาชีพ หลังจากท่ีกรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางประตูอุทกวิภาชประสิทธิ ซ่ึงเปนหัวใจหลักในการบริหารและ

จัดการน้ํา สามารถบรรเทาอุทกภัยรวมท้ังแยกน้าํจืดและน้าํเค็มออกจากกันได พรอมท้ังไดกอสรางประตูระบายน้าํตามคลอง

ระบายน้าํสายหลักในพ้ืนท่ีจนแลวเสร็จท้ังโครงการ มีแนวคันแบงเขตน้ําจืด-น้าํเค็ม อยูหางจากชายทะเลประมาณ 3 - 4 กิโลเมตร 

ระยะทาง 91.5 กิโลเมตร เพ่ือแบงเขตการประกอบอาชีพใหชัดเจน ลดปญหาการขัดแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติ และงาย

ตอการควบคุมมลภาวะมิใหเกิดการเนาเสีย สาํหรับการจัดการในเขตน้ําจืด กรมชลประทาน รวมกบั 8 หนวยงานหลกัของกระทรวง

เกษตรและสหกรณดูแลรับผิดชอบ และกรมประมงรับผิดชอบในการจัดการในเขตน้ําเค็ม สวนอาคารบังคับน้ําตามแนวคันกั้นน้ํา

ดําเนินการโดยกรมชลประทาน (กรมชลประทาน, 2555) 

 การปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด เปนกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาอาชีพและสงเสริม

รายได โครงการพัฒนาพ้ืนลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหแกเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีฟารมต้ังอยูในพ้ืนท่ีน้ําจืด ตาม

การแบงเขตการใชประโยชนในท่ีดิน โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนกิจกรรมท่ีสืบเนื่องมาจาก

ขอเสนอของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) และกระทรวงเกษตร

และสหกรณ (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2548) โดยวัตถุประสงคของกิจกรรมตองการแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกร 

ผูมีอาชีพเลี้ยงกุงทะเล ท่ีจะตองถูกปรับเปลี่ยนอาชีพใหสอดคลองกับการแบงเขตการใชพ้ืนท่ีของโครงการ โดยการปรับเปลี่ยน

ใหเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเล หันไปประกอบอาชีพทางการเกษตรอ่ืน ตามท่ีทางราชการกําหนด ไดแก การปลูกพืช การปลูกปาลม

น้ํามัน ประมงและปศุสัตว ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติในหลักการเม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2547 มีเกษตรกรท่ีตองการปรับเปลี่ยน

อาชีพจํานวน 3,725 ราย มีพ้ืนท่ีปรับเปลี่ยนรวม 34,210.50 ไร สํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณ เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 

2548 จํานวนเงิน 332,723,232 บาท (สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2548) 

 สําหรับเกษตรกรท่ีสนใจปรับเปลี่ยนอาชีพเปนดานการประมงจะมีกรมประมงเปนเจาภาพ มีกิจกรรมดานการประมง

ใหเกษตรเลือกตามความสนใจ และใหการชวยเหลือเฉพาะพ้ืนท่ีเกษตรกรรมแปลงท่ีมีการเลี้ยงกุงทะเลในเขตพ้ืนท่ีน้ําจืดตาม

หลักฐาน เชน โฉนด เปนตน ในอัตราไรละ 9,464 บาท จากนั้นมีการอมรมใหความรูและดําเนินการดานปจจยัการผลิตตาม

ความตองการของเกษตรกร รวมท้ังมีการประชาสัมพันธดานการตลาดผานสื่อชองทางตาง ๆ เพ่ือใหเกษตรกรท่ีดําเนินกิจกรรม

มีตลาดรองรับและเกิดความย่ังยืนในอาชีพดานประมง โดยมีผลการดําเนินการ ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2550 มีเกษตรกรเขารวม

กิจกรรมดานการประมง เปนเลี้ยงสัตวน้ําจืด รวม 1,841 ราย มีพ้ืนท่ีรวม 7,017 ไร 1 งาน 18 ตารางวา ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 

อําเภอไดแก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอปากพนังอําเภอเชียรใหญ อําเภอหัวไทร และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ไดรับ

งบประมาณสนับสนนุการปรับเปลีย่นอาชีพ รวม 66,411,679.83 บาท 

ดังนั้น การศึกษาผลดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด โครงการพัฒนา

พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จงัหวัดนครศรีธรรมราช จงึมีความสําคัญเปนอยางมากท่ีจะตอบโจทยการบริหาร

และจัดการน้ําในเขตพ้ืนท่ีน้ําจืด วามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ราษฎรใชพ้ืนท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาหรือไม 

ไดแกไขปญหาสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะปญหาการรุกตัวของความเค็มในพ้ืนท่ีน้ําจืด ตลอดจนปญหาขอขัดแยงและขอรองเรียนดาน

การใชน้าํ ความคิดเห็นตอการปรบัเปลี่ยนอาชีพ รวมถึงความคาดหวังของการเลี้ยงสตัวน้ําจืด และผลการปรับเปลี่ยนอาชีพรวมถงึ

ปญหาและขอเสนอแนะ เพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนาใหสอดคลองกับภูมิสังคมของลุมแมน้ําปากพนังตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาขอมูลท่ัวไปของเกษตรกร ผูเขารวมโครงการปรับเปลีย่นอาชีพจากการเลี้ยงกุงทะเลเปนการเลี้ยงสัตวน้ําจืด 
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2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็น การรับรูขาวสารดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืด ความรูดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืด และความคาดหวังของเกษตรกร

จากการเลี้ยงสตัวน้ําจืด 

3. เพ่ือศึกษาผลดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

4. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะดานการเลี้ยงสัตวจืด 

5. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับผลดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ โดยประชากรและกลุมตัวอยางมีดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีศกึษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรท่ีเขารวมกิจกรรมพัฒนาอาชพีและสงเสริมรายไดใหแกเกษตรกรพ้ืนท่ีเลี้ยงกุงทะเล

ในเขตน้ําจืด โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ

วันท่ี 26 ตุลาคม 2547 เฉพาะกลุมท่ีเขารวมกิจกรรมการปรับเปลี่ยนอาชีพจากการเลี้ยงกุงทะเลเปนการเลี้ยงสัตวน้ําจืด จํานวน 

1,841 ราย 

กลุมตัวอยางท่ีศึกษาคร้ังนี้ กาํหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane (1973) ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 

และขอบเขตความผิดพลาดรอยละ 10 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 95 ราย จากนั้นคํานวณเพ่ือกําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยาง

ในแตละอําเภอโดยวิธีบัญญัติไตรยางคไดจาํนวนตัวอยางในแตละอําเภอ เพ่ือใหกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของประชากรท่ีเหมาะสม 

ผูวิจัยจึงเลือกตัวอยางตามความนาจะเปน โดยวิธีการเลือกตัวอยางสุมแบบงาย (Simple random sampling) แบบไมใสคืน 

จากอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ปากพนัง เฉลิมพระเกียรติ เชียรใหญ และหัวไทร (สุชาติ, 2540 ; กัลยา, 2545) ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง 

อําเภอ จํานวนเกษตรกร (ราย) จํานวนตัวอยาง (ราย) 

เมืองนครศรีธรรมราช 120 6 

ปากพนัง 856 44 

เฉลิมพระเกียรติ 32 2 

เชียรใหญ 658 34 

หัวไทร 175 9 

รวม 1841 95 

 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เปนแบบคําถามปลายปดและปลายเปด แบงเปน 8 ตอน 

ดังนี้ ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกร ลักษณะขอคําถามเปนแบบใหเลือกตอบ หรือเติมขอความ หรือตัวเลขในชองวาง ตอนท่ี 

2 การเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนอาชีพจากการเลี้ยงกุงทะเลเปนการเลี้ยงสัตวน้ําจืด ลักษณะขอคําถามเปนแบบใหเลือกตอบ 

หรือเติมขอความหรือตัวเลขลงในชองวาง ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นตอโครงการปรับเปลี่ยนอาชีพ ไดแก ขอมูลท่ีเกษตรมี 

ความคิดเห็นตอโครงการปรับเปลีย่นอาชีพ ลักษณะคําถามเปนแบบใหเลือกตอบ จําแนกเปน 5 ระดับ ตอนท่ี 4 การรับรู

ขาวสารดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืด ไดแก แหลงขอมูลท่ีเกษตรกรไดรับรูขาวสารดานการเลี้ยงสัตวจืด ลักษณะคําถามเปนแบบให

เลือกตอบ จําแนกเปน 6 ระดับ ตอนท่ี 5 ความรูดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดของเกษตรกร ไดแก ความรูดานตาง ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยง

สัตวน้ําจืดของเกษตรกร ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ ตอนท่ี 6 ความคาดหวังของเกษตรกรจากการเลี้ยงสัตวน้าํจืด ไดแก 

ความคาดหวังของเกษตรกรจากการเขารวมโครงการ กิจกรรมการเลี้ยงสัตวน้ําจืด ลักษณะคําถามเปนแบบใหเลือกตอบ ตอนท่ี 

7 ผลดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด ไดแก ผลจากการดําเนินงานปรับเปลี่ยนอาชีพ 
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ลักษณะคาํถามเปนแบบเลือกตอบ ตอนท่ี 8 สภาพของปญหาและขอเสนอแนะ ไดแก ลักษณะปญหาท่ีเกษตรกรประสบในระหวาง

การเลี้ยงสัตวน้ําจืด ลักษณะคําถามเปนแบบใหเลือกตอบ พรอมท้ังใหระบุรายละเอียดปญหาและขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยการศึกษาทบทวนวรรณกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใชเปนแนวทางสรางแบบ

สัมภาษณใหเปนหมวดหมู แลวนําเสนอคณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาอีกครั้ง แลวแกไขตามคําแนะนํา

ของคณะกรรมการ จากนั้นนําไปสัมภาษณเกษตรกรจากประชากรท่ีมิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ

ของแบบสัมภาษณใหแนใจวามีคุณภาพสูงอยูในระดับท่ีจะนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชการวัดความเชื่อถือไดของขอมูลท่ีอยู

ในรูปมาตรการประเมิน (rating scale) วัดดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbrach) กรณี

ท่ีคาสัมประสิทธิ์แอลฟามีคาใกล 1 แสดงวาแบบสัมภาษณมีความเชื่อถือไดสูงหรือคอนขางสูง (สรชยัและคณะ,2549) ซ่ึงครั้งนี้

ผูวิจัยไดวัดความเชื่อถือไดของขอมูล ความคิดเห็นตอโครงการปรับเปลี่ยนอาชีพ และความคาดหวังของเกษตรกรจากการเลี้ยง

สัตวน้ําจืด ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เทากับ 0.715 และ 0.851ตามลําดับ 

 

3. การเก็บรวมรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดเก็บขอมูลทุติยภูมิ ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช และ

สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช การเก็บขอมูลปฐมภูมิ ณ พ้ืนท่ีฟารมของเกษตรกร โดยผูวิจัยและทีมงานรวมเก็บขอมูล 

ตามแบบสัมภาษณท่ีกําหนด ซ่ึงไดมีการประชุมชี้แจงแบบ ทดสอบแบบสัมภาษณใหเขาใจวัตถุประสงคท่ีตรงกัน แลวลงพ้ืนท่ี

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีไดสุมไว ตามแผนการเก็บขอมูล 

 

4. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณท่ีแลวเสร็จตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การลงรหัสขอมูล ปอนขอมูลและบันทึกขอมูลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป และเลือกวิธีวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคของงานวิจัยท่ีกําหนดไว มีรายละเอียดดังนี ้

ขอมูลตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกร ตอนท่ี 2 การเขารวมโครงการปรับเปลีย่นอาชีพจากการเลี้ยงกุงทะเลเปน

การเลี้ยงสัตวน้ําจืด โดยหาคาความถี่ คารอยละ คาต่ําสุด คาสูงสดุ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนท่ี 3 ความคิดเห็น

ตอการปรับเปลี่ยนอาชีพ ตอนท่ี 4 การรับรูขาวสารดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืด ตอนท่ี 5 ความรูดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดของ

เกษตรกร ตอนท่ี 6 ความคาดหวังของเกษตรกรจากการเลี้ยงสัตวน้ําจืด ตอนท่ี 7 ผลดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกร

ผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด ตอนท่ี 8 สภาพของปญหาและขอเสนอแนะ โดยหาคาความถี่ คารอยละ คาต่ําสุด คาสูงสุด 

คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจําแนกระดับหรือจําแนกผลดําเนินการ  

สําหรับการทดสอบสมมติฐาน โดยวิเคราะหผลดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตว

น้ําจืดกับตัวแปรอิสระตาง ๆ ท่ีกําหนดไว ดังนี้ (ชัชวาลย, 2544) ขอมูลท่ีมีระดับมาตรวัดเปนแบบอันดับ ไดแก ระดับการศึกษา 

อาชีพหลักของครัวเรือน ผลตอบแทนจากการเลี้ยงสัตวน้ําจืด ใชการวิเคราะหความแปรปรวน หรือ ANOVA (analysis of 

Variance) ขอมูลท่ีมีระดับมาตรวัดเปนแบบชวงและอัตราสวน ไดแก อายุ ประสบการณการเลี้ยงกุงทะเล จํานวนพ้ืนท่ีเขารวม

การปรับเปลี่ยนอาชีพ จํานวนแรงงานท่ีใชเลี้ยงสัตวน้ําจืด ระดับความคิดเห็นตอโครงการปรับเปลีย่นอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยง

กุงทะเล ระดับการรับรูขาวสารดานการเลี้ยงสัตวน้าํจืดของเกษตรกร ระดับความรูดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดของเกษตรกร และระดับ

ความคาดหวังของเกษตรกรจากการเลี้ยงสัตวน้าํจืด ใชการวิเคราะหดวยสัมประสิทธิส์หสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s correlation 

coefficient)การแปลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ใชเกณฑดังนี้ (Hinkle D.E. William,W.and Stephan G.T. , 1998) 
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ผลการวิจัย 

1. ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกร 

ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของเกษตรกร มีรายละเอียดตามลําดับดังตอไปนี้ เพศ พบวาเกษตรกร เปนเพศชายรอย

ละ 54.7 และเพศหญิงรอยละ 45.3 อายุ พบวาเกษตรกร มีอายุระหวาง 45 - 54 ป รอยละ 27.4 รองลงมาคืออายุระหวาง  

65 - 74 ป รอยละ 23.2 โดยเกษตรกรมีอายุตํ่าสุด 35 ป อายุสูงสุด 85 ป มีอายุเฉลี่ย 59.36 ปสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.23 

ศาสนา พบวาเกษตรกรท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ การศึกษา พบวาเกษตรกรสวนใหญรอยละ 62.1 จบการศึกษาภาคบังคับ  

(ป.4, ป.6) นอกจากนั้น เกษตรกรจบมัธยมตน มัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จบตํ่ากวาภาคบังคับ อนุปริญญา/

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสงู ปรญิญาตรีขึ้นไป และไมไดเรียนหนังสือ คิดเปนรอยละ 12.6 11.6 4.2 4.2 4.2 และ 1.1 ตามลําดับ 

สถานภาพการสมรส พบวาเกษตรกรเกือบท้ังหมดสมรสอยูดวยกัน คิดเปนรอยละ 81.1 หมายและโสด คิดเปนรอยละ 14.7 และ 

4.2 ตามลําดับ สถานภาพทางครอบครัว พบวาเกษตรกรรอยละ 67.4 เปนหัวหนาครอบครัว เกษตรกรรอยละ 32.6 เปนสมาชิก

ในครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว พบวาเกษตรกรมีสมาชิกในครอบครัวระหวาง 4 - 6 คน คิดเปนรอยละ 46.3 มีสมาชิก

ในครอบครัวระหวาง 1 - 3 คน คิดเปนรอยละ 45.3 จํานวนสมาชิกในครอบครัวต่ําสุด 1 คน สูงสุด 9 คน จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัวเฉลี่ย 4.09 คน สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.86 สถานภาพทางสงัคม พบวาเกษตรกรสวนใหญไมมีตําแหนงทางสงัคม คิด

เปนรอยละ 90.5 นอกจากนั้นเปนสมาชิก อบต. ประธานกลุมอาชีพ กํานันผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน และกรรมการหมูบาน 

คิดเปนรอยละ 3.2 3.2 2.1 และ 1.0 ตามลําดับ อาชีพหลักของครอบครัว พบวาเกษตรกรเลี้ยงสัตวน้ํา รอยละ 29.5 รองลงมา

ทํานา รอยละ 27.4 นอกจากนั้น ปลูกผัก รับจาง ทําสวน เกษตรผสมผสาน คาขาย และอาชีพอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 10.5 7.4 

6.3 6.3 6.3 และ 6.3 ตามลําดับ อาชีพอ่ืน ๆ นอกจากอาชีพหลัก พบวาเกษตรกรเกินครึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 52.6 เลี้ยงสัตวน้ํา 

รองลงมาอาชีพอ่ืน ๆ รอยละ 32.6 นอกจากนั้น ทํานา รับจาง ทําสวน คาขาย เกษตรผสมผสาน ปลูกผัก คิดเปนรอยละ 13.7 

8.4 5.3 5.3 3.2 และ 2.1 ตามลําดับ รายไดรวมของครอบครัวเฉลี่ยตอป พบวาเกษตรกรเกือบครึ่งหนึ่งมีรายไดนอยกวาหรือ

เทากับ 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.3 รองลงมามีรายไดระหวาง 100,001 - 300,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.6 โดยเกษตรกร

มีรายไดรวมตํ่าสุด 23,000 บาท สูงสุด 720,000 บาท รายไดเฉลี่ย 210,330 บาทสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 196,737 รายไดจาก

อาชีพหลักของครอบครัวเฉลี่ยตอป พบวาเกษตรกรมากกวาครึ่งหนึ่ง มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 100,000 บาท คิดเปนรอย

ละ 59.9 รองลงมามีรายไดระหวาง 100,001 - 300,000 บาท คิดเปนรอยละ 23.2 โดยเกษตรมีรายไดตํ่าสุด 18,000 บาท สูงสุด 

720,000 บาท มีรายไดเฉลี่ย 162,400 บาทสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 171,433 รายไดจากอาชีพอ่ืน ๆ ของครอบครัวเฉลี่ยตอป 

พบวาเกษตรกรสวนใหญ รอยละ 89.4 มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 100,000 บาท นอกจากนั้นมีรายไดระหวาง 100,001 - 

200,000 บาท รอยละ 5.3 และมีรายไดมากกวา 200,000 บาท รอยละ 5.3 โดยเกษตรกรมีรายไดต่ําสุดคือไมมีรายไดจากอาชีพ

อ่ืน ๆ และสูงสุดคือ 424,000 บาท มีรายไดเฉลี่ย 53,486 บาทสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 75,023 การเปรียบเทียบรายไดและ

รายจายในรอบปท่ีผานมา พบวาเกษตรกรมากกวาครึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 51.6 มีรายไดมากกวารายจาย อันดับสองมีรายได

นอยกวารายจาย คิดเปนรอยละ 30.5 และรอยละ 17.9 มีรายไดเทากับรายจาย การเปนสมาชิกกลุม พบวาเกษตรกร 2 ใน 3 

หรือรอยละ 66.3 เปนสมาชิกกลุม และไมเปนสมาชิกกลุม คิดเปนรอยละ 33.7 โดยกรณีเกษตรกรเปนมาชิกกลุม พบวาเกษตรกร

แตละรายอาจเปนสมาชิกกลุมไดมากกวา 1 กลุม ดังนี้ กองทุนหมูบาน รอยละ 50.5 รองลงมากลุมออมทรัพย รอยละ 24.2 

อันดับสามสหกรณลูกคา ธกส. รอยละ 21.1 นอกจากนั้นเปนสมาชิกสหกรณการเกษตร กลุม/ชมรมผูเลี้ยงสัตวน้ําอ่ืน ๆ และ

สหกรณประมง คิดเปนรอยละ 9.5 8.4 2.1 และ 1.1 ตามลําดับ หนี้สิน พบวาเกษตรกรรอยละ 63.2 มีหนี้สิน และรอยละ 36.8 

ไมมีหนี้สิน ในสวนของเกษตรกรท่ีมีหนี้สิน พบวารอยละ 68.3 มีหนี้สินระหวาง 5,000 - 100,000 บาท รองลงมามีหนี้สิน

ระหวาง 100,001 - 300,000 บาท คิดเปนรอยละ 25.0 โดยมีหนี้สินตํ่าสุด 5,000 บาท สูงสุด 700,000 บาท หนี้สินเฉลี่ย 

111,875 บาทสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 141,130 แหลงของหนี้สิน พบวาเกษตรกรอาจมีแหลงของหนี้สินไดมากกวา 1 แหลง ดังนี้ 

กองทุนหมูบาน รอยละ 29.5 รองลงมาคือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) รอยละ 27.4 นอกจากนั้นเปนแหลงหนี้สิน

จากแหลงอ่ืน ๆ กองทุนออมทรัพย ญาติ ธนาคารพาณิชยและนายทุน คิดเปนรอยละ 6.3 6.3 4.2 1.1 และ 1.1 ตามลําดับ 
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วัตถุประสงคของการเปนหนี้สิน พบวาเกษตรกรอาจมีวัตถุประสงคของการเปนหนี้สินไดมากกวา 1 วัตถุประสงค ดังนี้ เพ่ือการ

ประกอบอาชีพ รอยละ 46.3 เพ่ือใชจายในครัวเรือน รอยละ 7.4 เพ่ือการศึกษาของบุตร รอยละ 7.4 และเพ่ือการอ่ืน ๆ รอยละ 

5.3 การออม พบวาเกษตรกรมากกวา 3 ใน 4 หรือรอยละ 78.9 มีการออมกับแหลงการออมตาง ๆ อีกรอยละ 21.1 ไมมีการออม 

2. การเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนอาชีพจากการเลี้ยงกุงทะเลเปนการเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

จากการศึกษาขอมูลเกษตรกรประเด็นตาง ๆ ของการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนอาชีพจากการเลี้ยงกุงทะเลเปนการ

เลี้ยงสัตวน้ําจืด มีดังนี้ ประสบการณการเลี้ยงกุงทะเลของเกษตรกร พบวาเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ มีท้ังเกษตรกรท่ีไมเคย

เลี้ยงกุงทะเลมากอนและเกษตรกรท่ีมีประสบการณการเลี้ยงกุงทะเลมากอน ดังนี้ เกษตรกร รอยละ 57.9 มีประสบการณการเลี้ยง

กุงทะเลระหวาง 0 - 5 ป รอยละ 24.2 มีประสบการณการเลี้ยงกุงทะเล ระหวาง 6 - 10 ป โดยมีประสบการณต่ําสุด คือไมมี

ประสบการณ สงูสุด 20 ป เฉลี่ย 6.19 ปสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.27 พ้ืนท่ีเลี้ยงกุงทะเลของเกษตรกรกอนเขารวมโครงการ 

พบวามากกวาครึ่งหรือรอยละ 53.7 มีพ้ืนท่ีระหวาง 0.5 - 5 ไร รองลงมารอยละ 27.4 มีพ้ืนท่ีระหวาง 5.1 - 10 ไร พ้ืนท่ีเลี้ยงกุง

ทะเลตํ่าสุด 0.5 ไร สูงสุด 40 ไรเฉลี่ย 7.03 ไรสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.92 พ้ืนท่ีเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนอาชีพเปนการเลี้ยง

สัตวน้ําจืด พบวาเกษตรกรมีการใชพ้ืนท่ีเลี้ยงกุงทะเลปรับเปลี่ยนอาชีพตาง ๆ ท่ีใชน้ําจืดมากกวาหนึ่งอาชีพ โดยกรณีปรับเปลี่ยน

เปนอาชีพการเลีย้งสัตวน้ําจืด พบวารอยละ 61.0 มีพ้ืนท่ีระหวาง 0.5 - 5.0 ไร รองลงมารอยละ 27.3 มีพ้ืนท่ีระหวาง 5.1 - 10.0 ไร 

พ้ืนท่ีต่ําสุด 0.5 ไร สูงสุด 28.5 ไร เฉลี่ย 5.40 ไร สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.42 รูปแบบท่ีเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนอาชีพ

เปนการเลี้ยงสัตวน้ําจืด ภาครัฐกําหนดรูปแบบใหเกษตรกรเลือกหลายรูปแบบ ไดแก รับเงินชวยเหลือ รับพันธุสัตวน้ํา รับอาหาร

ปลา รับวัสดุการเกษตร พักชําระหนี้และดอกเบี้ย 3 ป พบวาเกษตรกรท้ังหมด รอยละ 100 เลือกรูปแบบรับเงินชวยเหลือ ชนิด

สัตวน้ําท่ีเกษตรกรตัดสินใจเลือกเลี้ยงแทนการเลี้ยงกุงทะเล พบวาเกษตรกรสวนใหญ รอยละ 87.4 เลือกเลี้ยงปลานิล รองลงมา 

ปลาบู รอยละ 4.2 ความตอเนื่องของการดําเนินกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดภายหลังเขารวมโครงการ พบวาเกษตรกรสวนใหญ 

รอยละ 82.1 มีการเลี้ยงสัตวน้ําจืดตอเนื่องจนถึงปจจุบัน (ระยะเวลาทําวิจัย) แรงงานท่ีใชเลี้ยงสัตวน้ําจืด พบวา รอยละ 54.8 ใช

แรงงาน 2 คน รองลงมารอยละ 38.9 ใชแรงงาน 1 คน โดยใชแรงงานตํ่าสุด 1 คน สูงสุด 4 คน เฉลี่ย 1.69 คนสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.65 ผลตอบแทนจากการเลี้ยงสัตวน้ําจืดท่ีผานมา พบวาเกษตรกรมากกวาครึ่งหรือรอยละ 53.7 มีผลตอบแทนเปน

กําไร รอยละ 36.8 มีผลตอบแทนเทาทุน และรอยละ 9.5 มีผลตอบแทนขาดทุน ทักษะความชาํนาญในการเลี้ยงสัตวน้ําของ

เกษตรกร พบวา รอยละ 65.3 เลีย้งสัตวน้ําจืดชาํนาญกวาเลี้ยงกุงทะเล รองลงมารอยละ 23.1 เลี้ยงกุงทะเลชํานาญกวาสัตวน้ําจืด 

และรอยละ 11.6 ทักษะความชํานาญใกลเคียงกันท้ังเลี้ยงกุงทะเลและเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

3. ความคิดเห็นตอโครงการปรับเปลี่ยนอาชีพ 

จากการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรตอโครงการปรับเปลี่ยนอาชีพ พบวาเกษตรกรมีความคิดเห็นตอโครงการ

ปรับเปลี่ยนอาชีพจากการเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด ในภาพรวมระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ย 3.93 

4. การรับรูขาวสารดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

จากการศึกษาการรับรูขาวสารดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดจากแหลงขอมูลขาวสารตาง ๆ ของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ

ปรับเปลี่ยนอาชีพจากการเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด พบวา การรับรูขาวสารดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดของเกษตรกรจากแหลง 

ขอมูลขาวสารตาง ๆ ในภาพรวมระดับต่ํา มีคาเฉลี่ย 1.98 

5. ความรูดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดของเกษตรกร 

จากการศึกษาความรูดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดของเกษตรกร ประกอบดวย 7 ดาน พบวาความรูของเกษตรกรดาน

การเลี้ยงสัตวน้ําจืดในภาพรวม พบวาอยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 71.28 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความรูระดับสูง 

จํานวน 4 ดาน ไดแก ความรูดานบอเลี้ยงสัตวน้าํและการเตรียมบอเลี้ยงสัตวน้ํา คะแนนเฉลี่ยรอยละ 88.80 ความรูดานพันธุ

สัตวน้ํา การอนุบาลและการปลอยพันธุสัตวน้าํจืด คะแนนเฉลี่ยรอยละ 82.28 ความรูดานการจัดการจําหนายและการตลาด 

สัตวน้ําจืด คะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.70 และความรูดานการจัดการระหวางการเลี้ยงสัตวน้ําจืด คะแนนเฉลี่ยรอยละ 75.08 
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ความรูระดับปานกลาง จํานวน 1 ดาน คือ ดานอาหารสัตวน้ําและการจัดการใหอาหารสัตวน้ําจืด คะแนนเฉลี่ยรอยละ 67.71 

ความรูระดับต่ํา จํานวน 2 ดาน ไดแก ความรูดานสัตวน้ําจืด คะแนนเฉลี่ยรอยละ 46.14 และความรูดานโรคสัตวน้ํา การ

ปองกันและรักษาโรคสัตวน้ําจืด คะแนนเฉลี่ยรอยละ 45.43 

6. ความคาดหวังของเกษตรกรจากการเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

การศึกษาความคาดหวังของเกษตรกรจากการเลี้ยงสัตวน้ําจืด พบวาเกษตรกรมีความคาดหวังในภาพรวม ระดับปานกลาง 

มีคาเฉลี่ย 3.35  

7. ผลดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

จากการศึกษาผลดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด พบวา ในภาพรวมอยูใน

ระดับสูงมีคาเฉลี่ย 2.84 โดยมีรายละเอียดในแตละดาน ดังนี้ ดานท่ีมีผลดําเนินการสูงสุด ไดแก ดานสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ย 2.96 

อันดับสอง ดานครอบครัวและสังคม มีคาเฉลี่ย 2.94 บ อันดับสาม ดานความรูความเขาใจ มีคาเฉลี่ย 2.82 อันดับสี่ ดานกิจกรรม

การเลี้ยงสัตวน้ําจืด มีคาเฉลี่ย 2.63  

8. สภาพปญหาและขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาสภาพปญหาของเกษตรกรจากการเลี้ยงสัตวน้ําจืด พบวา สภาพปญหาของเกษตรกรในภาพรวม ระดับนอย 

มีคาเฉลี่ย 1.95  

9. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 ความแตกตางของระดับการศึกษามีผลตอการดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเล

ไปเลี้ยงสัตวน้ําจดื สมมติฐานท่ี 2 ความแตกตางของอาชีพหลักของครอบครัวมีผลตอผลดําเนนิการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกร

ผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด สมมติฐานท่ี 3 ความแตกตางของผลตอบแทนจากการเลี้ยงสตัวน้ําจืด มีผลตอผลดําเนินการ

ปรับเปลี่ยนของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน หรือ ANOVA พบวาคาระดับ

นัยสําคัญท่ีไดจากการทดสอบ (sig) มีคามากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไว จึงปฏิเสธสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 4 อายุมีความสัมพันธกับผลดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

สมมติฐานท่ี 6 จํานวนพ้ืนท่ีเขารวมการปรับเปลี่ยนอาชีพมีความสัมพันธกับผลดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยง

กุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด สมมติฐานท่ี 7 จํานวนแรงงานท่ีใชเลี้ยงสัตวน้ําจืด มีความสัมพันธกับผลดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพ

ของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด สมมติฐานที่ 9 ระดับการรับรูขาวสารดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดของเกษตรกรมี

ความสัมพันธกับผลดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด สมมติฐานท่ี 10 ระดับความรู

ดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดของเกษตรกรมีความสัมพันธกับผลดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ํา

จืด สมมติฐานท่ี 11 ระดับความคาดหวังของเกษตรกรจากการเลี้ยงสัตวน้ําจืดมีความสัมพันธกับผลดําเนินการปรับเปลี่ยน

อาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด โดยใชการวิเคราะหดวยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน พบวา คาระดับ

นัยสําคัญท่ีไดจากการทดสอบ (sig) มีคามากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไว จึงปฏิเสธสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 5 ประสบการณการเลี้ยงกุงทะเลมีความสัมพันธกับผลดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยง

กุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด สมมติฐานท่ี 8 ระดับความคิดเห็นตอโครงการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกร มีความสัมพันธกับผล

ดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด โดยใชการวิเคราะหดวยสมัประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 

พบวา คาระดับนัยสําคัญท่ีไดจากการทดสอบ (sig) มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไว คือ จึงยอมรับสมมติฐาน  
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สรุปและวิจารณผล 

ขอสรุปและวิจารณผลตามวัตถุประสงคของการวิจยั ดังนี้ 

ขอมูลท่ัวไป ของเกษตรกรผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนอาชีพจากการเลี้ยงกุงทะเลเปนการเลี้ยงสัตวน้ําจืด จากผล

การศึกษาเห็นไดวา เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ กาํลังกาวเขาสูผูสูงอายุ (older person) คือ มีอายุมากกวา 60 ปข้ึนไป 

(กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, 2553) ซ่ึงจะสงผลกระทบ โดยตรงตอการผลิตสัตวน้ํา ทําใหผลิตภาพการ

ผลิตลดนอยลง สงผลตอการขาดแคลนแรงงานในฟารมเลี้ยงสัตวน้ําได ดานการศึกษาของเกษตรกร จํานวน 2 ใน 3 จบภาค

บังคับ อาจเปนอุปสรรคในดานความสามารถในการใชขอเท็จจริง การหย่ังรูหรือความสามารถเชื่อมโยงความคิดเขากับเหตุการณ

รวมถึงการจัดระเบียบขอมูลใหมซ่ึงมีความจําเปนตอเทคโนโลยีเลี้ยงสัตวน้ําจืดในปจจุบัน (อุทุมพร, 2523) ดานรายไดรวมของ

ครอบครัวเฉลี่ยตอปพบวา มีรายไดเกินกวา 180,000 บาท ซ่ึงสูงกวาหลักเกณฑคุณสมบัติของเกษตรกรท่ีเปน Smart Farmer 

(กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ, 2556) และเกษตรกรมากกวาครึ่งหนึ่งมีรายไดมากกวารายจาย สงผลใหเกษตรกรมีการออม 

ซ่ึงจะเปนผลดีตอกระแสเงินสดของครอบครัว สําหรับหนี้สินเกษตรกร มีวัตถุประสงคเพ่ือการประกอบอาชีพ ซ่ึงจะกอใหเกิด

ผลผลิต และมีรายไดสูครอบครัวตอไป สอดรับกับวงจรการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน 

สําหรับพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรตัดสินใจนําเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนอาชีพพบวา เกษตรกรบางคนไมไดใชพ้ืนท่ีท่ีเคยเลี้ยง

กุงทะเลท้ังหมดมาเลี้ยงสัตวน้ําจืด ท้ังนี้อาจเปนเพราะตองการลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจ โดยนําพ้ืนท่ีบางสวนไปประกอบ

อาชีพอ่ืน โดยเฉพาะการทําเกษตรแบบผสมผสาน สรางความม่ันคงทางอาหารใหแกครอบครัว ชนิดสัตวน้ําจืดท่ีเกษตรกรตัดสินใจ

เลี้ยงสวนใหญ คือ ปลานิล ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลชนิดสัตวน้ําจืดท่ีมีผลผลิตมากท่ีสุดของประเทศไทย ป 2556 มีจํานวน รวม

ท้ังสิ้น 197,595 ตัน หรือรอยละ 44.34 ของปริมาณการผลิตปลาน้ําจืดท้ังหมดคิดเปนมูลคา 5,865.5 ลานบาท (กรมประมง, 

2558) ท้ังนี้เนื่องจากปลานิลเปนสัตวน้าํท่ีมีโอกาสสงออก และมีผูตองการซ้ืออยูท่ัวไป (เรืองไรและคณะ, 2558) และพบวา

เกษตรกรมีการเลี้ยงสัตวน้ําจืดอยางตอเนื่อง จนมีความชํานาญดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืด สามารถ มีกําไรจากการประกอบอาชีพ

การเลี้ยงปลาน้ําจืดได 

ความคิดเห็นของเกษตรกรตอโครงการปรับเปลี่ยนอาชีพจากการเรียนกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด ในภาพรวมระดับเห็นดวย 

มีคาเฉลี่ย 3.93 โดยมีประเด็นระดับเห็นดวยอยางย่ิง 6 ประเด็น และระดับเห็นดวย 6 ประเด็น จากประเด็นท้ังหมด 14 ประเด็น 

แสดงใหเห็นวาเกษตรกรเห็นดวยตอโครงการปรบัเปลี่ยนอาชีพ ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญเบื้องตนท่ีจะสงผลสําเรจ็ของโครงการ เพราะ

จะเกิดความรวมมือของเกษตรกร และจากการทดลองสมมติฐานพบวา ระดับความคิดเห็นตอโครงการปรับเปลี่ยนอาชีพของ

เกษตรกร มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

การรับรูขาวสารดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืด จากการศกึษาพบวาในภาพรวมอยูในระดับตํ่า คาเฉลี่ย 1.98 โดยมีแหลงขอมูล

ท่ีเกษตรกรรับรูขาวสารดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืด ท่ีสําคัญมี 2 แหลง คือ เพ่ือนบานและญาติพ่ีนอง ดังนั้นการสื่อสารขอมูลตาง ๆ 

ควรเนนการใชชองทางดังกลาวขางตน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ นฤมล (2551) พบวาเกษตรกรรับรูขาวสารดานการเลี้ยง

กุงทะเลจากเพ่ือนบานรอยละ 85.0 รองลงมาจากญาติพ่ีนอง รอยละ 82.3 และสอดคลองกับการศึกษาของดลใจ (2552) พบวา 

เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารดานโคนมจากเพ่ือนเกษตรกร รอยละ 55.6 ท้ังนี้ เนื่องจากเพ่ือนบานและญาติพ่ีนองเปนบุคคลท่ี

เกษตรกรสามารถพูดคุยไดทุกกิจกรรมและมีความใกลชิดสนิทสนม 

ความรูดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดของเกษตรกรจากการศึกษาพบวา คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมคิดเปนรอยละ 71.28 หรือ

ระดับปานกลางโดยมีดานท่ีเกษตรกรมีความรูระดับสูง ไดแก ดานบอเลี้ยงสัตวน้ําและการเตรียมบอเลี้ยงสัตวน้ํา ดานพันธุสัตวน้ํา 

การอนุบาล และการปลอยพันธุสัตวน้ําจืด ดานการจัดจําหนายและการตลาดสัตวน้ําจืด และดานการจัดการระหวางการเลี้ยง

สัตวน้ําจืด ท้ังนี้อาจเกิดจากความรู และประสบการณท่ีเกษตรกรมีมากอนครั้งเกษตรกรเลี้ยงกุงทะเล ซ่ึงมีหลักการท่ีเหมือนกัน 

สวนความรูระดับปานกลาง คือ ดานอาหารสัตวน้าํ และการจัดการใหอาหารสัตวน้ําจดื และความรูระดับต่ํา ไดแก ดานโรคสัตวน้าํ 

การปองกันและรักษาโรคสัตวน้ําจืด และดานสัตวน้ําจืดจะมีความแตกตางกับความรูท่ีเกษตรกรเคยรูจากการเลี้ยงกุงทะเล ซ่ึง

ภาคสวนท่ีเกี่ยวของจะตองพิจารณาใหความรูแกเกษตรกรในดานท่ียังมีความรูระดับปานกลาง และระดับต่ําใหมีระดับความรูท่ี
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เพ่ิมขึ้น ซ่ึงจะชวยใหเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติ เพ่ือความสําเร็จในการเลี้ยงสัตวน้ําจืดเพ่ิมขึ้น ซ่ึง อัมพุชนี (2549) พบวา

เกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงปลามากจะมีการยอมรับเทคโนโลยีสูง สวนเกษตรกรท่ีมีความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานอยจะมี

การยอมรับเทคโนโลยีต่ํา และสอดคลองกับการศึกษา นฤมล (2551) พบวา เกษตรกรท่ีมีระดับความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี 

ชีวภาพตํ่าจะมีการยอมรับต่ํา และเกษตรกรท่ีมีระดับความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสูงก็จะมีระดับการยอมรับสูง 

ความคาดหวังของเกษตรกรจากการเลี้ยงสัตวน้าํจืด ผลจากการศึกษาในภาพรวม พบวาอยูในระดับปานกลาง เกษตรกรมี

ความคาดหวัง ระดับมาก 9 ประเด็น ระดับปานกลาง 1 ประเด็น และระดับนอย 3 ประเด็นจากท้ังหมด 13 ประเด็น โดย

เกษตรกรคาดหวัง การใชประโยชนจากบอท่ีมีอยูแลว คาดหวังการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม คาดหวังการรักษาระบบเกษตรเขต

น้ําจืด ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ รักประชา (2551) พบวาเกษตรกรมีความคาดหวังในการพัฒนาอาชีพการเกษตรในพ้ืนท่ี

ชลประทาน ฝายลําเชบาย จังหวัดอํานาจเจริญ ในดานการพัฒนา ดิน น้ํา และสิ่งแวดลอมมากท่ีสุดท้ังนี้เนื่องจากเปนประเด็นท่ี

ใกลชิดกับกิจกรรมท่ีเกษตรกรสัมผัสได และมีความเปนรูปธรรม สามารถเกิดผลไดไมยากนัก 

ผลดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด พบวาผลการดําเนินการอยูในระดับสูง 

มีคาเฉลี่ย 2.84 โดยดานสิ่งแวดลอมมีผลดําเนินการสูงสุดจากท้ัง 4 ดาน รองลงมาดานครอบครัวและสังคม อันดับสามดาน

ความรูความเขาใจ อันดับสี่ดานกิจกรรมการเลี้ยงสัตวน้ําจืด แสดงใหเห็นไดวาเกษตรกรใหความสําคัญดานสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ 

เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพท่ีเกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตร ตองพ่ึงพิงสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะระบบ

นิเวศน้ําจืด เม่ือมีการปรับเปลี่ยนอาชีพจากการเลี้ยงกุงทะเลท่ีตองใชน้ําเค็มไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด สงผลใหการรุกตัวของน้ําเค็มลดลง 

คุณภาพความเค็มของดินในพ้ืนท่ีลดลง สงผลใหปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีลดลงตามไปดวย ทําใหครอบครัวและ

สังคมดีขึ้นตามมา เกิดความม่ันคงในอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรมีความรูความเขาใจตอโครงการเพ่ิมขึ้น กิจกรรมทางเกษตร

ตาง ๆ ท่ีอาศัยน้ําจืดในพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น ซ่ึงรวมถึงการเลี้ยงสัตวน้ําจืด ซ่ึงสงผลใหปญหาท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังเผชิญ

ตลอดมา คือ ปญหาน้ําจืดและน้าํเค็ม ไดรับการแกไขเปนไปตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช 

ซ่ึงเกิดเปนโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2542) 

สภาพปญหาของเกษตรกรในภาพรวมอยูในระดับนอย คาเฉลี่ย 1.95 โดยมีปญหาระดับมาก คือ น้ําทวมและปญหา

ระดับปานกลาง คือ ขาดแคลนน้ําในฤดูแลงและราคาอาหารสําเร็จรูป อาจกลาวไดวาปญหาปริมาณน้ํา เปนปญหาสําคัญอยาง

มากสําหรับการเลี้ยงสัตวน้ําจืดซ่ึงจะตองมีปริมาณน้ําจืดท่ีเพียงพอ ไมมากหรือนอยเกินไป ซ่ึงหากปริมาณน้ํามากจนเกินไปก็จะ

สงผลตอความเสียหาย เนื่องจากสัตวน้ําจะหลุดออกจากบอ และหากปริมาณน้ํานอยหรือขาดแคลนน้าํ ก็จะไมสามารถเลี้ยง 

สัตวน้ําได ซ่ึงในอนาคตเม่ือการพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐานดานชลประทานเสร็จสมบูรณ คาดวาจะสามารถบรรเทาปญหา

ดังกลาวใหลดนอยลงได (บัณฑิตและคณะ, 2542) 

สวนราคาอาหารสําเร็จรูป เปนปญหาพ้ืนฐานของการเลี้ยงสัตวน้ํา เนื่องจากตนทุนการเลี้ยงสัตวน้ําสวนใหญ คือ ตนทุน

จากอาหาร ซ่ึงนับวันราคาอาหารสําเร็จรูปมีแนวโนมสูงขึ้น ซ่ึงเปนการยากท่ีจะควบคุมราคา เนื่องจากเปนไปตามกลไกการตลาด 

แตมีแนวทางท่ีจะลดปญหาตนทุนจากอาหารได โดยการใหเกษตรกรหันมาใชปจจัยการผลิตในฟารมเปนแหลงอาหารสัตวน้ําเพ่ิมขึ้น 

จะสามารถลดการใชอาหารสําเร็จรูปปลาไดบางสวน 

ปจจัยท่ีสัมพันธกับผลดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืดพบวาประสบการณ

การเลี้ยงกุงทะเลของเกษตรกรมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับตํ่า กับผลการดําเนินการปรับเปลี่ยนของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเล

ไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด เนื่องจากการเลี้ยงกุงทะเลของเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง พื้นที่เลี้ยงกุงทะเลจะตั้งปะปนกับพื้นท่ี

เกษตรกรรมอ่ืน ๆ ท่ีใชน้ําจืด ทําใหเกิดปญหาการรุกตัวของน้ําเค็มสูพ้ืนท่ีน้ําจืด เกิดปญหาความขัดแยงของประชาชนในพ้ืน

ท่ีมาอยางยาวนาน ตลอดจนปญหาการขาดแคลนน้ําจืดเพ่ือการอุปโภคบริโภค (บัณฑิตและคณะ, 2542) ประสบการณดังกลาว

ของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลจึงสงผลใหผลดําเนินการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืดในภาพ

รวมอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 2.84 ซ่ึงแตกตางกับการศึกษา นฤมล (2551) เรื่อง การศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการบําบัด
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ของเสียในการเลี้ยงกุงทะเล: กรณีศึกษาในพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย พบวา ประสบการณในการเลี้ยงกุงทะเลมีความสัมพันธ

กับการยอมรับเทคโนโลยีชีวิภาพสําหรับการบําบัดของเสียในการเลี้ยงกุงทะเลในระดับปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทิศ

ทางตรงขาม หมายถึง เกษตรกรท่ีมีประสบการณในการเลี้ยงกุงทะเลมากยอมมีความเชื่อม่ันในตนเอง การยอมรับเทคโนโลยี 

ชีวภาพในดานปฏิบัติจึงตํ่า แตเกษตรกรท่ีมีประสบการณการเลี้ยงกุงทะเลนอยมีการยอมรับเทคโนโลยีชีวภาพและน้ําไปสูการ

ปฏิบัติมาก และแตกตางกับการศึกษาของ อัมพุชนี (2549) เร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาของเกษตรกร กรณีศึกษา

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแกน พบวา ประสบการณการเลี้ยงปลาไมมีความสัมพันธกับการยอมรับ

เทคโนโลยีการเลี้ยงปลา 

ระดับความคิดเห็นตอโครงการปรับเปลี่ยนอาชีพมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํา กับผลการดําเนินการปรับเปลี่ยน

อาชีพของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลไปเลี้ยงสัตวน้ําจืด เนื่องจากการใหขอมูลขาวสารดานการปรับเปลี่ยนอาชีพมีความชัดเจน มี

ความท่ัวถึง การจัดสรรเงินชวยเหลือเกษตรกรมีความเหมาะสม มีวัตถุประสงคของโครงการตองการแกไขปญหาดานดินเค็ม ซ่ึง

เปนปญหาท่ีเกษตรกรและประชาชนในพ้ืนท่ีประสบปญหารวมกันตลอดมา เกษตรกรจึงเต็มใจเขารวมโครงการ อีกท้ังการเลี้ยง

สัตวน้ําจืดมีขั้นตอนไมยุงยาก เปนการมองไปท่ีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการเลี้ยงกุงทะเล ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 

นุชรี (2543) ศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรตอการเลี้ยงกุงในจงัหวัดสมุทรสงคราม พบวาในภาพรวมความคิดเห็นของเกษตรกร

สวนใหญมีความเห็นดวยกับผลกระทบจากการเลี้ยงกุงตอระบบนิเวศปาชายเลนท้ัง 4 ดาน ไดแก ความขุนขนและความเนาเสีย

ของน้ํา จํานวนสัตวปาชายเลน ปริมาณตนไมในปาชายเลน และความสมบูรณของดิน เพราะการเลี้ยงกุงจะทําการตัดปาชายเลน

ออก แลวทําคันนา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการขึ้นลงของน้ํา ยังมีการพังทลายของดิน น้ําเสียจากนากุงสงผลกระทบตอการ

สืบพันธุและการเจริญเติบโตของพืชและสัตวน้ํา และสอดคลองกบัการศึกษาของพงศเทพ (2543) เรื่อง ความคิดเห็นของเกษตรกร

ตอผลกระทบของของเสียจากการเลี้ยงกุงกุลาดําในเขตอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา พบวาของเสียจากการเลี้ยงกุงกุลาดําสงผล

กระทบโดยภาพรวมในระดับคอนขางสูง โดยมีผลกระทบตอคุณภาพของแหลงน้ํา ตอสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา ตอคุณภาพของดิน 

ตอเกษตรกรผูเลี้ยงกุง และผลกระทบตอชุมชน เชน ทําใหเกิดความเสียหายตอพ้ืนท่ีปลูกขาว และความเสียหายตอพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําชายฝง  

 

คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณเกษตรกรทุกคน ท่ีกรุณาใหขอมูลเกี่ยวของกับงานวิจัยในคร้ังนี้ จนทําใหผูวิจัยสามารถรวบรวมขอมูลท่ี

เกี่ยวของไดครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

ขอขอบคุณผูบังคับบัญชาทุกระดับท่ีใหความกรุณาในการทําวิจัยในคร้ังนี้ ขอขอบคุณเพ่ือนรวมงานท่ีไดอนุเคราะห

รวมเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการประสานงาน ขอขอบคุณคณะกรรมการวิชาการดานพัฒนาการและ

สงเสริมอาชีพการประมง ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการวิจัย รวมถึงตรวจทานความถูกตองจนทําใหการทํางานวิจัย

ครั้งนี้สําเร็จดวยดี 
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การศึกษาระดับการมีสวนรวมของชาวประมงในการจัดสรางและบริหารจัดการปะการังเทียมจังหวัด

เพชรบุร ี

 

วันทนา เจนกิจโกศล1* และ อัญญานี แยมรุงเรือง2 
1กลุมพัฒนาและฟนฟูแหลงประมง 
2กลุมประเมินสภาวะทรัพยากรประมง 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาระดับการมีสวนรวมของชาวประมงในการจัดสรางและบริหารจัดการปะการังเทียมไดทําการเก็บขอมูลโดย

ใชแบบสัมภาษณชาวประมงในพ้ืนท่ีชายฝงทะเลจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 24 ชุมชน ใน 7 ตําบล จํานวน 406 ราย โดยชาวประมง

สวนใหญ.รอยละ.39.41.มีชวงอายุ.41 -  50.ป.ชาวประมงชวงวัยรุนหรือผูใหญตอนตนท่ีมีอายุนอยกวา.30.ป มีเพียงรอยละ 8.13 

ชาวประมงสวนใหญไดรับการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 84.24 และครัวเรือนประมงรอยละ.61.58.มีภาวะ

หนี้สิน.โดยกูยืมมาจากกองทุนประมงของชุมชนมากท่ีสุด.เพ่ือนําไปเปนคาใชจายในการทําประมง เคร่ืองมือประมงหลักท่ีใชมาก

ท่ีสุด คือ อวนจมปู ลอบหมึกสาย และอวนปลา  

การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปะการังเทียมของชาวประมงชายฝงจังหวัดเพชรบุรีจัดอยูในระดับปานกลาง โดยมีชอง

ทางการไดรับขอมูลขาวสารจากญาติและเพ่ือนบานมากท่ีสุด ชาวประมงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปะการงัเทียมอยูในระดับมาก 

โดยเฉพาะมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคของการสรางปะการังเทียมเปนอยางดี แตยังมีกฎระเบียบในการจัดสรางหรือการใช

ประโยชนบริเวณปะการังเทียมบางเร่ืองท่ีชาวประมงไมทราบ ความคาดหวังผลประโยชนจากปะการังเทียมอยูในระดับปานกลาง 

โดยชาวประมงสวนใหญคาดหวังวาปะการังเทียมสามารถชวยปองกันเรืออวนลาก อวนรุน และคราดหอย รวมท้ังทําใหมีปริมาณ

สัตวน้ําเพ่ิมขึ้น และมีสัตวน้ําหลากหลายชนิดมากขึ้น ในภาพรวมชาวประมงมีความพึงพอใจเกี่ยวกับปะการังเทียมอยูในระดับ

ปานกลาง โดยเฉพาะการเปดโอกาสใหชาวประมงเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของการจัดสรางปะการงัเทียม 

ชาวประมงชายฝงจังหวัดเพชรบุรีมีระดับการมีสวนรวมในการจัดสรางและบริหารจัดการปะการังเทียมในระดับนอย.

เม่ือพิจารณาแตละกระบวนการ.พบวา.กระบวนการคนหาปญหาและสาเหตุการเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง.และกระบวนการ

ติดตามผลในการจัดสรางและบริหารจัดการปะการังเทียมมีระดับการมีสวนรวมปานกลาง ในกระบวนการวางแผน และกระบวนการ

รวมปฏิบัติกิจกรรมในการจัดสรางและบริหารจัดการปะการังเทียมมีระดับการมีสวนรวมนอย โดยปจจัยท่ีสงผลตอระดับการมี

สวนรวมของชาวประมงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (P<0.05) ไดแก อายุ แหลงรายไดของครัวเรือน 

การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม เคร่ืองมือประมงหลัก ประสบการณในการทําประมง การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปะการังเทียม 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปะการังเทียม ความคาดหวังตอผลประโยชนจากปะการังเทียม ความพึงพอใจเกี่ยวกับปะการังเทียม 

ซ่ึงเปนชองทางสําคัญในการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของชาวประมงตอไป 

 

คําสําคัญ: ระดับการมีสวนรวม การจัดการประมง ปะการังเทียม จังหวัดเพชรบุรี 
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Study on People’s Participation in Artificial Reefs Implementation and Management of Phetchaburi 

Province 

 

Wantana  Chenkitkosol1* and Anyanee Yamrungrueng2  
1Fishing Ground Development and Rehabilitation Group 
2Fisheries Resources Assessment Group 

 

Abstract 

The study on people’s participation in artificial reefs implementation and management was 

conducted by interviewing 406 fishers from 24 coastal communities in 7  sub-districts of Phetchaburi 

province. Most of fishers or 39.41% were 41 - 50 years of age. Meanwhile, the fishers who were under 30 

years of age had only 8.13%. Most of them or 84.24% had education level of primary school. The 61.58% 

of fishing households were in debt. Most of them raised a loan from community’s fisheries fund to invest 

in fisheries. The main fishing gears, which often used, were crab gill net, octopus trap, and fish gill net.  

The fishers had moderate level of receiving information about artificial reefs, where mostly got 

information from relatives and neighbors. The knowledge and understanding about artificial reefs of fishers 

resulted at high level. The objective of implementing artificial reefs was well understood by fishers, 

conversely fishers still lacked of understanding on some law and regulation about artificial reefs 

implementation. The fishers’ expectation of benefit from artificial reefs was at moderate level. Most of 

fishers expected that artificial reefs would protect fishing area from trawl, pushnet and clam dredge fisheries, 

moreover, artificial reefs would enhance fish stock and species diversity. The fishers, in generally had a 

moderate level of satisfaction on artificial reefs project, especially, the opportunity to participate in activities 

of implementing artificial reefs.  

The people’s participation in artificial reefs implementation and management had shown at low 

level. In process of participation, fishers had a moderate level in two processes; identifying issues and causes 

of resource degradation and monitoring processes. Other two processes, planning and implementing 

processes had shown a low level of participation. Factors significantly correlated to level of participation at 

95% of confidence level (P<0.05) were age, household’s income, status of group’s member, main fishing 

gear, experience of fishing, receiving information, knowledge, expectation of benefit, and satisfaction on 

artificial reefs. They were important channel for promoting people’s participation. 

 

Keywords: people’s participation, fisheries management, artificial reefs, Phetchaburi province 

   

*Corresponding author: Department of fisheries, Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 
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ผลของอาหารตางชนิดและความถ่ีในการใหอาหารตอศักยภาพในการเพาะพันธุของปลาตะกรับ Scatophagus 

argus (Linnaeus, 1766) 

 

อัตรา ไชยมงคล1* จิระยุทธ รื่นศิริกุล1 ลักขณา ละอองศิริวงศ2 สิราวรรณ บุญชัย1 อนุเชษฐ อรชร3 และ มาวิทย อัศวอารีย4 

1ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 6 (สงขลา) 
2ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงปตตานี 
3ดานตรวจสัตวน้ําระนอง 
4ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุรี 

 

บทคัดยอ 

เลี้ยงพอแมพันธุปลาตะกรับท่ีมีน้าํหนักเริ่มตน 38 – 40 กรัม และ 63 - 64 กรัม ตามลําดับ ดวยอาหารปลาทะเลกินเนื้อ

และอาหารปลาดุก อาหารแตละชนิดมีความถี่การใหอาหารแบบทุกวันและวันเวนวนั ติดตามการเปลีย่นแปลงของน้าํหนักของปลา 

และตรวจวัดศักยภาพในการเพาะพันธุ ไดแก ความสามารถในการสรางน้ําเชื้อ ความสามารถในการสรางไข ความสําเร็จในการ

ตกไข ความดกไข อัตราการผสม เปอรเซ็นตความผิดปกติของไข ขนาดไข และอัตราการฟก ในสัปดาหท่ี 8, 10 และ 12 หลัง

ไดรับอาหารทดลอง ผลการศึกษาพบวาการใหอาหารปลาทะเลกนิเนื้อทุกวันทําใหแมปลาตะกรับมีน้าํหนักเฉลี่ยมากท่ีสุด(P<0.05) 

ตั้งแตสัปดาหท่ี 10 เปนตนไป ขณะท่ีน้ําหนักเฉลี่ยของปลาตะกรับเพศผูท่ีไดรับอาหารปลาทะเลกินเนื้อทุกวันเม่ือสิ้นสุดการ

ทดลองมีคาไมแตกตางจากปลาตะกรับท่ีไดรับอาหารปลาดุกทุกวัน (P>0.05) แตสูงกวาปลาท่ีไดรับอาหารปลาทะเลวนัเวนวันและ

อาหารปลาดุกวันเวนวัน (P<0.05) ปลาตะกรับเพศเมียท่ีไดรับอาหารปลาทะเลกินเนื้อทุกวันมีเปอรเซ็นตปลาเพศเมียท่ีสามารถ

สรางไขซํ้าไดมากกวาชุดการทดลองอ่ืน ๆ นอกจากนี้ พบวาการใชอาหารปลาทะเลและอาหารปลาดุกท่ีความถี่ในการใหอาหาร

แบบทุกวันและวันเวนวัน แกพอแมพันธุปลาตะกรับไมมีผลทําใหคาความดกไข เปอรเซ็นตการผสม เปอรเซ็นตการฟก แตกตาง

กันทางสถิติ (P>0.05) ท่ีระยะเวลา 8, 10 และ 12 สัปดาห การจํากัดปริมาณอาหารใหเหลือเพียงวันเวนวันมีผลทําใหปริมาณ

ปลาเพศเมียท่ีสามารถสรางไขมีจาํนวนลดลง และมีผลคอนขางมากกับปลาตะกรับท่ีไดรับอาหารปลาดุกเปนอาหาร ผลจาก

การศกึษาครัง้นี้เม่ือพิจารณาจากความสามารถในการสรางไขซํ้าของแมปลาตะกรับท่ีไดรับอาหารปลาทะเลเปนอาหาร และสัดสวน

ปลาตะกรับเพศเมียท่ีมีไขและไมมีไขซ่ึงพบวามีความแตกตางกันระหวางชุดการทดลอง (χ2 test, P<0.05) จึงควรแนะนําใหใช

อาหารปลาทะเลกินเนื้อสําหรับเลี้ยงพอแมปลาตะกรับและควรใหอาหารแบบทุกวัน  

 

คําสําคัญ: ปลาตะกรับ อาหารพอแมพันธุ ศักยภาพในการเพาะพันธุ  
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Effect of Different Feed Type and Feeding Frequency on Reproductive Performance of 

Spotted Scat Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) 

 

Atra Chaimongkol1*, Jirayuth Ruensirikul1, Lakana La-ongsiriwong2, Sirawan Boonchai1, Anuchet Orachon3 

and Mavit Assava-aree4 

1Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 6 (Songkhla) 
2Pattani Coastal Aquaculture Research and Development Center 
3Ranong Fish Inspection Office 
4Chantabuti Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 

Female and male spotted scat broodfish with initial body weight 63 - 64 and 38 - 40 gram 

respectively, were fed with marine carnivorous fish feed and juvenile freshwater catfish feed at two difference 

feeding frequency, every day and every other day. Fish were monitored for average body weight change, 

number of running sperm male, egg producing ability of female, succession of ovulation, fecundity, fertilization 

rate, percentage of abnormal egg, egg size and hatching rate on the 8th, 10th and 12th week after feeding 

with experimental diets. Female spotted scat broodfish fed daily with marine carnivorous fish feed had the 

highest average body weight and was significantly (P<0.05) higher than other treatments after the 10th week 

of the experiment. At 12th week of experiment, male spotted scat broodfish fed daily with marine carnivorous 

fish feed had no significant difference on average body weight when compare with male fed daily with 

juvenile fresh water catfish feed (P>0.05), but was significantly higher than other treatments (P<0.05). Female 

fed daily with marine carnivorous fish had the highest percentage of repeated matured female. There was 

no significantly different on fecundity, fertilization rate, percentage of abnormal egg and hatching rate 

(P>0.05) among treatments. Restriction of feeding to every other day has effected on female reproductive 

performance by reducing number of matured female, especially on female feeding with juvenile freshwater 

catfish feed. From this experiment, fish which was fed with marine carnivorous fish had the highest 

number of repeated matured female and there was significantly difference among treatments on ratio of 

matured female to non-matured female (χ2 test, P<0.05). It should recommend to use marine carnivorous fish 

feed as spotted scat broodfish feed and feed it daily.  

 

Keywords: Spotted scat, broodfish feed, reproductive performance  
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คํานํา 

ปลาตะกรับ หรือ spotted scat Scatophagus argus เปนปลาท่ีอาศัยอยูตามชายฝง มีการแพรกระจายตั้งแต

ชายฝงอินเดีย ศรีลังกา ตอนใตของญี่ปุน ตาฮิติ (Tahiti) ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตลอดจนตอนเหนือของ

ออสเตรเลีย สามารถอาศัยไดท้ังในน้ําจืด น้าํกรอย และน้ําเค็ม (Schofield, 2013)  สําหรับในประเทศไทยสามารถพบปลาตะกรับ

ไดตามแนวชายฝง ท้ังน้ําเค็มและน้ํากรอย การใชประโยชนจากปลาตะกรับในประเทศไทยนั้น สามารถใชประโยชนเพ่ือเปนสัตวน้ํา

สวยงามและเพ่ือการบริโภค โดยปลาชนิดนี้จะเปนท่ีนิยมสําหรับบริโภคในบางพ้ืนท่ีเทานั้น โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีลุมน้ําทะเลสาบ

สงขลาและจังหวัดใกลเคียง ทําใหปลาชนิดนี้มีราคาคอนขางสูง ปจจุบันมีการเลี้ยงเพ่ือการบริโภคมากข้ึน และดวยเหตุท่ีปลา

ตะกรับเปนปลาท่ีไดรับความนิยมบริโภคในพ้ืนท่ีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ทําใหสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (ปจจุบัน

คือศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 6 สงขลา) ซ่ึงเปนหนวยงานวิจัยดานการประมงในพ้ืนท่ีไดศึกษาวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเพาะพันธุปลาตะกรับ และประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุปลาตะกรับในป 2551 (จิระยุทธ และคณะ 2551) 

ซ่ึงในการเพาะพันธุนั้นจะนําพอแมพันธุจากแหลงน้ําธรรมชาติมาใชอยูอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามเพ่ือใหการเพาะพันธุปลา

ตะกรับทําไดอยางตอเนื่อง ย่ังยืน และรบกวนแหลงพันธุในธรรมชาติใหนอยท่ีสุด ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ชายฝงเขต 6 สงขลา จึงไดเริ่มพัฒนาการเลี้ยงพอแมพันธุปลาตะกรับขึ้นมาใชเอง และไดมีการปรับปรุงวิธีการและเทคนิคการ

เลี้ยงท่ีสามารถทําใหปลาตะกรับสามารถพัฒนาระบบสืบพันธุไดอยางเหมาะสมมาอยางตอเนื่อง แตก็ยังประสบปญญาความไม

สมํ่าเสมอของคุณภาพลูกปลา ซ่ึงความเปนไปไดของสาเหตุท่ีทําใหไมสามารถผลิตลูกพันธุปลาคุณภาพดีอยางสมํ่าเสมอนั้น พบวา

อาหารพอแมพันธุนาจะเปนปจจัยสําคัญของปญหาดังกลาว ซ่ึงปจจัยดานอาหารนั้นเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางวามีความสําคัญ

สําหรับการพัฒนาระบบสืบพันธุของสัตวน้ํา (Izquierdo et al, 2001; Watanabe and Vassallo-Agius, 2003; Velasco 

and Barros, 2007; Martin et al., 2009) 

อยางไรกต็ามการพัฒนาอาหารสาํเร็จรูปสาํหรับพอแมพันธุสัตวน้ําชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะนั้น จาํเปนตองมีการศึกษา

ในหัวขอวิจัยท่ีเกี่ยวของกับระดับสารอาหารท่ีเหมาะสม เชน โปรตีน ไขมัน สัดสวนโปรตีนพลังงาน กรดไขมัน สัดสวนกรดไขมัน 

วิตามิน สารสี และหรืออัตราการใหอาหารท่ีเหมาะสม เปนตน (Fernandez-Palacios et al., 1995; Verakunpiriya, 1997; 

Izquierdo et al., 2001; Watanabe and Vassallo-Agius, 2003; Sayed and Kawanna, 2008; Quientero et al., 2009; 

Martin et al., 2009; Bogevik et al., 2014) ซ่ึงจะตองใชนักวิจัยจาํนวนหลายทานและงบประมาณจํานวนมากพอสมควร 

เพ่ือจะรวมกันวิจัยในหัวขอตาง ๆ ใหสําเร็จในเวลาอันเหมาะสม และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางทันทวงที ซ่ึงการรวมกัน

วิจัยและลงทุนในดานงบประมาณสามารถทําไดงายและเกิดขึ้นไดไมยากกับสัตวน้าํเศรษฐกิจสาํคญั ๆ เชน กุงทะเล หรือปลาทะเล

บางชนิดท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจและปริมาณการผลิตคอนขางสูง แตสําหรับปลาตะกรับซ่ึงเปนปลาท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

เฉพาะบางพ้ืนท่ีของประเทศจึงอาจจะไดรับความสนใจจากนักวิจัยท่ีอยูในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ไมมากนัก และหรือหากมีการวิจัยจนพัฒนา

สูตรอาหารท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะสําหรับพอแมพันธุขึ้นมาไดแลว ก็อาจจะไมเปนท่ีสนใจของบริษัทผูผลิตอาหารท่ีจะผลิตอาหาร

พอแมพันธุปลาตะกรับขึ้นมาจําหนาย เนื่องจากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีไมจูงใจตอการผลิตอาหารพอแมพันธุปลาตะกรับเพ่ือ

จําหนายโดยเฉพาะ จึงทําใหผลงานวิจัยท่ีไดมา (หากมีการศึกษาวิจัย) อาจไมสามารถนาํมาใชใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มท่ี 

ทางศูนยวิจัยฯ ไดตระหนักถึงขอจํากัดและอุปสรรคดังกลาวเปนอยางดีจึงไดปรับกระบวนการวิจัยเพ่ือบรรเทาปญหาการจัดการ

ดานอาหารพอแมพันธุสาํหรับปลาตะกรับของศูนยวิจัยฯ โดยปรับเปลี่ยนมาทดลองเปรียบเทียบใชอาหารสาํเร็จรูปท่ีมีขายอยู

ในทองตลาดเพ่ือเลือกใชอาหารสําเร็จรูปท่ีใหผลดีท่ีสุด การทดลองครั้งนี้จึงตองการศึกษาถึงผลของการใชอาหารปลาท่ีมีลักษณะ

เปนไปตามมาตรฐานอาหารสัตวน้ําของกรมประมงสองชนิด คืออาหารปลาทะเลกินเนื้อ และอาหารปลาดุกเล็ก เพ่ือใหไดขอมูล

เชิงประจักษท่ีชวยใหตัดสินเลือกชนิดอาหารและการจัดการ (ความถี่ในการใหอาหาร) ท่ีเหมาะสมสําหรับเลี้ยงพอแมพันธุปลาตะกรับ

เพ่ือใหการผลิตลกูพันธุปลามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยศึกษาผลของอาหารดงักลาวและความถี่ในการใหอาหารตอความสามารถ

ในการสรางไขและตัวออนของปลาตะกรับ ท้ังนี้เพ่ือนําผลท่ีไดมาประกอบการเลือกใชอาหารและจัดการดานอาหารสําหรับเลี้ยง

แมพันธุปลาตะกรับไดอยางเหมาะสม  
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วัตถุประสงค 

เพ่ือทราบถึงความสามารถในการสรางเซลสืบพันธุและตัวออนของปลาตะกรับเม่ือไดรับอาหารปลาทะเลกินเนื้อหรือ

อาหารปลาดุกท่ีความถี่ของการใหอาหารตางกัน  

 

อุปกรณและวิธีการศึกษา 

1. ชุดการทดลองและอาหารทดลอง  

ชุดการทดลองท่ี 1 เลี้ยงดวยอาหารปลาทะเลกินเนื้อโดยใหอาหารทุกวัน  

ชุดการทดลองท่ี 2 เลี้ยงดวยอาหารปลาทะเลกินเนื้อโดยใหอาหารวันเวนวัน  

ชุดการทดลองท่ี 3 เลี้ยงดวยอาหารปลาดุกโดยใหอาหารทุกวัน  

ชุดการทดลองท่ี 4 เลี้ยงดวยอาหารปลาดุกโดยใหอาหารวันเวนวัน  

โดยอาหารทดลองท่ีใช เปนอาหารเม็ดสําเร็จรปูสําหรับปลาทะเลกินเนื้อและอาหารเม็ดสําเร็จรปูสําหรบัปลาดุก ท่ีมีขาย

อยูท่ัวไปในทองตลาด และเปนอาหารท่ีมีทะเบียนอาหารตามมาตรฐานของกรมประมง คุณคาทางโภชนาการของอาหารทดลองท่ี

ไดจากการวิเคราะหแสดงดังตารางท่ี 1 

2. สัตวทดลอง และการจัดการ  

นําปลาตะกรับท่ีไดจากการเพาะพันธุในคราวเดียวกนัมาเลี้ยงดวยอาหารสําเรจ็รูปจนมีความยาวไมนอยกวา 6 เซนติเมตร 

แยกปลาตะกรับเพศเมียลงในกระชังขนาด 1x1x1 เมตร โดยแตละชดุการทดลองจะประกอบดวยกระชังขนาดเดียวกัน 2 กระชัง 

แตละกระชังมีจํานวนปลาเริ่มตนเพศผู จํานวน 14 - 15 ตัว น้ําหนักเริ่มตน 37 - 44 กรัม และปลาเพศเมีย จํานวน 33 - 34 ตัว 

น้ําหนักเริ่มตน 61 - 65 กรัม โดยมีน้ําหนักเฉลี่ย และน้ําหนักรวมของปลาในแตละเพศใกลเคียงกันในทุกชุดการทดลอง 

ติดเครื่องหมายติดตามตัวสัตว (Passive integrated transponder tag, PIT tag) ใหกับปลาทุกตัว จากนั้นจึงเริ่มใหอาหาร

ตามชุดการทดลองตามท่ีกาํหนดไว โดยในวันท่ีตองใหอาหารทดลองในแตละชุดการทดลองจะใหวันละ 1 คร้ังเวลาประมาณ 14.00 

- 15.00 น. 

กระชังสําหรับเลี้ยงปลาท้ังหมดลอยอยูในบอคอนกรีตความจุ 25 ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 บอ ท่ีเชื่อมตอกับระบบน้ํา

หมุนเวียนกึ่งปด และมีการใชสารเคมีเพ่ือควบคุมโรคตามความเหมาะสมเม่ือมีปญหาเรื่องโรคสัตวน้ําเกิดขึ้น บันทึกการตายของ

ปลาและสาเหตุการตายตลอดการทดลอง  

3. การเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล  

3.1 การเก็บขอมูล  

บันทึกน้ําหนักปลาแตละตัวและตรวจความสามารถในการสรางไขเม่ือเริ่มทดลอง ดวยการใชทอพลาสติกขนาดเล็ก

สอดเขาไปในชอง urogenital opening สอดเขาไปถึงรงัไข (ลึกประมาณ 1 - 1.5 เซนติเมตร) กระบวนการนี้เรียกวา canulation 

โดยทํา canulation กับปลาเพศเมียทุกตัว และเลือกปลาท่ียังไมมีการสรางไขสําหรับใชเริ่มตนทดลอง หลังจากใหอาหารตามชุด

การทดลองเปนเวลา 8 สัปดาห มีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงน้าํหนักของแมปลาและความสามารถในการสรางไขทุก 2 สัปดาห 

อานเลขประจําตัวปลา (PIT tag) ทุกครั้งท่ีตรวจเช็คความพรอมของแมปลา พรอมกับบันทึกน้ําหนักของปลาทุกตัว บันทึกจํานวน

ปลาท่ีสามารถสรางไขได และจํานวนปลาท่ีไมสามารถสรางไขไดในแตละชุดการทดลอง นําปลาเพศเมียท่ีมีไขมากระตุนใหตกไข

ดวยฮอรโมน LHRHa สําหรับปลาเพศผูจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนัก และขอมูลความสามารถในการสรางน้ําเชื้อ (running 

sperm male) เทานั้น  

การบันทึกขอมูล หลังจากการกระตุนใหวางไขดวยฮอรโมน บันทึกเวลาที่ฉีดฮอรโมน เวลาท่ีสามารถรีดไขได 

(latency time) จํานวนแมปลาท่ีใหไขได (ovulated female) จํานวนไขปลาท้ังหมดตอแมปลาเพ่ือคํานวณจํานวนไขปลาตอ

น้ําหนักตัวปลา (fecundity) เปอรเซ็นตไขปลาท่ีมีหยดไขมันลักษณะปกติ ขนาดของไขปลา เปอรเซ็นตการผสม (fertilization 

rate) และอัตราการฟก (hatching rate)  
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สําหรับการฉีดฮอรโมนและการผสมเทียมทําตามวิธีของ จิระยุทธ และคณะ (2551) โดยปลาเพศเมียท่ีพรอมตกไข 

ถูกกระตุนดวยฮอรโมน LHRHa ความเขมขน 25 ไมโครกรัมตอน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม โดยไขท่ีไดจากปลาเพศเมีย 1 ตัว ใชผสม

กับน้ําเชื้อจากปลาเพศผู 2 - 3 ตัว สําหรับปลาเพศผูท่ีใหน้ําเชื้อในการทดสอบการผสมเปนปลาเพศผูท่ีใชอยูเปนปกติในงานผลิต

ปลาตะกรับเพ่ือจําหนายของศูนยฯ  

หลังจากปลาวางไขนําปลากลับมาเลี้ยงในกระชังเดิมและใหอาหารตามชุดการทดลองเดิมตอไป และตรวจสอบ

ความสามารถในการสรางไข ทุก ๆ 2 สัปดาห บันทึกระยะเวลาท่ีปลาแตละตัวสามารถสรางไขชุดใหม (recruited oocytes)  

ไดซํ้าหลังจากการรีดไขครั้งกอนหนา 

3.2 การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมระหวางการทดลองจะรายงานเปนคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลท่ีได

จะถูกทดสอบการกระจายตัวแบบปกติ (normality test) หากขอมูลชุดใดไมมีการกระจายตัวแบบปกติ ก็จะมีการแปลงขอมูล

ดวยการถอด square root (square root transformation)  

สําหรับการเปรียบเทียบน้ําหนักเฉลี่ย และหรือขอมูลอ่ืนของปลาระหวางชุดการทดลอง ซ่ึงแตละชุดการทดลองจะ

ประกอบดวย 2 กระชัง จะทดสอบความแตกตางระหวางกระชัง (อิทธิพลของกระชัง) ในชุดการทดลองเดียวกัน หากไมมีความ

แตกตางเนื่องจากอิทธิพลของกระชัง ก็จะรวมขอมูลขอมูลคาสังเกตของแตละกระชังในชุดการทดลองเดียวกันเขาดวยกัน จากนั้น

นําขอมูลมาเปรียบเทียบความแตกตางของคาสังเกตดวยการวิเคราะหวาเรียนซ และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางชุดการ

ทดลองดวยวิธี Tukey’s Multiple Range Test ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต 

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสัดสวนของปลาตะกรับเพศเมียท่ีสามารถสรางไขไดกับปลาตะกรับเพศเมียท่ี

ไมสามารถสรางไขได และสัดสวนปลาตะกรับเพศผูท่ีมีน้ําเชื้อ (running sperm) และไมมีน้ําเชื้อในแตละคร้ังท่ีตรวจสอบปลา

กอนการผสมเทียม ดวยการทดสอบไคสแควร (χ2 test) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต 

การวิเคราะหทางสถิติท้ังหมดจะใชโปรแกรมสําเร็จรูป SAS 9.4 ผานทางชองทาง SAS studio (https://odamid. 

oda.sas.com)  

ตารางที่ 1 แสดงคุณคาทางโภชนาการของอาหารทดลองท้ังสองชนิด  

ชนิดของสารอาหาร (g/100g) อาหารปลาทะเลกินเนื้อ*1 อาหารปลาดุก*2 

โปรตีน 46.15 35.42 

ไขมัน 10.38 5.31 

เถา 15.38 10.56 

NFE (คาจากการคํานวณ) 28.09 48.71 

พลังงาน (คาจากการคํานวณ)*3 470.7 448 

ความชื้น* 6.64 8.51 

Oleic acid (18: 2n9) 2.9 1.8 

Linoleic acid (18: 2n6) 1.1 0.8 

Linolenic acid (18: 3n3) 0.08 0.06 

ARA (20: 4n6) 0 0.01 

EPA (20: 5n3 0.33 0.04 

DHA (22: 6n3) 0.99 0.08 
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ชนิดของสารอาหาร (g/100g) อาหารปลาทะเลกินเนื้อ*1 อาหารปลาดุก*2 

n3-HUFA 1.5 0.1 

total n3 1.6 0.2 

total n6 1.1 0.9 

n3: n6 1.4 0.2 

หมายเหตุ: คาท่ีแสดงไดจากการสงวิเคราะหท่ีหองปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา, คาวิเคราะหรายงานเปน

 คาตามเปอรเซ็นต น้ําหนักแหง (% dry basis), *เปนคาท่ีรายงานตามลักษณะตัวอยางท่ีสงวิเคราะห, *1 เปนอาหาร

 ปลากะพงขาวเบอร 2 ท่ีมีขายอยูในทองตลาด, *2 อาหารปลาดุกเล็กท่ีมีขายอยูในทองตลาด, *3 โปรตีนคูณดวย 

 5.59, ไขมันคูณดวย 9.37 และ คารโบไฮเดรตคูณดวย 4.11 กิโลแคลลอรี/กรัม (Cho and Watanabe, 1988) 

 ARA: arachidonic acid, EPA :ecosapentinoic acid, DHA: Docosahexanoic acid, HUFA: highly 

 unsaturated fatty acid  

 

ผลการทดลอง 

1. การเจริญเติบโตของพอแมพันธุปลาตะกรับ  

ผลของชนิดอาหารและความถี่ในการใหอาหารตอการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักเฉลี่ยของปลาตะกรับเพศเมีย แสดงดังภาพ

ท่ี 1 พบวาวิธีการใหอาหารท้ังแบบใหทุกวัน และวันเวนวัน โดยใชอาหารปลาทะเล และอาหารปลาดุก มีผลใหน้ําหนักปลาเพศ

เมียท่ีไดรับอาหารแตละชุดการทดลองมีคาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นแตกตางกัน  โดยแมปลาท่ีไดรับอาหารปลาทะเลทุกวัน (ชุดการทดลองท่ี 

1) มีน้ําหนักเฉลี่ยสูงสุด และสูงกวาปลาท่ีไดรับอาหารชุดการทดลองอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ต้ังแตสัปดาหท่ี 10 

ของการทดลอง ขณะท่ีแมปลาท่ีไดรับอาหารปลาดุกวันเวนวัน (ชุดการทดลองท่ี 4) มีคาน้ําหนักเฉลี่ยต่ําสุดแตกตางจากชุด

การทดลองท่ี 1 และ 3 อยางมีนยัสําคัญ (P<0.05) เม่ือสัปดาหท่ี 10 ของการทดลอง และแตกตางจากทุกชุดการทดลอง (P<0.05) 

เม่ือสัปดาหท่ี 12  

ผลของชนิดอาหารและความถี่ในการใหอาหารตอการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักเฉลี่ยของปลาตะกรับเพศผู แสดงดังภาพท่ี 

2 พบวาน้ําหนักเฉลี่ยปลาตะกรับเพศผู ท่ีไดรับอาหารปลาทะเลทุกวัน (ชุดการทดลองท่ี 1) มีน้ําหนักเฉลี่ยสูงสุด สูงกวาปลาท่ี

ไดรับอาหารชุดการทดลองท่ี 2 และ 4 อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ตั้งแตสัปดาหท่ี 8 หลังจากไดรับอาหารทดลอง โดยปลาเพศผู 

ท่ีมีน้ําหนักเฉลี่ยนอยท่ีสุดไดแกปลาตะกรับเพศผูท่ีไดรับอาหารปลาดุกแบบวันเวนวัน (ชุดการทดลองท่ี 4) โดยมีน้ําหนักใกลเคียง

กับน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน 

 
ภาพที่ 1 แสดงน้ําหนัก (กรัม) ของปลาตะกรับเพศเมียสัปดาหเริ่มตน (สัปดาห 0), สัปดาหท่ี 8, 10 และ 12 (คาเฉลี่ย+คา

 เบี่ยงเบนมาตรฐาน), ตัวอักษรในแตละชุดการทดลองท่ีอยูในสัปดาหเดียวกัน หากกํากับตัวอักษรตางกันแสดงวามีคา

 แตกตางกันทางสถิติ (P<0.05), T1: ชุดการทดลองท่ี 1, T2: ชุดการทดลองท่ี 2, T3: ชุดการทดลองท่ี 3, T4: ชุดการ

 ทดลองท่ี 4  
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ภาพที่ 2 แสดงน้ําหนัก (กรัม) ของปลาตะกรับเพศผูสัปดาหเริ่มตน (สัปดาห 0), สัปดาหท่ี 8, 10 และ 12 (คาเฉลี่ย+คาเบี่ยงเบน

 มาตรฐาน), ตัวอักษรในแตละชุดการทดลองท่ีอยูในสัปดาหเดียวกัน หากกํากับตัวอักษรตางกันแสดงวามีคาแตกตาง

 กันทางสถิติ (P<0.05), T1: ชุดการทดลองท่ี 1, T2: ชุดการทดลองท่ี 2, T3: ชุดการทดลองท่ี 3, T4: ชุดการทดลองท่ี 4  

2. ศักยภาพการเพาะพันธุของปลาตะกรับ  

ผลของชนิดอาหารและความถ่ีในการใหอาหารตอความสามารถในการสรางไขได ตรวจสอบดวยวิธี canulation พบวา

ปลาตะกรับท่ีไดรับอาหารทุกชุดการทดลองมีจํานวนปลาท่ีสามารถสรางไขไดเพ่ิมขึ้นจากสัปดาหท่ี 8 โดยเพ่ิมขึ้นสูงสุดในสัปดาห

ท่ี 10 จากนั้นมีแนวโนมลดจํานวนลงในสัปดาหท่ี 12 (ภาพท่ี 3) เม่ือเปรียบเทียบสัดสวนระหวางปลาท่ีสรางไขไดและปลาท่ียัง

ไมสรางไข ในสัปดาหท่ี 8, 10 และ 12 พบวาสัดสวนดังกลาวมีความแตกตางกันระหวางชุดการทดลองในแตละสัปดาห (χ2 test, 

P<0.05)  

สําหรับความสามารถในการสรางไขไดซํ้า พบวาปลาตะกรับเพศเมียท่ีไดรับอาหารปลาทะเลทุกวัน (ชุดการทดลองท่ี 1) 

มีเปอรเซ็นตแมปลาท่ีสามารถสรางไขซํ้าไดมากกวา 50 เปอรเซ็นต (ภาพท่ี 4) ในชวงสัปดาหท่ี 8 และ 10 หลังจากนั้นจึงลดลง

ต่ํากวา 50 เปอรเซ็นตในสัปดาหท่ี 12  ขณะท่ีปลาท่ีไดรับอาหารปลาทะเลแบบวันเวนวัน (ชุดการทดองท่ี 2) และปลาตะกรับท่ี

ไดรับอาหารปลาดุกทุกวัน (ชุดการทดลองท่ี 3) มีปลาตะกรับท่ีสามารถสรางไขซํ้ามากกวา 50 เปอรเซ็นตเพียงแคในสัปดาหท่ี 8 

หลังจากไดรับอาหารทดลองเทานั้น  และปลาตะกรับท่ีไดรับอาหารปลาดุกวันเวนวัน (ชุดการทดลองท่ี 4) พบวาไมมีแมปลา

ตะกรับท่ีสามารถสรางไขซํ้าไดเลยในสัปดาหท่ี 8 และ 10 ของการทดลอง  แตเริ่มมีปลาท่ีสามารถสรางไขซํ้าไดในสัปดาหท่ี 12 

สัปดาห (14.3 เปอรเซ็นต)  

  
ภาพที่ 3 แสดงสัดสวนปลาตะกรับเพศเมียท่ีมีไขและไมมีไขในสัปดาหท่ี 8, 10 และ12 T1:ชุดการทดลองท่ี 1, T2:ชุดการทดลอง

 ท่ี 2, T3: ชุดการทดลองท่ี 3, T4: ชุดการทดลองท่ี 4 *: χ2 test (P<0.05) ระหวางชุดการทดลองสําหรับสัดสวนปลา

 มีไขและไมมีไขในสัปดาหท่ี 8, **: χ2 test (P<0.05) ระหวางชุดการทดลองสําหรับสัดสวนปลามีไขและไมมีไขใน

 สัปดาหท่ี 10, ***: χ2 test (P<0.05) ระหวางชุดการทดลองสําหรับสัดสวนปลามีไขและไมมีไขในสัปดาหท่ี 12 
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ภาพที่ 4 แสดงเปอรเซ็นตของปลาตะกรับเพศเมียท่ีสามารถสรางไขซํ้าได  ในสัปดาหท่ี 8, 10 และ12 T1 : ชุดการทดลองท่ี 1, 

 T2 : ชุดการทดลองท่ี 2, T3 : ชุดการทดลองท่ี 3,  T4 : ชุดการทดลองท่ี 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงสัดสวนปลาตะกรับเพศผูท่ีมีน้ําเชื้อ (running sperm male) และไมมีน้ําเชื้อ ในสัปดาหท่ี 8, 10 และ 12, T1: 

 ชุดการทดลองท่ี 1, T2: ชุดการทดลองท่ี 2, T3: ชุดการทดลองท่ี 3, T4: ชุดการทดลองท่ี 4, *: χ2 test (P<0.05) 

 ระหวางชุดการทดลองสําหรับสัดสวนปลามีน้ําเชื้อและไมมีน้ําเชื้อในสัปดาหท่ี 12  

สําหรับผลของชนิดอาหารและความถี่ในการใหอาหาร ตอความสามารถในการสรางเซลลสืบพันธุเพศผู โดยการบันทึก

จํานวนปลาตะกรับเพศผูท่ีมีน้ําเชื้อ (running sperm male) กับปลาตะกรับเพศผูท่ีไมมีน้ําเชื้อ ผลการบันทึกแสดงดังภาพท่ี 5 

พบวาปลาตะกรับเพศผูท่ีไดรับอาหารทุกชุดการทดลองมีจํานวนปลาตะกรับเพศผูท่ีมีน้ําเชื้อตํ่าสุดในสัปดาหท่ี 10 ขณะท่ีสัดสวน

ระหวางปลาตะกรับเพศผูท่ีมีน้าํเชื้อและไมมีน้าํเชื้อมีความแตกตางกันระหวางชุดการทดลองเฉพาะในสัปดาหท่ี 12 (P<0.05, 

χ2 test)  

อัตราการรอดตายของพอแมปลาตะกรับ เม่ือสิ้นสุดการทดลอง ทุกชุดการทดลองมีคามากกวา 95 เปอรเซ็นต ผลของ

ชนิดอาหารและการใหอาหารตอศกัยภาพในการเพาะพันธุของปลาตะกรับในสัปดาห 8 หลังจากไดรับอาหารทดลองแสดงดังตาราง

ท่ี 2 โดยแมปลาตะกรับท่ีไดรับอาหารท้ัง 4 ชุดการทดลอง พบวามีชวงเวลาท่ีตกไข 36.6 - 38.9 ชั่วโมง หลังจากไดรับฮอรโมน 

มีความดกไขอยูในชวง 763 - 1,229 ฟองตอน้ําหนักแมปลา 1 กรัม มีคาเปอรเซ็นตไขปลาท่ีมีหยดไขมันปกติอยูในชวง 41.8 - 94.1 

เปอรเซ็นต อัตราการผสมอยูในชวง 58.2 - 75.5 เปอรเซ็นต และมีเพียงแมปลาท่ีไดจากชุดการทดลองท่ี 1 และ 2 เทานั้นท่ี

สามารถฟกเปนตัวได โดยภาพรวมพบวาอาหารและชนิดอาหารไมทําให เวลาท่ีตกไข (latency time) ความดกไข เปอรเซ็นตไข

ปลาท่ีมีหยดไขมันผิดปกติ ขนาดของไขปลา และอัตราผสม แตกตางกัน (P>0.05) แตทําใหสัดสวนของปลาตะกรับเพศเมียท่ีตก

ไขกับปลาตะกรับเพศเมียท่ีถูกกระตุนดวยฮอรโมนท้ังหมดแตกตางกัน (P<0.05, χ2 test)  
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ตารางที่ 2 แสดงระยะเวลาท่ีตกไข (latency time), ความดกไข, สัดสวนปลาท่ีตกไข, เปอรเซ็นตไขท่ีมีหยดน้ํามันปกติ, ขนาดไข, 

 อัตราการผสม และอัตราการฟก ของปลาตะกรับท่ีไดรับอาหาร และความถี่ในการใหอาหารตางกัน ในสัปดาหท่ี 8 

 (คาเฉลี่ย+คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ชุดการทดลองที่ 1 2 3 4 

ระยะเวลาท่ีตกไข  

(Latency time,ชั่วโมง) 

38.8+0.5a (n=5) 38.0+3.6a (n=3) 38.9+2.5a (n=4) 36.6+1.1a (n=4) 

ความดกไข (eggs/g fish) 763+446a (n=5) 925+194a (n=3) 953+231a (n=4) 1229+203a (n=4) 

สัดสวนปลาท่ีตกไข  (ฉีด

ฮอรโมน:ตกไข)(%) 

12:5* (41.6%) 6:3* (50%) 12:4* (33%) 5:4* (80%) 

เปอรเซ็นตไขท่ีมีหยดน้ํามัน

ปกติ (%) 

41.8+28.9 a (n=5) 75.2+18.0a (n=3) 51.9+29.0a (n=4) 94.1+1.59a (n=4) 

ขนาดไขปลาแรกฟก 

(µm)*1 

582.4+33.3a (n=5) 573.4+28.6a (n=3) 576.2+22.8a (n=4) 602.3+35.2a (n=4) 

อัตราการผสม (%) 58.2+34.0a (n=4) 66.15+2.6a (n=3) 75.5+8.3a (n=4) 62.5+25.8a (n=4) 

อัตราการฟก (%)  44.7+53.7 (n=2) 44.4 (n=1) 0 0 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยของแตละชุดการทดลองท่ีอยูในสัปดาหเดียวกัน หากกํากับดวยตัวอักษรไมตางกันแสดงวามีคาไมแตกตาง

 กันทางสถิติ (P<0.05), *: χ2 test (P<0.05) สําหรับสัดสวนปลาตะกรับเพศเมียท่ีไดรับฮอรโมนกับปลาท่ีตกไขใน

 สัปดาหท่ี 8, *1: ขนาดของไขไดจากแมปลาทุกตัวท่ีสามารถรีดไขไดโดยวัดไขจํานวน 50 ฟองจากแมปลาแตละตัว  

 

ตารางที่ 3 แสดงระยะเวลาท่ีตกไข (latency time), ความดกไข, สัดสวนปลาท่ีตกไข, เปอรเซ็นตไขท่ีมีหยดน้ํามันปกติ, ขนาด ไข, 

 อัตราการผสม และอัตราการฟก ของปลาตะกรับท่ีไดรับอาหาร และความถี่ในการใหอาหารตาง ๆ กัน ในสัปดาห

 ท่ี10 (คาเฉลี่ย+คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ชุดการทดลองที่ 1 2 3 4 

ระยะเวลาท่ีตกไข (Latency 

time, ชั่วโมง) 

36.3 (n=1) - 39.08 (n=1) 36.7+1.8 (n=4) 

ความดกไข 

(eggs/g fish) 

1179 (n=1) - 722 (n=1) 768+192(n=4) 

สัดสวนปลาท่ีตกไข  

(ฉีดฮอรโมน: ตกไข) (%) 

40:1* (2.5%) 26:0* (0%) 25:1* (4%) 17:4* (19.5%) 

เปอรเซ็นตไขท่ีมีหยดน้ํามัน

ปกต ิ(%) 

39.4 (n=1) - 71.4 (n=1) 38.5+27.7 (n=4) 

ขนาดไขปลาแรกฟก 

(µm)*1 

631.6 (n=1) - 609.4 (n=1) 626.7+29.9 (n=4) 

อัตราการผสม (%)  0 - 0 21.1 (n=1) 

อัตราการฟก (%)  0 0 0 0 

หมายเหตุ:  *: χ2 test (P<0.05) สําหรับสัดสวนปลาตะกรับเพศเมียท่ีไดรับฮอรโมนกับปลาท่ีตกไขในสัปดาหท่ี 10, *1: ขนาด

 ของไขไดจากแมปลาทุกตัวท่ีสามารถรีดไขได โดยวัดไขจํานวน 50 ฟองจากแมปลาแตละตัว 
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ผลของอาหารทดลองและความถี่ในการใหอาหาร ตอศักยภาพในการเพาะพันธุในสัปดาหท่ี 10 หลังจากไดรับอาหาร

ทดลอง แสดงดังตารางท่ี 3 โดยปลาท่ีไดรับอาหารชุดการทดลองท่ี 1 มีจํานวนตัวเมียท่ีพรอมจะไขมากท่ีสุด (40 ตัว) ขณะท่ีชุด

การทดลองท่ี 4 มีจํานวนแมปลาท่ีพรอมจะวางไขนอยท่ีสุด (17 ตัว) แตหลังจากการกระตุนใหวางไข พบวา แมปลาจากชุดการ

ทดลองท่ี 4 มีจํานวนแมปลาท่ีตกไขมากท่ีสุด (19.5%) โดยปลาท่ีไดรับอาหารชุดการทดลองท่ี 2 ไมมีแมปลาท่ีตกไขเลย และเม่ือ

ทดสอบความแตกตางระหวางสัดสวนปลาท่ีฉีดกระตุนดวยฮอรโมนกับปลาท่ีตกไขได พบวามีความแตกตางกันระหวางชุดการทดลอง 

(χ2 test, P<0.05) ขนาดไขปลาหลังจากตกไข มีขนาดอยูในชวง 609.4 - 631.6 ไมโครเมตร หลังจากการผสมมีเพียงไขปลาจาก

ชุดการทดลองท่ี 4 เทานั้นท่ีไดรับการผสม แตไขปลาท้ังหมดไมฟกเปนตัว 

ผลของอาหารทดลองและความถ่ีในการใหอาหารตอศักยภาพในการเพาะพันธุของแมปลาตะกรับหลังจากไดรับอาหาร

ทดลองผานไป 12 สัปดาห แสดงผลดังตารางท่ี 4 โดยแมปลาตะกรับท่ีไดรับอาหารทดลองชุดท่ี 1 ยังคงมีจํานวนแมปลา 

ท่ีพรอมจะกระตุนดวยฮอรโมนมากท่ีสุด (เชนเดียวกับในสัปดาหท่ี 8 และสัปดาหท่ี 10) แตแมปลาจากชุดการทดลองท่ี 3  

มีเปอรเซ็นตการตกไขมากท่ีสุด (28.6%) ขณะท่ีแมปลาชุดการทดลองท่ี 4 ไมมีแมปลาท่ีตกไขไดเลย และพบความแตกตาง

ระหวางสัดสวนของปลาท่ีกระตุนดวยฮอรโมนกับปลาท่ีตกไข (χ2 test, P<0.05) ขณะท่ี คาเวลาท่ีตกไขหลังจากไดรับฮอรโมน 

ความดกไข เปอรเซ็นตไขดี อัตราผสม และอัตราการฟก มีคาไมแตกตางกัน (P>0.05) แตกลับพบความแตกตางของขนาดไข

หลังรีด (P<0.05) โดยไขจากแมปลาชุดการทดลองท่ี 2 มีคาสูงสุด (663 ไมโครเมตร) สูงกวาไขจากแมปลาชุดการทดลองท่ี 1 

และ 3 อยางมีนัยสําคัญ 

 

ตารางที่ 4 แสดงระยะเวลาท่ีตกไข (latency time), ความดกไข, สัดสวนปลาท่ีตกไข, เปอรเซ็นตไขท่ีมีหยดน้ํามันปกติ, ขนาด

 ไขปลา, อัตราการผสม และอัตราการฟก ของปลาตะกรับท่ีไดรับอาหารและความถี่ในการใหอาหารตาง ๆ กันใน

 สัปดาหท่ี12 (คาเฉลี่ย+คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน)  

ชุดการทดลองที่ 1 2 3 4 

ระยะเวลาท่ีตกไข 

(Latency time, ชั่วโมง) 

37.7+2.6a (n=3) 36.6+2.2 a (n=3) 37.7+2.3a (n=6) - 

ความดกไข  

(egg/g fish) 

1157.7+359.0a (n=3) 1210.1+113.0a (n=3) 1008.2+241.7a (n=6) - 

สัดสวนปลาท่ีตกไข  

(ฉีดฮอรโมน : ตกไข) (%) 

26:3* (11.1%) 14:3* (21.4%) 21:6* (28.6%) 10:0* (0%) 

เปอรเซ็นตไขท่ีมีหยดน้ํามัน

ปกติ (%) 

72.54+21.1a (n=3) 77.6+17.3a (n=3) 62.2+30.6a (n=6) - 

ขนาดไขปลาแรกฟก 

(µm)*1 

638.9+26.2a (n=3) 663.0+22.5b (n=3) 646.2+23.8a (n=6) - 

อัตราการผสม (%)  48.9+23.0a (n=3) 44.7+16.4a (n=3) 5.7+9.0a (n=3) - 

อัตราการฟก (%)  4.9+5.4a (n=3) 10.5 + 14.5a n=2) 8.9+12.2a (n=3) - 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยของแตละชุดการทดลองท่ีอยูในสัปดาหเดียวกัน หากกํากับดวยตัวอักษรไมตางกันแสดงวามีคาไมแตกตางกัน

 ทางสถิติ (P>0.05), *: χ2 test (P<0.05) สําหรับสัดสวนปลาตะกรับเพศเมียท่ีไดรับฮอรโมนกับปลาท่ีตกไขใน

 สัปดาหท่ี 12 *1:ขนาดของไขไดจากแมปลาทุกตัวท่ีสามารถรีดไขไดโดยวัดไขจํานวน 50 ฟองจากแมปลาแตละตัว 
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วิจารณผลการทดลอง 

ผลของการใชอาหารปลาทะเลกินเนื้อ และอาหารปลาดุก ท่ีความถ่ีแตกตางกัน ตอการเปลี่ยนแปลงดานน้ําหนักของ

พอแมปลาตะกรับ พบวาการใชอาหารปลาทะเลกินเนื้อเลี้ยงพอแมปลาตะกรับทุกวัน ทําใหแมปลามีน้ําหนักเฉลี่ยสูงกวาแมปลา

ตะกรับชุดการทดลองอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) และเปนไปในลักษณะเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของปลาตะกรับ

เพศผู สําหรับปลาตะกรับเพศเมียพบวาปลาท่ีไดรับอาหารปลาทะเลกินเนื้อทุกวัน (ชุดการทดลองท่ี 1) ทําใหมีการเพ่ิมข้ึนของ

น้ําหนักเทานั้น แตไมไดทําใหคาความดกไข อัตราการผสม และอัตราการฟก แตกตางจากปลาตะกรับชุดการทดลองท่ี 2, 3 และ 

4 (ตารางท่ี 2, 3 และ 4) ซ่ึงอาหารปลาทะเลกินเนื้อท่ีใชมีปริมาณโปรตีนประมาณ 46 เปอรเซ็นตมากกวาอาหารปลาดุกเล็กท่ีมี

ปริมาณโปรตีนในอาหารประมาณ 35 เปอรเซ็นต เปนไปในลักษณะเดียวกับการศึกษาของ (Quientero et al., 2009) ในปลา 

channel catfish ท่ีพบวา การเพ่ิมปริมาณโปรตีนในอาหารจากระดับ 32 เปน 42 เปอรเซ็นต ไมไดสงผลดานบวกตอความสามารถ

ในการวางไข ความดกไข และอัตราการผสม แตมีผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดของไขและองคประกอบทางเคมีของไขปลาเทานั้น 

แตอยางไรก็ตามสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ใชอาหารสําเร็จรูปสําหรับปลาทะเลกินเนื้อท่ีนอกเหนือจะมีปริมาณโปรตีนสูงกวาแลว 

ยังปริมาณไขมัน และกรดไขมันจําเปนบางชนิด และพลังงานรวมท่ีมีปริมาณสูงกวาดวย (ตารางท่ี 1) อยางไรก็ตามสารอาหารท่ี

สูงกวาเหลานี้ก็ไมสงผลใหความดกไข อัตราการผสม และอัตราการฟกแตกตางจากปลาตะกรับท่ีไดรับอาหารปลาดุกเปนอาหาร

เชนกัน จึงอาจเปนไปไดวาสารอาหารเหลานี้ท่ีมีสูงกวาในอาหารปลาทะเลกินเนื้อ สงผลใหเกิดการเพ่ิมข้ึนของน้ําหนัก (somatic 

growth) มากกวาไปเพ่ิมการพัฒนารังไขในปลา หรืออีกนัยหนึ่งสารอาหารอ่ืนท่ีมีอยูในอาหารปลาทะเลกินเนื้อและมีอยู

มากกวาในอาหารปลาดุกอาจจะมีอยูในปริมาณท่ีไมสมดุลหรือไมเพียงพอสําหรับพอแมพันธุ จึงยังไมสงผลดานบวกตอศักยภาพ

ในการเพาะพันธุในการศึกษาคร้ังนี้ ซ่ึงจากขอมูลจากการรวบรวมเอกสารของ Izquierdo et al.(2001) กลาวไววาการเปลี่ยนแปลง

ของความดกไขในสัตวทะเลมีสาเหตุมาจากความไมสมดุลของสารอาหารท่ีไปกระตุนระบบฮอรโมนท่ีเกี่ยวกับการพัฒนารังไข

หรือการท่ีมีสารอาหารท่ีใชสําหรับสรางไขมีอยูอยางจํากัด  

แมวาในการทดลองครั้งนี้ปลาตะกรับท่ีไดรับอาหารปลาทะเลกินเนื้อทุกวันจะมีคาความดกไข อัตราการผสม และอัตรา

การฟก ท่ีไมแตกตางจากการไดรับอาหารปลาดุกเล็กทุกวัน และกับชุดการทดลองอ่ืน ๆ ดวย แตปลาท่ีไดรับอาหารปลาทะเล 

กินเนื้อทุกวันก็มีปริมาณปลาเพศเมียท่ีมีไข และจํานวนปลาท่ีสามารถสรางไขซํ้าไดในทุกสองสัปดาห ในปริมาณท่ีมากกวาปลา

ตะกรับเพศเมียท่ีไดรับอาหารปลาดุกทุกวัน (ภาพท่ี 3, 4) จึงอาจเปนไปไดวาปริมาณโปรตีน ไขมัน และกรดไขมันบางกลุมท่ีมี

ปริมาณสูงในอาหารปลาทะเลนาจะสงผลดีตอการพัฒนารังไขของปลาตะกรับ ซ่ึงการศึกษาของ Zhang et al. (2013) ไดทดลอง

เติมน้ํามันปลาในอาหารแมปลาตะกรับท่ีระดับตาง ๆ กัน คือ 0, 2 และ 6 เปอรเซ็นต ในอาหารทดลองท่ีมีระดับโปรตีนใกลเคียง

กันทุกสูตรคือ 48 เปอรเซ็นต ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการเติมน้ํามันปลาท่ีระดับ 6 เปอรเซ็นต ชวยกระตุนการพัฒนารังไข 

และมีความเกี่ยวของกับการเพ่ิมขึ้นของฮอรโมน estradiol-17B และการแสดงออกท่ีเพ่ิมขึ้นของ vitellogenin mRNA ในตับ 

จึงอาจเปนไปไดวาปริมาณน้ํามันปลา รวมท้ังปริมาณกรดไขมันท่ีอยูน้ํามันปลานาจะเปนสารอาหารท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

ศักยภาพในการเพาะพันธุของปลาตะกรับมากกวาปริมาณโปรตีน ซ่ึงจากการศึกษาในปลา gilthead seabream (Sparus aurata) 

พบวาการเพ่ิมขึ้นของกรดไขมันชนิด n-3 HUFA จนถึงระดับ 1.6 เปอรเซ็นต ทําใหความดกไขเพ่ิมขึ้น แตหากมีระดับกรดไขมัน 

n-3 HUFA มากเกินไปก็สงผลทําใหความดกไขของปลา gilthead seabream ลดลงไดเชนกัน (Fernandez-Palacous et al. 

1995) และการศึกษาของ Almansa et al. (1999) เกี่ยวกับผลของกรดไขมันในอาหารแมพันธุปลา gilthead seabream กับ

คุณภาพไขและองคประกอบของกรดไขมันในไขปลา ชี้ใหเห็นวาไมเพียงจะใหความสําคัญของการการรักษาระดับของกรดไขมัน 

n-3 HUFA เทานั้น แตตองรักษาสมดุลระหวางกรดไขมัน n-3 HUFA กับกรดไขมันชนิดอ่ืน ๆ เชน18:1n-9 และ 18:3n-3 ดวย

เชนกัน และสําหรับปลา Japanese flouder ซ่ึงเปนการทดลองของ Furuita et al. (2000) พบวา การเพ่ิมระดับกรดไขมัน

ชนิด arachidonic acid (ARA) ในอาหารใหอยูท่ีระดับ 0.2 เปอรเซ็นตของกรดไขมันท้ังหมดมีผลดานบวกตอความสามารถใน

การวางไขของปลา และเพ่ือใหตัวออนมีการพัฒนาท่ีเปนปกติและมีอัตรารอดเพ่ิมขึ้นควรเพ่ิมระดับ n-3 HUFA ในอาหารใหอยู

ท่ีระดับ 1.5 - 2.0 เปอรเซ็นต ซ่ึงจากผลการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการในอาหารท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ อาหารปลาทะเล 
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กินเนื้อ มีระดับ n3-HUFA ท้ังหมดอยูท่ี 1.5 เปอรเซ็นตของไขมันท้ังหมด ขณะท่ีอาหารปลาดุกเล็กมีปริมาณ n3-HUFA อยูท่ี

ระดับต่ํากวาอาหารปลาทะเลกินเนื้อมากคือมีเพียง 0.1 เปอรเซ็นตของปริมาณไขมันท้ังหมด แตท้ังอาหารปลาทะเลกินเนื้อและ

อาหารปลาดุกเล็กมีปริมาณกรดไขมัน arachidonic acid (ARA) นอยมาก คือ 0 และ 0.01 เปอรเซ็นตตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 

อยางไรก็ตาม ไมเพียงแตสารอาหารกลุมกรดไขมันเทานั้นท่ีมีผลตอศักยภาพการเพาะพันธุของปลา มีรายงานถึงผลของวิตามินอี 

วิตามินซี และแอสตราแซนทิน วามีผลตออัตราการฟก อัตราการผสม ดวยเชนกัน (Izquierdo et al., 2001; Watanabe  

and Vassallo-Agius, 2003; Veriyakunpiriya, 1997) แมวาการศึกษาครังนี้ไมมีการวิเคราะหปริมาณวิตามินอี วิตามินซี และ 

แอสตราแซนทินในอาหารท่ีใชทดลอง แตโดยท่ัวไปความตองการสารอาหารสําหรับพอแมพันธุปลาจะมีปริมาณมากกวาความตองการ

สารอาหารสําหรับปลาระยะวัยรุน ซ่ึงอาจเปนเหตุใหการทดลองนี้ปลาตะกรับท้ังท่ีไดรับอาหารปลาทะเลกินเนื้อและปลาดุกเล็ก 

มีคาความดกไข อัตราการผสม และอัตราการฟก ไมแตกตางกัน โดยอาจจะมีสาเหตุมาจากระดับสารอาหารเหลานี้ท่ีไดรับเปน

ระดับท่ีเหมาะสาํหรับสัตวน้ําระยะวัยรุนเหมือนกันทุกชุดการทดลอง สารอาหารท่ีไดจึงสงผลท่ีไมแตกตางกัน หรืออาจจะเปน

เพราะวาสารอาหารเหลานี้ในอาหารไมเพียงพอ หรือไมสมดุลตอความตองการของพอแมปลาท่ีจะใชเพ่ือการพัฒนารังไข และ

หรือพัฒนาคุณภาพของไข 

ผลของความถ่ีในการใหอาหารตอความสามารถในการสรางไข พบวาสัดสวนระหวางปลาท่ีมีไขกับไมมีไขมีความแตกตางกัน

ระหวางชุดการทดลอง (*: χ2 test (P<0.05) (ภาพท่ี 3) โดยปลาตะกรับเพศเมียท่ีไดรับอาหารปลาทะเลทุกวัน มีปริมาณปลาท่ี

มีไขท่ีตรวจสอบดวยการ canulation มากท่ีสุด และมีจํานวนปลาท่ีสามารถสรางไขซํ้าไดในมากกวา 50 เปอรเซ็นตในสัปดาหท่ี 

8 และ 10 (ภาพท่ี 4) ขณะท่ีปลาตะกรับท่ีไดรับอาหารปลาดุกวันเวนวัน ไมมีปลาท่ีสามารถสรางไขซํ้าไดเลยในสัปดาหท่ี 8 และ 

10 ชี้ใหเห็นวาอิทธิพลของอาหารและความถี่ในการใหอาหารมีผลตอความสามารถในการสรางไขอยางชัดเจน ซ่ึงการท่ีปลาท่ีไดรับ

อาหารวันเวนวันมีผลทําใหความสามารถในการสรางไขไดชาลง จะสงผลถึงความสามารถในการผลิตลูกปลาในโรงเพาะฟก และ

จากการท่ีปลาตะกรับเพศเมียสามารถสรางไขซํ้าไดในระยะเวลา 2 สัปดาห อาจชี้ใหเห็นวา ปลาตะกรับนาจะมีการนําสารอาหาร

จากอาหารท่ีไดรับจากอาหารไปสรางไขโดยตรงและสามารถนําไปใชไดภายในไมกี่สัปดาหหลังจากไดรับอาหาร ซ่ึงคลายคลึงกับ

ปลา gilthead seabream ท่ีเปนปลาท่ีสามารถวางไขไดหลาย ๆ ครั้งใน 1 ป (continuous spawning) สารอาหารท่ีอยูใน

อาหารจึงสามารถสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในไขปลาไดโดยตรง (Fernandezd et al, 1995) ขณะท่ีปลาเซลมอน 

และ turbot (Scophthalmus maximus) กลามเนื้อของปลาจะทําหนาท่ีเปนแหลงสํารองสารอาหารโดยเฉพาะกลุมไขมัน และ

ปลาจะนําไปใชระหวางการพัฒนาความสมบูรณของรังไข (Lie et al., 1993 อางโดย Izquierdo et al., 2001) อยางไรก็ตาม 

ในการศึกษาครั้งนี้การใหอาหารท่ีความถี่นอยลงไมไดทําใหน้ําหนักพอแมปลาตะกรับลดลงจากกน้ําหนักเริ่มตน (ภาพท่ี1 และ 2) 

เพียงแตทําใหมีน้ําหนักเพ่ิมขึ้นนอยกวาปลาท่ีไดรับอาหารทุกวัน ซ่ึงคลายคลึงกับรายงานของ Kjesbu and Holm (1994) ท่ี

ศึกษาผลของอัตราการใหอาหารท่ีระดับตาง ๆ กัน คือ สูง-สูง ตํ่า-สูง และ สูง-ต่ํา เปนระยะเวลา 1 ปเต็ม กับปลา Atlantic cod 

(Gadus morhua) ระยะกอนเจริญพันธุ (adolescent) พบวาความดกไขของปลาไมแตกตางกัน แตทําใหน้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย

ของปลาแตกตางกัน Quientero et al. (2009) รายงานถึงผลของความถ่ีในการใหอาหารแมพันธุปลา channel catfish  

พบวาไมมีความแตกตางกันในเรื่องความดกไข และ อัตราการผสม ระหวางแมปลาท่ีไดรับอาหาร สามวันตอสัปดาห และ  

หกวันตอสัปดาห โดยแมปลาจะไดรับอาหารทดลองเปนระยะเวลานาน 3 - 4 เดือนกอนเริ่มฤดูกาลวางไข  ผลการศึกษา พบวา  

การใหอาหารแบบหกวันตอสัปดาห ทําใหไขของปลามีขนาดใหญขึ้นเทานั้น แตมีผลเสียคือทําใหปลามีไขมันสะสมคอนขางมาก 

ในชองทองและทําใหการรีดไขผสมเทียมทําไดยาก แตสําหรับปลา turbot (Scophthalmus maximus) ระยะกอนเจริญพันธุ 

(adolescent) พบวาการไดรับอาหารในสัดสวนท่ีต่ํากอนฤดูวางไข 4 เดือน ทําใหน้ําหนักรังไขลดลง 70 เปอรเซ็นต และมีไขท่ี

อยูในชวงการสะสมไขแดง (vitellogenic oocytes) นอยหรือไมมีเลย และหากใหอาหารในสัดสวนท่ีตํ่ากอนฤดูกาลวางไข 4 - 8 

เดือน มีผลทําใหพบแมปลาจํานวนนอยมากท่ีมีไขอยูในชวงการสะสมไขแดง ซ่ึงโดยสวนใหญจะไมพบการพัฒนาของไขท่ีอยูใน

ระยะการสะสมไขแดง และพบกรณีการฝอของรังไขในระดับท่ีสูง (Bromley et al., 2012) ดังนั้นอาจกลาวไดวาชวงเวลาท่ีให

อาหารและปริมาณอาหารท่ีใหเพ่ือใหเกิดผลดีท่ีสุดสําหรับแมปลาแตละชนิดนาจะมีความแตกตางกัน  
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สําหรับความสมบูรณเพศของปลาตะกรับเพศผูของผลการศกึษาครัง้นี้ พบวาสดัสวนระหวางปลาตะกรับเพศผูท่ีมีน้ําเชือ้ 

(running sperm male) และปลาท่ีไมมีน้ําเชื้อ มีความแตกตางกันเฉพาะในชวงสัปดาหท่ี 12 (ภาพท่ี 5) หลังจากปลาไดรับ

อาหารทดลอง (P<0.05, χ2 test) ซ่ึงอาจดูเหมือนวาอิทธิพลของอาหารทดลองในคร้ังนี้มีผลตอปลาตะกรับเพศผูไมมากนัก 

อยางไรก็ตามมีรายงานวาปริมาณกรดไขมันในน้ําเชื้อปลามีการเปลี่ยนแปลงตามกรดไขมันท่ีอยูในอาหารท้ังในปลา yellow tail 

(Virikunpiryiya, 1997) และ European sea bass ( Bell et al., 1996) ซ่ึงสารอาหารท่ีอยูในอาหารท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้จึง

นาจะสงผลตอคณุภาพของน้ําเชื้อปลาตะกรับเพศผูเชนกัน 

 

สรุปผลการทดลอง และขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาคร้ังนี้อาจกลาวไดวาการใชอาหารปลาทะเลกินเนื้อและใหอาหารทุกวันสําหรับแมพันธุปลาตะกรับให

ผลดีท่ีสุดในแงของจํานวนแมปลาท่ีสามารถสรางไขได และทําใหแมปลาสามารถสรางไขไดเร็วกวาการใชอาหารปลาดุกเล็ก และ

หรือการใหอาหารแบบวันเวนวัน แตควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงผลการเสริมสารอาหารอ่ืน ๆ เชน วิตามินซี วิตามินอี สารสี กรด

ไขมัน และหรือสารอาหารอ่ืน ๆ ท่ีเคยมีการรายงานวาสามารถทําใหประสิทธิภาพการเพาะพันธุของสัตวน้ําเพ่ิมขึ้น โดยควรศึกษา

หาระดับท่ีจะใหผลดีท่ีสุด และวิธีการเสริมอาหารท่ีเหมาะสม ท่ีสามารถนําไปใชไดจริงหากการเลี้ยงพอแมปลาบางชนิดท่ีไมมี

อาหารปลาเฉพาะปลาชนิดนั้นจําหนายในเชิงพาณิชย  
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การเพาะเลี้ยงหอยชักตีน (Strombus canarium Linnaeus, 1758) ดวยอาหารเม็ด 

 

พิชญา ชัยนาค1 ธันว จิตนูนท2 และ วิทยา รัตนะ1 
1ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 5 (ภูเก็ต) 
2ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงพังงา 

 

บทคัดยอ 

การเพาะเลี้ยงหอยชักตีน (Strombus canarium) ดวยอาหารเม็ด แบงเปน 3 การทดลอง การทดลองท่ี 1 ศึกษาระดับ

โปรตีนและไขมันท่ีเหมาะสมในอาหารเม็ดขนาดเล็กแบบ microbound diet (MBD) สําหรับอนุบาลลูกหอยชักตีน แบงเปน 4 

ชุดการทดลอง คือ MBD มีปจจัย 2 ปจจัย คือ โปรตีนและไขมัน แตละปจจัยมี 2 ระดับ เทากับ 40:10, 40:12, 42:10 และ 

42:12 เปอรเซ็นต เม่ือเลี้ยงลูกหอยชักตีนความยาวเฉลี่ย 1.52±0.02 เซนติเมตร เปนระยะเวลา 60 วัน พบวาไมมีอิทธิพลรวม

ระหวางโปรตีนและไขมันตอการเจริญเติบโต (น้ําหนัก ความยาว และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปน

เนื้อและอัตรารอด (P>0.05) ระดับโปรตีนท่ีตางกันมีผลทําใหการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อแตกตางทาง

สถิติ (P<0.05) โดยลูกหอยชักตีนท่ีไดรับ MBD ท่ีระดับโปรตีน 42 เปอรเซ็นต มีการเจริญเติบโตสูงท่ีสุดและมีการเปลี่ยนอาหาร

เปนเนื้อตํ่าท่ีสุดแตระดับโปรตีนท่ีตางกันไมมีผลทําใหอัตรารอดตางกัน (P>0.05) สวนระดับไขมันท่ี 12 เปอรเซ็นต มีผลทําใหลูก

หอยชักตีนมีเจริญเติบโตสูงกวา 10 เปอรเซ็นต (P<0.05) แตไมมีผลทําใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและอัตรารอดแตกตาง

ทางสถิติ (P>0.05) การทดลองท่ี 2 ศึกษาระดับโปรตีนและไขมันท่ีเหมาะสมในอาหารเม็ดสําหรับการเลี้ยงหอยชักตีนใหไดขนาด

ตลาด แบงเปน 4 ชุดการทดลอง คือ อาหารเม็ด มีปจจัย 2 ปจจัย คือ โปรตีนและไขมันแตละปจจัยมี 2 ระดับ เทากับ 38:6, 38:8, 

40:6 และ 40:8 เปอรเซ็นต เม่ือเลี้ยงหอยชักตีนความยาวเฉลี่ย 2.99±0.03 เซนติเมตร เปนระยะเวลา 180 วัน พบวา ไมมีอิทธิพล

รวมระหวางโปรตีนและไขมันตอการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและอัตรารอด (P>0.05) ระดับโปรตีนท่ีตางกัน

มีผลทําใหการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อแตกตางทางสถิติ (P<0.05) โดยหอยชักตีนท่ีไดรับอาหารเม็ดท่ี

ระดับโปรตีน 38 เปอรเซ็นต มีน้าํหนักและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงท่ีสุดและมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อตํ่าท่ีสุด 

แตระดับโปรตีนท่ีตางกันไมมีผลทําใหความยาวและอัตรารอดตางกัน (P>0.05) สวนระดับไขมันท่ี 8 เปอรเซ็นต มีผลทําใหหอย

ชักตีนมีน้าํหนักและอัตราการเจริญเติบโตจาํเพาะสูงกวา 6 เปอรเซ็นต (P<0.05) แตไมมีผลทําใหความยาว อัตราการเปลี่ยน

อาหารเปนเนื้อและอัตรารอดแตกตางทางสถิติ (P>0.05) การทดลองท่ี 3 ศึกษาระดับโปรตีนและไขมันท่ีเหมาะสมในอาหารเม็ด

สําหรับการเลี้ยงพอแมพันธุหอยชักตีน แบงเปน 4 ชุดการทดลอง คือ อาหารเม็ด มีปจจัย 2 ปจจัย คือ โปรตีนและไขมันแตละ

ปจจัยมี 2 ระดับ เทากับ 46:12, 46:14, 48:12 และ 48:14 เปอรเซ็นต เม่ือเลี้ยงหอยชักตีนความยาวเฉลี่ย 4.23±0.05 เซนติเมตร 

เปนระยะเวลา 60 วัน พบวาไมมีอิทธิพลรวมระหวางโปรตีนและไขมันตอการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ อัตรารอด 

รวมท้ังคุณภาพและปริมาณของไขและลูกหอยชักตีน (P>0.05) ระดับโปรตีนท่ีตางกันมีผลทําใหการเจริญเติบโตแตกตางทางสถิติ 

(P<0.05) โดยหอยชักตีนท่ีไดรับอาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีน 48 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักและอัตราการเจริญเติบโตจาํเพาะสูงท่ีสุด  

แตระดับโปรตีนท่ีตางกันไมมีผลทําใหความยาวและอัตรารอดตางกัน (P>0.05) สวนระดับไขมันท่ี 14 เปอรเซ็นต มีผลทําใหหอย

ชักตีนมีน้ําหนักและอัตราการเจรญิเติบโตจาํเพาะสูงกวา 12 เปอรเซ็นต (P<0.05) แตไมมีผลทําใหความยาวและอัตรารอดแตกตาง

ทางสถิติ (P>0.05) แมพันธุหอยชักตีนท่ีไดรับอาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีนและไขมัน 48 และ 14 เปอรเซ็นต มีจํานวนครั้งท่ีวางไข 

น้ําหนักฝกไข อัตราการฟกและอัตรารอดของลูกหอยชักตีนสูงท่ีสุด (P<0.05) ผลการศึกษาท้ัง 3 การทดลอง สรุปไดวา MBD ท่ีมี

ระดับโปรตีน 42 และไขมัน 12 เปอรเซ็นต เหมาะสมสําหรับอนุบาลลูกหอยชักตีน อาหารเม็ดท่ีมีระดับโปรตีน 38 และไขมัน  
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8 เปอรเซ็นต เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงหอยชักตีนใหไดขนาดตลาด อาหารเม็ดท่ีมีระดับโปรตีน 48 และไขมัน 14 เปอรเซ็นต 

เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงพอแมพันธุหอยชักตีน 

 

คําสําคัญ: การเพาะเลี้ยง หอยชักตีน อาหารเม็ด 

   

*ผูรับผิดชอบ: 100 หมู 4 ต. ปาคลอก อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83100 โทรศัพท 0 7662 1822  

E-mail: pchainark@yahoo.com 
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Culturing Dog Conch (Strombus canarium Linnaeus, 1758) with Artificial DietPitchaya  

 

Pitchaya Chainark1, Tun Jittanoon2 and Wittaya Rattana1 
1Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 5 (Phuket) 
2Phangnga Coastal Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 

 Culturing dog conch (Strombus canarium) with artificial diet divided into 3 experiments. The first 

experiment to study on the optimum protein and lipid levels in microbound diet (MBD) for nursery dog 

conch. This experiment was consisted four treatment combinations of two levels of two factors, protein and 

lipid. MBD were designed in the following treatment combinations: 40:10, 40:12, 42:10 and 42:12%. The results 

obtained at the 60-day dog conch (initial average length 1.52±0.02 cm) cultured, no interaction of two factors 

was observed (P>0.05). Protein levels were influential to growth rate (weight, length and specific growth 

rate; SGR) and feed conversion ratio (FCR) (P<0.05), excluding to survival rate (SR) (P>0.05). Dog conch fed 

with MBD containing 42% of protein provided the best growth and FCR (P<0.05), meanwhile, 12% of lipid 

provided higher growth than that of 10% of lipid (P<0.05). There were no statistically different (P>0.05) found 

between two levels of lipid on FCR, and SR. The second experiment to study on the optimum protein and 

lipid levels in artificial diet for raising dog conch to market size. This experiment was consisted four treatment 

combinations of two levels of two factors, protein and lipid. Artificial diet were designed in the following 

treatment combinations: 38:6, 38:8, 40:6 and 40:8%. The results obtained at the 180-day dog conch (initial 

average length 2.99±0.03 cm) cultured, no interaction of two factors was observed (P>0.05). Protein levels 

were influential to weight and SGR and FCR (P<0.05), excluding to length and SR (P>0.05). Dog conch fed 

with artificial diet containing 38% of protein provided the best weight, SGR and FCR (P<0.05), meanwhile, 

8% of lipid level provided higher weight and SGR than that of 6% of lipid (P<0.05). There were no statistically 

different (P>0.05) found between two levels of lipid on length, FCR, and SR. The third experiment to study 

on the optimum protein and lipid levels in artificial diet for raising broodstock. This experiment was consisted 

four treatment combinations of two levels of two factors, protein and lipid. Artificial diet were designed in 

the following treatment combinations: 46:12, 46:14, 48:12 and 48:14%. The results obtained at the 60-day 

dog conch (initial average length 4.23±0.05 cm) cultured, no interaction of two factors was observed (P>0.05). 

Protein levels were influential to weight and SGR (P<0.05), excluding to length and SR (P>0.05). Dog conch 

fed with artificial diet containing 48% of protein and 12% of lipid provided the best weight and SGR (P<0.05). 

There were no statistically different (P>0.05) found between two levels of lipid on length and SR. Female 

dog conch broodstock fed with artificial diet at 48 and 14% protein and lipid levels had the highest of  

the number of spawning times, elongated capsule weight, hatching rate and larvae survival rate (P<0.05). 

The results of the three experiments concluded that MBD with 42% protein and 12% lipid was suitable for  
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nursery dog conch. Aritificial diet with 38% protein and 8% lipid was suitable for raising dog conch to market 

size. Broodstock aritificial diet containing 48% protein and 14% lipid, suitable for raising broodstock dog conch. 

 

Keywords: culturing, dog conch (Strombus canarium), artificial diet  
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คํานํา 

หอยชักตีน ชื่อวทิยาศาสตรคือ (Strombus canarium Linnaeus, 1758) ชือ่สามัญคือ dog conch เปนหอยทะเล 

ชนิดฝาเดียว เปลือกบาง มีรูปรางคลายหอยสังขขนาดเล็ก พบแพรกระจายท่ัวไปในทะเลเขตอินโด-แปซิฟก (Cob et al., 2009) 

ประเทศไทยพบหอยชักตีนท้ังฝงอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน เปนสัตวน้ํากลุมกินเนื้อ การผสมพันธุเปนแบบภายใน สามารถ

วางไขไดตลอดท้ังป ระยะวัยออนดํารงชีพแบบแพลงกตอนเม่ือโตดํารงชีพบนพ้ืนดินทรายปนโคลน เปนหอยท่ีมีคุณคาและมี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทยดวยเนื้อมีรสชาติดีและมีคุณคาทางโภชนาการสูง เปนท่ีนิยมของผูบริโภคทําใหความตองการ

หอยชักตีนมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงเปนไปในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณหอยชักตีนในธรรมชาติท่ีมีแนวโนมลดลงเนื่องจาก

ไมสามารถเติบโตไดทันกับการถูกจับมาใชประโยชน (ประเสริฐ 2551) 

หอยชักตีนเปนสัตวน้ําท่ีสามารถพัฒนาเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจจากการเพาะเลี้ยงได เนื่องจากมีตลาดรองรับ พัชรี และ

คณะ (2547ก) ไดทดลองฟกไขหอยชักตีนจากแมพันธุหอยชักตีนจากธรรมชาติและประสบความสําเร็จเม่ือป พ.ศ. 2543 ซ่ึงเปน

จุดเร่ิมตนในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอหอยชักตีน เชน การอนุบาลหอยชักตีนดวยเทคนิคตาง ๆ กัน พัชรี และคณะ (2547ข) 

การศึกษาการกระตุนการวางไข พัฒนาการของคัภพะและลูกหอยวัยออนของหอยชักตีน (พัชรี และคณะ 2550) แตยังไมมี

การศึกษาการเพาะ อนุบาล และเลี้ยงหอยชักตีนดวยอาหารเม็ด ซ่ึงปจจุบันอาหารท่ีใชในการเลี้ยงหอยชักตีนเปนอาหารสดซ่ึงมี

ปริมาณและคุณภาพไมแนนอนขึ้นกับฤดูกาล 

Microbound diet (MBD) เปนอาหารเม็ดขนาดเล็กท่ีมีสารเชื่อมประสานทําใหอาหารมีความคงตัวในน้ํานานชวยลด

การสูญเสียสารอาหาร สงผลตอการยอมรับอาหารและความสามารถในการยอยอาหารของลูกปลา (Cahu et al., 1999) ไดรับ

ความสนใจท่ีจะนํามาใชในการอนุบาลสัตวน้ําเนื่องจากมีคุณคาทางโภชนาการตามท่ีตองการและคุณภาพสมํ่าเสมอ มีการศึกษา

การใชอาหารสําเร็จรูปขนาดเล็กในการอนุบาลลูกสัตวน้ําอ่ืน ๆ เชน Lates calcarifer พบวาลูกปลากะพงขาวมีการเจริญเติบโต

ดี (พิชญา และคณะ 2559) ในลูกหอยชักตีนยังไมไดมีการศึกษาการใช MBD ในการอนุบาลลูกหอยชักตีน 

ระดับความตองการโปรตีนและไขมันมีความสาํคัญในการสรางสูตรอาหารสาํเร็จรปูสําหรับหอยแตละชนิด เนื่องจากหอย

แตละชนิดมีความตองการท่ีแตกตางกัน โดยโปรตีนชวยใหสัตวน้ําเจริญเติบโตขณะเดียวกันไขมันเปนแหลงพลังงานท่ีชวยสงเสริม

การเจริญเติบโตเชนกัน อาหารท่ีมีระดับโปรตีนสูงเกินความตองการของสัตวน้ําเพ่ือการเจริญเติบโต สัตวน้ําจะใชโปรตีนสวนท่ี

เกินไปเปนแหลงพลังงานซ่ึงเปนแหลงพลังงานท่ีมีราคาแพงทําใหตนทุนการผลิตสัตวน้ําสูงขึน้เชนเดียวกัน (Lovell, 1989) อาหารท่ี

มีไขมันนอยกวาความตองการของสัตวน้ําจะทําใหสัตวน้ํานําโปรตีนมาใชเปนแหลงพลงังานแทนไขมัน สงผลใหโปรตนีไมเพียงพอ

ตอการเจริญเติบโต แตอาหารท่ีมีไขมันมากเกินความตองการของสัตวน้ําจะทําใหเกิดการจํากัดปริมาณการกินอาหารของสัตวน้ํา

สงผลใหสัตวน้ําไดรับสารอาหารอ่ืนไมเพียงพอ (วีรพงศ, 2536; Hepher, 1988) สัตวน้ํากินเนื้อโดยท่ัวไปสามารถใชพลังงานจาก

ไขมันได (Lovell, 1989) ดังนั้นควรศึกษาความสมดุลของสารอาหารระหวางโปรตีนและไขมันในอาหารเม็ดท่ีเหมาะสมตอการ

เจริญเติบโตของหอยชักตีน  

การหาระดับโปรตีนและไขมันท่ีเหมาะสมในอาหารเม็ดแบบ MBD สําหรับอนุบาลลูกหอยชักตีน และอาหารเม็ดสําหรับ

การเลี้ยงหอยชักตีนใหไดขนาดตลาดและเปนพอแมพันธุ ท่ีมีคุณภาพดานโภชนาการเหมาะสมและสมํ่าเสมอจงึมีความ สําคัญและ

จําเปนมากขึ้น ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาสูตรอาหารสําหรับผลิตอาหารเม็ดสําหรับใชในการเพาะ อนุบาล และเลี้ยงหอยชักตีนจาก

โรงเพาะฟกในเชิงพาณิชยตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือหาระดับโปรตีนและไขมันท่ีเหมาะสมในอาหารเม็ดขนาดเล็กแบบ MBD สําหรับการอนุบาลลูกหอยชักตีน 

2. เพ่ือหาระดับโปรตีนและไขมันท่ีเหมาะสมในอาหารเม็ดสําหรับการเลี้ยงหอยชักตีนใหไดขนาดตลาด 

3. เพ่ือหาระดับโปรตีนและไขมันท่ีเหมาะสมในอาหารเม็ดสําหรับการเลี้ยงหอยชักตีนใหเปนพอแมพันธุ 
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วิธีดําเนินการ 

การศึกษาการใช MBD และอาหารเม็ดสําหรับการเพาะเลี้ยงหอยชักตีนแบงเปน 3 การทดลอง โดยแตละการทดลองมี

การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีวิธีการเดียวกันดังนี้คือ วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง ไดแก โปรตีน ดวย

เครื่อง Truspec CN Carbon/ Nitrogen Determination (LECO) ไขมัน ดวยเครื่อง Fat Extraction TFE2000 (LECO) เถา 

ความชื้น และเย่ือใย ตามวิธีการของ AOAC (2005) 

การทดลองท่ี 1 ศกึษาระดับโปรตีนและไขมันท่ีเหมาะสมในอาหารเม็ดขนาดเลก็แบบ MBD สําหรับอนบุาลลูกหอยชักตนี 

1. การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลชนิด 2 ปจจัย ในแผนแบบสุมสมบูรณ (2x2 Factorial in Completely 

Randomized Design) จํานวน 3 ซํ้า ประกอบดวย 2 ปจจัยหลัก ไดแก โปรตีน มี 2 ระดับ คือ 40 และ 42 เปอรเซ็นต และ

ไขมัน มี 2 ระดับ คือ 10 และ 12 เปอรเซ็นต มีชุดการทดลองดังนี้ 

ชุดการทดลองท่ี 1 MBD ระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 40:10 เปอรเซ็นต 

ชุดการทดลองท่ี 2 MBD ระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 40:12 เปอรเซ็นต 

ชุดการทดลองท่ี 3 MBD ระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 42:10 เปอรเซ็นต 

ชุดการทดลองท่ี 4 MBD ระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 42:12 เปอรเซ็นต 

2. อาหารทดลอง 

ผลิต MBD โดยใช zein เปนสารเชื่อมประสานชวยในการยึดเกาะกันของวัตถุดิบขนาดเล็ก ตามสูตรอาหารตารางท่ี 1 

และวิธีการของพิชญา และคณะ (2559) นํา MBD รอนแยกดวยตะแกรงขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 และ 1 มิลลิเมตร บรรจุ

ในถุงพลาสติก เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส องคประกอบทางเคมีของอาหารทดลองแสดงในตารางท่ี 2 

วิเคราะหความคงตัวของ MBD ตามวิธีการของ Hasting and Higgs (1978) พบวาคาความคงตัวของอาหารเม็ดแบบ 

MBD ในการทดลองนี้มีคาเทากับ 85.19±1.45 เปอรเซ็นต 

ตารางที่ 1 วัตถุดิบสําหรับอาหารเม็ดขนาดเล็กแบบ MBD การทดลองท่ี 1 

วัตถุดิบอาหาร (กรัม/100 กรัม) 
สูตรอาหาร (ระดับโปรตีน:ระดับไขมัน, เปอรเซ็นต) 

40:10 40:12 42:10 42:12 

ปลาปน (โปรตีน 58 เปอรเซ็นต) 20.00 20.00 22.00 22.00 

หมึกปน 20.00 20.00 20.00 20.00 

คริลมิล 4.00 4.00 4.00 4.00 

กากถั่วเหลือง 15.00 15.00 16.00 16.00 

สาหรายสไปรูไลนา 5.00 5.00 5.00 5.00 

แปงสาล ี 8.00 8.00 8.00 8.00 

หวีดสตารท 10.00 10.00 10.00 10.00 

น้ํามันปลาทะเล 2.50 3.50 2.50 3.50 

น้ํามันปาลม 1.00 1.50 1.00 1.50 

วิตามินรวม1 2.00 2.00 2.00 2.00 

แรธาตุรวม2 2.00 2.00 2.00 2.00 

วิตามินซี 0.20 0.20 0.20 0.20 

Lecithin 1.00 1.00 1.00 1.00 

Choline chloride 0.50 0.50 0.50 0.50 
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วัตถุดิบอาหาร (กรัม/100 กรัม) 
สูตรอาหาร (ระดับโปรตีน:ระดับไขมัน, เปอรเซ็นต) 

40:10 40:12 42:10 42:12 

แอสตาแซนทิน 0.50 0.50 0.50 0.50 

DHA (22 เปอรเซ็นต) 1.00 1.00 1.00 1.00 

คลอเรสเตอรอล 0.50 0.50 0.50 0.50 

สารกันหืน (Butylated 

hydroxytoluene) 

0.10 0.10 0.10 0.10 

สารกันรา (Propionic acid) 0.10 0.10 0.10 0.10 

Zein 2.00 2.00 2.00 2.00 

แกลบ 4.60 3.10 1.60 0.10 

หมายเหตุ: 1วิตามินรวมประกอบดวยวิตามินดังตอไปนี้ในปริมาณมิลลิกรัมตอกิโลกรัมอาหาร: Thiamine (B1):Riboflavin (B2): 

 Pyridoxine HCl (B6):Panthothenic acid (B5):Niacin:Folic acid:Inositol:Cyanocobalamin (B12): Biotin: 

 AD3 (IU):E (IU):K3-0.05:0.1:0.07:0.167:0.67:0.03:133.33:0.40:0.4:8.3:0.33:0.167  

 2แรธาตุรวม ประกอบดวยแรธาตุดังตอไปนี้ในปริมาณกรัมตอกิโลกรัมอาหาร: CoCl2:CuSO4:FeSO4:MnSO4:NaSeO3:

 ZnSO4-0.0125:0.13: 1:0.5: 0.0025:1 

ตารางที่ 2 องคประกอบทางเคมีอยางหยาบของอาหารเม็ดขนาดเล็กแบบ MBD การทดลองท่ี 1 

อาหารสูตร 
ความชื้น 

(เปอรเซ็นต) 

องคประกอบทางเคมี (เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง) 

โปรตีน ไขมัน เถา เยื่อใย คารโบไฮเดรต 

40:10 7.40 40.50 10.43 8.48 2.08 38.51 

40:12 7.52 40.55 12.06 8.49 2.09 36.81 

42:10 7.68 42.41 10.64 9.05 2.18 35.72 

42:12 7.80 42.47 12.28 9.07 2.17 34.01 

3. วิธีดําเนินการทดลอง 

3.1 นําหอยชักตีนความยาวเฉลี่ย 1.52±0.02 เซนติเมตร มาเลี้ยงในถังพลาสติกทรงกลมความจุ 300 ลิตร ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 115 เซนติเมตร จํานวน 100 ตัวตอถัง ใชทรายหยาบเปนวัสดุรองพ้ินหนา 3 เซนติเมตร ใสน้ําทะเล 100 ลิตร 

ใหอากาศผานหัวทรายและใหน้ําไหลผานตลอดเวลาดวยอัตรา 2 ลิตรตอนาที ให MBD เสนผานศูนยกลาง 0.5 - 0.8 มิลลิเมตร 

เปนอาหาร ใหวันละ 2 ครั้ง เวลา 8.00 และ 16.00 นาฬิกา โดยใหกินจนอ่ิม ทําการเปลี่ยนถายน้ํา 80 - 100 เปอรเซ็นต ทุก ๆ 

2 วัน ทําความสะอาดทรายหยาบปูพ้ืนถังทดลอง 1 ครั้งตอเดือน เลี้ยงเปนระยะเวลา 60 วัน 

4. การเก็บขอมูล 

4.1 สุมชั่งน้ําหนักลูกหอยชักตีนเม่ือเริ่มตนและสิ้นสุดการทดลองเพ่ือศึกษาการเจริญเติบโต 

4.2 บันทึกปริมาณอาหารเพ่ือศึกษาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 

4.3 บันทึกขอมูลการตายของลูกหอยชักตีนทุกวันเพ่ือศึกษาอัตรารอด 

5. การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

วิเคราะหคณุภาพน้ําสัปดาหละ 1 ครั้ง โดยเก็บตัวอยางน้ําทุกถงัทดลองกอนการเปลี่ยนถายน้ําและวิเคราะหคุณภาพน้าํ

ดังนี้ อุณหภูมิของน้ํา ใช Thermometer ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ําและอุณหภูมิ ใช DO meter ย่ีหอ YSI Model 58 ความเค็ม 
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ใช Refracto–salinometer ย่ีหอ ASAHI ความเปนกรด-ดาง ใช pH meter ย่ีหอ Denver Instrument Model 50 คาความ

เปนดาง ปริมาณไนโตรเจนจากการวิเคราะหคาไนไตรทและแอมโมเนียรวม ตามวิธีของ Strickland and Parson (1972) 

6. การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลดวยการเปรียบเทียบผลของอิทธิพลหลักคือระดับโปรตีนและไขมันในอาหาร และอิทธิพลรวมจากอิทธิพล

หลักท้ังสองแบบแจกแจงสองทาง (Two Way Analysis of Variance) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต และเปรียบเทียบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Tukey’s Test (Ramsey and Schafer, 2002) ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ SAS 

การทดลองท่ี 2 ศึกษาระดับโปรตีนและไขมันท่ีเหมาะสมในอาหารเม็ดสําหรับการเลี้ยงหอยชักตีนใหไดขนาดตลาด 

1. การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลชนิด 2 ปจจัย ในแผนแบบสุมสมบูรณ จํานวน 3 ซํ้า ประกอบดวย 2 ปจจัยหลัก 

ไดแก โปรตีน มี 2 ระดับ คือ 38 และ 40 เปอรเซ็นต และไขมัน มี 2 ระดับ คือ 6 และ 8 เปอรเซ็นต มีชุดการทดลองดังนี้ 

ชุดการทดลองท่ี 1 อาหารเม็ดระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 38:6 เปอรเซ็นต 

ชุดการทดลองท่ี 2 อาหารเม็ดระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 38:8 เปอรเซ็นต 

ชุดการทดลองท่ี 3 อาหารเม็ดระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 40:6 เปอรเซ็นต 

ชุดการทดลองท่ี 4 อาหารเม็ดระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 40:8 เปอรเซ็นต 

2. อาหารทดลอง 

ผลิตอาหารเม็ดตามสูตรอาหารเม็ดและองคประกอบทางเคมีแสดงในตารางท่ี 3 และ 4  

3. วิธีดําเนินการทดลอง 

นําหอยชักตีนความยาวเฉลี่ย 2.99±0.03 เซนติเมตร จากการเพาะและอนุบาลดวยอาหารเม็ดแบบ MBD ในโรงเพาะ

ฟก เลี้ยงในถังพลาสติกทรงกลมความจุ 300 ลิตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 115 เซนติเมตร จํานวน 50 ตัวตอถัง ใชทรายหยาบ

เปนวัสดุรองพ้ินหนา 3 เซนติเมตร ใสน้ําทะเล 100 ลิตร ใหอากาศผานหัวทรายและใหน้ําไหลผานตลอดเวลาดวยอัตรา 2 ลิตร

ตอนาที ใหอาหารเม็ดขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 - 2 มิลลิเมตร เปนอาหาร วันละ 2 คร้ัง เวลา 8.00 และ 16.00 นาฬิกา โดยให

กินจนอ่ิม ทําการเปลี่ยนถายน้ํา 80 เปอรเซ็นต ทุก ๆ 2 วัน ทําความสะอาดทรายหยาบปูพ้ืนถังทดลอง 1 คร้ังตอเดือน เลี้ยง

เปนระยะเวลา 180 วัน 

4. การเก็บขอมูล 

เก็บขอมูลการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพอาหารและอัตรารอดตามวิธีการของการทดลองท่ี 1 

5. การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

วิเคราะหคุณภาพน้ําตามวิธีการของการทดลองท่ี 1 

6. การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตรารอดตามวิธีการของการทดลองท่ี 1 

ตารางที่ 3 วัตถุดิบสําหรับอาหารเม็ดการทดลองท่ี 2 (กรัม/100 กรัม) 

วัตถุดิบอาหาร (กรัม/100 กรัม) 
สูตรอาหาร (ระดับโปรตีน:ระดับไขมัน, เปอรเซ็นต) 

38:6 38:8 40:6 40:8 

ปลาปน (โปรตีน 58 เปอรเซ็นต) 20.00 20.00 22.00 22.00 

หมึกปน 10.00 10.00 10.00 10.00 
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วัตถุดิบอาหาร (กรัม/100 กรัม) สูตรอาหาร (ระดับโปรตีน:ระดับไขมัน, เปอรเซ็นต) 

38:6 38:8 40:6 40:8 

กากถั่วเหลือง 20.00 20.00 22.00 22.00 

สาหรายสไปรูไลนา 5.00 5.00 5.00 5.00 

Poultry by-product 6.00 6.00 6.00 6.00 

แปงสาล ี 14.00 14.00 14.00 14.00 

หวีดสตารท 10.00 10.00 10.00 10.00 

น้ํามันปลาทะเล 1.00 2.00 1.00 2.00 

น้ํามันปาลม 0.50 1.00 0.50 1.00 

วิตามินรวม1 2.00 2.00 2.00 2.00 

แรธาตุรวม1 2.00 2.00 2.00 2.00 

วิตามินซี 0.10 0.10 0.10 0.10 

Choline chloride 0.50 0.50 0.50 0.50 

คลอเรสเตอรอล 0.20 0.20 0.20 0.20 

DL-Methionine 0.50 0.50 0.50 0.50 

สารกันหืน (Butylated 

hydroxytoluene) 

0.10 0.10 0.10 0.10 

สารกันรา (Propionic acid) 0.10 0.10 0.10 0.10 

แกลบ 8.00 6.50 4.00 2.50 

หมายเหตุ: 1วิตามินรวมและแรธาตุรวมสวนประกอบตามวัตถุดิบอาหารของการทดลองท่ี 1 

ตารางที่ 4 องคประกอบทางเคมีอยางหยาบของอาหารเม็ดการทดลองท่ี 2 

อาหารสูตร 
ความชื้น 

(เปอรเซ็นต) 

องคประกอบทางเคมี (เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง) 

โปรตีน ไขมัน เถา เยื่อใย คารโบไฮเดรต 

38:6 7.70 38.12 6.77 8.26 2.24 44.61 

38:8 7.82 38.17 8.41 8.37 2.14 42.91 

40:6 8.10 40.72 6.86 8.90 2.39 41.13 

40:8 8.22 40.62 8.65 8.92 2.25 39.56 

การทดลองท่ี 3 ศึกษาระดับโปรตีนและไขมันท่ีเหมาะสมในอาหารเม็ดสําหรับการเลี้ยงพอแมพันธุหอยชักตีน 

1. การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลชนิด 2 ปจจัย ในแผนแบบสุมสมบูรณ จํานวน 3 ซํ้า ประกอบดวย 2 ปจจัยหลัก 

ไดแก โปรตีน มี 2 ระดับ คือ 46 และ 48 เปอรเซ็นต และไขมัน มี 2 ระดับ คือ 12 และ 14 เปอรเซ็นต มีชุดการทดลองดังนี้ 

ชุดการทดลองท่ี 1 อาหารเม็ดระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 46:12 เปอรเซ็นต 

ชุดการทดลองท่ี 2 อาหารเม็ดระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 46:14 เปอรเซ็นต 

ชุดการทดลองท่ี 3 อาหารเม็ดระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 48:12 เปอรเซ็นต 

ชุดการทดลองท่ี 4 อาหารเม็ดระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 48:14 เปอรเซ็นต 
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2. อาหารทดลอง 

ผลิตอาหารเม็ดตามสูตรอาหารเม็ดและองคประกอบทางเคมีแสดงในตารางท่ี 5 และ 6 

3. วิธีดําเนินการทดลอง 

3.1 นําหอยชักตีนความยาวเฉลี่ย 4.23±0.05 เซนติเมตร จากการเพาะ อนุบาลและเลี้ยงดวยอาหารเม็ดในโรงเพาะฟก 

มาลี้ยงในถังพลาสติกทรงกลมความจุ 300 ลิตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 115 เซนติเมตร จํานวน 50 ตัวตอถัง ใหเปนพอแม

พันธุ ใชทรายหยาบเปนวัสดุรองพ้ินหนา 3 เซนติเมตร ใสน้ําทะเล 100 ลิตร ใหอากาศผานหัวทรายและใหน้ําไหลผานตลอดเวลา

ดวยอัตรา 1 ลิตรตอนาที ใหอาหารเม็ดขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 - 3 มิลลิเมตร เปนอาหาร วันละ 1 ครั้ง เวลา 8.00 นาฬิกา 

โดยใหกินจนอ่ิม ทําการเปลี่ยนถายน้ําวันละ 80 เปอรเซ็นต ทําความสะอาดทรายหยาบปูพ้ืนถังทดลอง 1 ครั้งตอเดือน เลี้ยงเปน

ระยะเวลา 60 วัน เก็บขอมูลการเจริญเติบโตและอัตรารอดตามวิธีการของการทดลองท่ี 1 

3.2 เม่ือเลี้ยงหอยชักตีนครบ 60 วัน นําพอและแมพันธุหอยชักตีนจํานวนอยางละ 15 ตัว จากแตละซํ้าของทุกชุดการ

ทดลอง มาเลี้ยงในถังพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผาปริมาตร 500 ลิตร ใชทรายหยาบเปนวัสดุรองพ้ินหนา 3 เซนติเมตร ใสน้ําทะเล 

200 ลิตร ใหอากาศผานหัวทรายและใหน้ําไหลผานตลอดเวลาดวยอัตรา 2 ลิตรตอนาที ทําการกระตุนหอยชักตีนใหวางไข 

ดวยวิธีปลอยใหแหงโดยปลอยน้ําในถังพอแมพันธุใหแหงนาน 30 นาที แลวเติมน้ําใหม เก็บขอมูลน้ําหนักฝกไขของหอยชักตีน 

(elongated capsule) 

3.3 ฝกไขท่ีเก็บไดนํามาทําความสะอาด จากนั้นทําการฟกในตะกราฟกไขขนาด 15x15x6 เซนติเมตร (ตะกราพลาสติก

บุดานในดวยผากรองขนาดตา 730 ไมครอน) ท่ีแขวนอยูในถังพลาสติกทรงกลม ใสน้ําทะเลท่ีฆาเชื้อดวยแสงอุลตราไวโอเลต (UV) 

100 ลิตร ใหอากาศผานหัวทรายตลอดเวลา เม่ือลูกหอยอายุครบ 3 วัน ยายลูหอยลงเลี้ยงในถังพลาสติกทรงกลม ใสน้ําทะเลท่ี

ฆาเชื้อดวย UV 200 ลิตร ใหอากาศผานหัวทรายตลอดเวลา จะเปลี่ยนถายน้ํา 30 เปอรเซ็นต วันเวนวัน ลูกหอยอายุ 1 - 3 วัน ให 

Isochorysis sp. และลูกหอยอายุ 4 วัน ขึ้นไป ให Chaetoceros sp. เปนอาหาร เปนระยะเวลา 15 วัน (ลูกหอยลงเกาะพ้ืน) 

นับจํานวนลูกหอยชักตีนเพ่ือหาอัตรารอดท่ีอายุ 15 วัน 

4. การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

วิเคราะหคุณภาพน้ําตามวิธีการของการทดลองท่ี 1 

5. การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลการเจริญเติบโต อัตรารอด คุณภาพและปริมาณของไขและลูกหอยชักตีนตามวิธีการของการทดลองท่ี 1 

ตารางที่ 5 วัตถุดิบสําหรับอาหารเม็ดการทดลองท่ี 3 (กรัม/100 กรัม) 

วัตถุดิบอาหาร (กรัม/100 กรัม) 
สูตรอาหาร (ระดับโปรตีน:ระดับไขมัน, เปอรเซ็นต) 

46:12 46:14 48:12 48:14 

ปลาปน (โปรตีน 58 เปอรเซ็นต) 22.00 22.00 20.00 20.00 

หมึกปน 20.00 20.00 20.00 20.00 

คริลมิล 10.00 10.00 14.00 14.00 

กากถั่วเหลือง 10.00 10.00 10.00 10.00 

สาหรายสไปรูไลนา 5.00 5.00 6.00 6.00 

Poultry by-product 5.00 5.00 4.00 4.00 

แปงสาล ี 5.00 5.00 5.00 5.00 

หวีดสตารท 10.00 10.00 10.00 10.00 

น้ํามันปลาทะเล 3.50 5.00 3.00 4.00 

วิตามินรวม1 2.00 2.00 2.00 2.00 
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วัตถุดิบอาหาร (กรัม/100 กรัม) 
สูตรอาหาร (ระดับโปรตีน:ระดับไขมัน, เปอรเซ็นต) 

46:12 46:14 48:12 48:14 

แรธาตุรวม1 2.00 2.00 2.00 2.00 

วิตามินซี 0.50 0.50 0.50 0.50 

วิตามินอี 0.50 0.50 0.50 0.50 

Lecithin 0.50 0.50 0.50 0.50 

Choline chloride 0.50 0.50 0.50 0.50 

แอสตาแซนทิน 0.30 0.30 0.30 0.30 

DHA (22 เปอรเซ็นต) 0.20 - 0.20 - 

คลอเรสเตอรอล 0.50 0.50 0.50 0.50 

สารกันหืน (Butylated 

hydroxytoluene) 

0.10 0.10 0.10 0.10 

สารกันรา (Propionic acid) 0.10 0.10 0.10 0.10 

แกลบ 2.30 1.00 0.80 - 

หมายเหตุ: 1วิตามินรวมและแรธาตุรวมสวนประกอบตามวัตถุดิบอาหารของการทดลองท่ี 1 

ตารางที่ 6 องคประกอบทางเคมีอยางหยาบของอาหารเม็ดการทดลองท่ี 3 

อาหารสูตร 
ความชื้น 

(เปอรเซ็นต) 

องคประกอบทางเคมี (เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง) 

โปรตีน ไขมัน เถา เยื่อใย คารโบไฮเดรต 

46:12 7.70 38.12 6.77 8.26 2.24 44.61 

46:14 7.82 38.17 8.41 8.37 2.14 42.91 

48:12 8.10 40.72 6.86 8.90 2.39 41.13 

48:14 8.22 40.62 8.65 8.92 2.25 39.56 

 

ผลการทดลอง 

การทดลองท่ี 1 ศึกษาระดับโปรตีนและไขมันท่ีเหมาะสมในอาหารเม็ดขนาดเล็กแบบ MBD สําหรับอนุบาลลูกหอยชักตีน 

การทดลองท่ี 1.1 การเจริญเติบโต 

ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและไขมันตอการเจริญเติบโต (P>0.05) เม่ือเปรียบเทียบโปรตีนแตละระดับ พบวา

ลูกหอยชักตีนท่ีไดรับ MBD ท่ีมีระดับโปรตีน 42 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยสุดทาย อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

สูงกวาลูกหอยชักตีนท่ีไดรับ MBD ท่ีมีระดับโปรตีน 40 เปอรเซ็นต (P<0.05) เม่ือเปรียบเทียบไขมันแตละระดับ พบวาลูกหอย

ชักตีนท่ีไดรับ MBD ท่ีมีระดับไขมัน 12 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยสุดทาย อัตราการเจริญเติบโตจาํเพาะสูงกวา 

ลูกหอยชักตีนท่ีไดรับ MBD ท่ีมีระดับไขมัน 10 เปอรเซ็นต (P<0.05) แสดงดังตารางท่ี 7 

การทดลองท่ี 1.2 อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 

ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและไขมันตออัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (P>0.05) เม่ือเปรียบเทียบโปรตีนแตละ

ระดับ พบวาลูกหอยชักตีนท่ีไดรับ MBD ท่ีมีระดับโปรตีน 42 เปอรเซ็นต มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ํากวาลูกหอยชักตีน

ท่ีไดรับ MBD ท่ีมีระดับโปรตีน 40 เปอรเซ็นต (P<0.05) และเม่ือเปรียบเทียบไขมันแตละระดับ พบวาหอยชักตีนท่ีไดรับอาหารเม็ด

ท่ีมีระดับไขมัน 10 และ 12 เปอรเซ็นต มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อไมแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) แสดงดังตารางท่ี 7 
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การทดลองท่ี 1.3 อัตรารอด 

ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและระดับไขมันตออัตรารอดของลูกหอยชักตีน (P>0.05) เม่ือเปรียบเทียบโปรตีน

แตละระดับ พบวาลูกหอยชักตีนท่ีไดรับ MBD ท่ีมีระดับโปรตีน 40 และ 42 เปอรเซ็นต และไขมัน 10 และ 12 เปอรเซ็นต มี

อัตรารอดไมแตกตางทางสถิติ (P>0.05) แสดงดังตารางท่ี 7 

ตารางที่ 7 การเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกหอยชักตีนท่ีอนุบาลดวยอาหารเม็ดแบบ MBD การทดลองท่ี 1 

โปรตีน:ไขมัน 40:10 40:12 42:10 42:12 

น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตนns (กรัม) 2.08±0.18a 2.29±0.10a 2.18±0.08a 2.12±0.06a 

ความยาวเฉลี่ยเริ่มตนns (เซนติเมตร) 1.51±0.06a 1.55±0.12a 1.54±0.06a 1.52±0.26a 

น้ําหนักเฉลี่ยสุดทายns (กรัม) 3.02±0.12b 3.05±0.06b 3.16±0.10b 3.52±0.14a 

ความยาวเฉลี่ยสุดทายns (เซนติเมตร) 2.33±0.10b 2.50±0.24b 2.59±0.08b 3.08±0.15a 

อัตราเจริญเติบโตจําเพาะns (เปอรเซ็นตตอวัน) 0.57±0.17b 0.53±0.12b 0.66±0.12b 0.90±0.07a 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อns 0.82±0.16b 0.84±0.41b 0.78±0.12b 0.51±0.11a 

อัตราการรอดตายns (เปอรเซ็นต) 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 

หมายเหตุ: ตัวอักษรตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) s = significant มีอิทธิพล (P<0.05) ns 

 = not significant ไมมีอิทธิพล (P>0.05) 

การทดลองท่ี 1.4 คุณภาพน้ํา 

คุณภาพน้ําของชุดการทดลอง 1 ถึง 4 มีคาไมแตกตางทางสถิติ (P<0.05) มีคาเฉลี่ยของอุณหภูมิ 27.17±0.21 - 

27.40±0.10oC, ความเค็ม 32.17±0.21 - 32.27±0.71 ppt, ความเปนกรด-ดาง (pH) 7.91±0.07 - 7.97±0.10, ปริมาณ

ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา 6.53±0.40 - 6.76±0.05 mg/l, ความเปนดาง 113.67±0.58 - 117.00±2.65 mg/l, ปริมาณแอมโมเนีย

รวม 0.2404±0.03 - 0.2725±0.02 mg/l, และไนไตรท-ไนโตรเจน 0.0583±0.05 - 0.0684±0.01 mg/l 

การทดลองท่ี 2 ศึกษาระดับโปรตีนและไขมันท่ีเหมาะสมในอาหารเม็ดสําหรับการเลี้ยงหอยชักตีนใหไดขนาดตลาด 

การทดลองท่ี 2.1 การเจริญเติบโต 

ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและไขมันตอการเจริญเติบโต (P>0.05) เม่ือเปรียบเทียบโปรตีนแตละระดับ พบวา

หอยชักตีนท่ีไดรับอาหารเม็ดท่ีมีระดับโปรตีน 38 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักเฉลี่ยสุดทายและอัตราการเจริญเติบโตจาํเพาะสูงกวา

หอยชักตีนท่ีไดรับอาหารเม็ดท่ีมีระดับโปรตีน 40 เปอรเซ็นต (P<0.05) และเม่ือเปรียบเทียบไขมันแตละระดับ พบวาหอยชักตีนท่ี

ไดรับอาหารเม็ดท่ีมีระดับไขมัน 8 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักเฉลี่ยสุดทายและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงกวาหอยชักตีนท่ีไดรับ

อาหารเม็ดท่ีมีระดับไขมัน 6 เปอรเซ็นต (P<0.05) และพบวาลูกหอยชักตีนท่ีไดรับอาหารเม็ดท่ีมีระดับโปรตีน 38 และ 40 เปอรเซ็นต 

และไขมัน 6 และ 8 เปอรเซ็นต มีความยาวเฉลี่ยสุดทายไมแตกตางทางสถิติ (P>0.05) แสดงดังตารางท่ี 8 

การทดลองท่ี 2.2 อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 

ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและระดับไขมันตออัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (P>0.05) เม่ือเปรียบเทียบโปรตีน

แตละระดับ พบวาลูกหอยชักตีนท่ีไดรับอาหารเม็ดท่ีมีระดับโปรตีน 38 เปอรเซ็นต มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ํากวาหอย

ชักตีนท่ีไดรับอาหารเม็ดท่ีมีระดับโปรตีน 40 เปอรเซ็นต (P<0.05) และเม่ือเปรียบเทียบไขมันแตละระดับ พบวาหอยชกัตีนท่ีไดรับ

อาหารเม็ดท่ีมีระดับไขมัน 6 และ 8 เปอรเซ็นต มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 8) 
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การทดลองท่ี 2.3 อัตรารอด 

ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและระดับไขมันตออัตรารอดของหอยชักตีน (P>0.05) เม่ือเปรียบเทียบโปรตีนแตละ

ระดับ พบวาลูกหอยชักตีนท่ีไดรับอาหารเม็ดท่ีมีระดับโปรตีน 38 และ 40 เปอรเซ็นต และไขมัน 6 และ 8 เปอรเซ็นต มีอัตรา

รอดไมแตกตางทางสถิติ (P>0.05) แสดงดังตารางท่ี 8 

ตารางที่ 8 การเจริญเติบโตและอัตรารอดของหอยชักตีนท่ีเลี้ยงดวยอาหารเม็ดการทดลองท่ี 2 

โปรตีน:ไขมัน 38:6 38:8 40:6 40:8 

น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตนns (กรัม) 3.12±0.10a 3.09±0.02a 3.18±0.02a 3.16±0.06a 

ความยาวเฉลี่ยเริ่มตนns (เซนติเมตร) 3.00±0.19a 2.97±0.19a 2.99±0.17a 3.028±0.13a 

น้ําหนักเฉลี่ยสุดทายns (กรัม) 15.76±1.48b 18.35±1.28a 14.76±0.65b 15.05±0.83b 

ความยาวเฉลี่ยสุดทายns (เซนติเมตร) 4.47±0.06a 2.82±0.10a 3.25±0.08a 3.25±0.08a 

อัตราเจริญเติบโตจําเพาะns (เปอรเซ็นตตอวัน) 2.89±0.12b 4.64±0.19a 4.59±0.03b 2.62±0.14b 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อns 0.99±0.13b 0.79±0.49a 1.05±0.08b 1.04±0.10b 

อัตราการรอดตายns (เปอรเซ็นต) 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 

หมายเหตุ: ตัวอักษรตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) s = significant มีอิทธิพล (P<0.05) ns 

 = not significant ไมมีอิทธิพล (P>0.05) 

การทดลองท่ี 2.4 คุณภาพน้ํา 

คุณภาพน้ําของชดุการทดลอง 1 ถึง 4 มีคาไมแตกตางทางสถิติ (P<0.05) มีคาเฉลี่ยของอุณหภูมิ 28.05±0.08 - 

28.85±0.12oC, ความเค็ม 32.57±0.25 - 32.50±0.71 ppt, pH 8.07±0.087 - 8.13±0.09, ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา 

6.13±0.18 - 6.39±0.27 mg/l, ความเปนดาง 112.50±3.54 - 115.50±4.95 mg/l, ปริมาณแอมโมเนียรวม 0.6351±0.04 - 

0.6983±0.05 mg/l, และไนไตรท-ไนโตรเจน 0.0135±0.01 - 0.0224±0.01 mg/l 

การทดลองท่ี 3 ศึกษาระดับโปรตีนและไขมันท่ีเหมาะสมในอาหารเม็ดสําหรับการเลี้ยงพอแมพันธุหอยชักตีน 

การทดลองท่ี 3.1 การเจริญเติบโต 

ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและไขมันตอการเจริญเติบโต (P>0.05) เม่ือเปรียบเทียบโปรตีนและไขมันแตละระดับ 

พบวาหอยชักตีนท่ีไดรับอาหารเม็ดท่ีมีระดับโปรตีนและไขมัน 48:14 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักเฉลี่ยสุดทายและอัตราการเจริญเติบโต

จําเพาะสูงกวาหอยชักตีนท่ีไดรับอาหารเม็ดท่ีมีระดับโปรตีนและไขมัน 46:12, 46:14 และ 48:12 เปอรเซ็นต (P<0.05) และ

พบวาลูกหอย   ชักตีนท่ีไดรับอาหารเม็ดท่ีมีระดับโปรตีน 46 และ 48 เปอรเซ็นต และไขมัน 12 และ 14 เปอรเซ็นต มีความยาว

เฉลี่ยสุดทายไมแตกตางทางสถิติ (P>0.05) แสดงดังตารางท่ี 9 

การทดลองท่ี 3.2 อัตรารอด 

ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและระดับไขมันตออัตรารอดของหอยชักตีน (P>0.05) เม่ือเปรียบเทียบโปรตีนและ

ไขมันแตละระดับ พบวาลูกหอยชักตีนท่ีไดรับอาหารเม็ดท่ีมีระดับโปรตีน 46 และ 48 เปอรเซ็นต และไขมัน 12 และ 14 

เปอรเซ็นต มีอัตรารอดไมแตกตางทางสถิติ (P>0.05) แสดงดังตารางท่ี 9 

การทดลองท่ี 3.3 คุณภาพและปริมาณของไขและลูกหอยชักตีน 

พอแมพันธุหอยชักตีนไดรับอาหารเม็ดพอแมพันธุหอยชักตีนท่ีมีระดับโปรตีน 48 และไขมัน 14 ปอรเซ็นต จํานวน

ครั้งท่ีวางไข มีน้ําหนักเสนฝกไข อัตราฟกและอัตรารอดลูกหอยชักตีนท่ีอายุ 15 วัน สูงสุด (P<0.05) แสดงในตารางท่ี 10 

 

 



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2019 O1 

308 

O40 

ตารางที่ 9 การเจริญเติบโตและอัตรารอดของพอแมพันธุหอยชักตีนท่ีเลี้ยงดวยอาหารเม็ดการทดลองท่ี 3 

โปรตีน:ไขมัน 46:12 46:14 48:12 48:14 

น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตนns (กรัม) 15.76±1.48a 15.69±1.21a 14.76±0.65a 15.05±0.83a 

ความยาวเฉลี่ยเริ่มตนns (เซนติเมตร) 4.20±0.02a 4.17±0.19a 4.26±0.21a 4.28±0.10a 

น้ําหนักเฉลี่ยสุดทายns (กรัม) 19.42±0.64b 20.35±0.66b 19.02±0.19b 21.12±0.16a 

ความยาวเฉลี่ยสุดทายns (เซนติเมตร) 5.47±1.28a 5.57±0.37a 5.69±0.32a 5.62±0.14a 

อัตราเจริญเติบโตจําเพาะns (เปอรเซ็นตตอ

วัน) 

0.38±0.03b 0.47±0.17b 0.45±0.06b 0.60±0.16a 

อัตราการรอดตายns (เปอรเซ็นต) 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 

หมายเหตุ: ตัวอักษรตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) s = significant มีอิทธิพล (P<0.05) ns 

=  not significant ไมมีอิทธิพล (P>0.05) 

ตารางที่ 10 คุณภาพและปริมาณของไขและลูกหอยชักตีนของการทดลองท่ี 3 

โปรตีน:ไขมัน 
จํานวนครั้งทวางไขns 

(ครั้ง) 

น้ําหนักเสนฝกไขns 

(กรัม) 

อัตราฟกns 

(เปอรเซ็นต) 

อัตรารอดns 

(เปอรเซ็นต) 

46:12 4.67±0.58b 2.25±0.13b 52.46±3.46b 62.57±2.29b 

46:14 4.67±0.58b 2.30±0.09b 52.42±4.81b 63.31±0.61b 

48:12 5.33±0.58b 2.45±0.06b 53.03±1.76b 64.76±2.60b 

48:14 6.33±0.58a 2.81±0.14a 68.29±4.46a 70.66±1.28a 

หมายเหตุ: ตัวอักษรตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) s = significant มีอิทธิพล (P<0.05) ns 

=  not significant ไมมีอิทธิพล (P>0.05) 

การทดลองท่ี 3.4 คุณภาพน้ํา 

คุณภาพน้ําของชุดการทดลอง 1 ถึง 4 มีคาไมแตกตางทางสถิติ (P<0.05) มีคาเฉลี่ยของอุณหภูมิ 27.50±0.56 - 

27.73±0.49oC, ความเค็ม 32.57±0.81 - 32.93±0.38 ppt, pH 8.13±0.37 - 8.27±0.59, ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา 

6.58±0.14 - 6.70±0.12 mg/l, ความเปนดาง 117.00±6.08 - 120.33±4.51 mg/l, ปริมาณแอมโมเนียรวม 0.2370±0.03 - 

0.2692±0.02 mg/l, และไนไตรท-ไนโตรเจน 0.0151±0.01 - 0.0183±0.04 mg/l 

 

สรุปและวิจารณผล 

การทดลองท่ี 1 

ระดับโปรตีนและไขมันไมมีอิทธิพลรวมท่ีสงผลตอน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยสุดทาย อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของ

ลูกหอยชักตีน แตระดับโปรตีนท่ีสูงข้ึนใน MBD (โปรตีน 40 เปน 42 เปอรเซ็นต) ทําใหลูกหอยชักตีนมีน้ําหนักและความยาว

เฉลี่ยสุดทาย อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงข้ึน แสดงวาเม่ือระดับโปรตีนใน MBD สูงในระดับท่ีเหมาะสมหอยชักตีนจะนํา

โปรตีนไปใชเพ่ือการเจริญเติบโตมากกวาการนําไปใชเพ่ือเปนแหลงพลังงาน โดยสัตวน้ําตองการโปรตีนเพ่ือใชในการ metabolic 

energy มากกวาตองการไขมัน (Wilson, 1989) ระดับโปรตีนและไขมันไมมีอิทธิพลรวมท่ีสงผลตออัตราการเปลี่ยนอาหารเปน

เนื้อของลูกหอยชักตีน แตระดับโปรตีนมีผลตออัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ โดยลูกหอยชักตีนท่ีไดรับ MBD ท่ีระดับโปรตีน

สูงขึ้นมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดีขึ้นเนื่องมาจากปริมาณวัตถุดิบท่ีเปนแหลงโปรตีนมีคุณภาพดีใชปริมาณสูงขึ้นเม่ือระดับ

โปรตีนสูงขึ้น (Lee et al. 2001) 
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การเพ่ิมระดับไขมันใน MBD จากระดับ 10 เปน 12 เปอรเซ็นต มีผลทําใหการเจริญเติบโตดีขึ้น ไมมีผลทําใหอัตรา 

การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและอัตรารอดแตกตางกัน แสดงวาระดับไขมันจากการทดลองนี้ไมสูงเกินท่ีจะทําใหเกิดกระบวนการ 

lipostatic ท่ีทําใหมีการสะสมไขมันมากขึ้นและสงผลทําใหการเจริญเติบโตลดลง (Ogata and Shearer 2000) นอกจากนี้การ

เพ่ิมระดับไขมันใน MBD ในระดับท่ีทดลองไมลดระดับความตองการโปรตีนทําใหการเจริญเติบโตดี เปนไปในแนวทางเดียวกับ

ผลการศึกษาในสัตวน้ําอ่ืน ๆ ของ Rachmansyah et al. (2005) ท่ีพบวาการเพ่ิมระดับไขมันจาก 8 ไป 12 เปอรเซ็นต ชวยทํา

ใหการเจริญเติบโตดีขึ้นแตไมชวยทําใหอัตรารอดและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อแตกตางกัน 

การทดลองท่ี 2 

หอยชักตีนท่ีไดรับอาหารเม็ดท่ีมีระดับโปรตีนท่ี 38 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักเฉลี่ยสุดทายและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

สูงกวาหอยชักตีนท่ีไดรับอาหารเม็ดท่ีมีระดับโปรตีนท่ี 40 เปอรเซ็นต แสดงวาเม่ือระดับโปรตีน 38 เปอรเซ็นต ในอาหารเม็ดสูง

ในระดับท่ีเหมาะสมหอยชักตีนจะนําโปรตีนไปใชเพ่ือการเจริญเติบโตมากกวาการนําไปใชเพ่ือเปนแหลงพลังงาน (Wilson, 1989) 

สอดคลองกับผลการศึกษาการใชอาหารผสม 3 สูตร เลี้ยงหอยชักตีนเปนเวลา 120 วัน ของพัชรี และสุนันท (2553) ท่ีรายงาน

วาระดับโปรตีน 37 - 38 เปอรเซ็นต ทําใหหอยชักตีนเจริญเติบโตดี ระดับโปรตีนมีผลตออัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อโดย

หอยชักตีนท่ีไดรับอาหารเม็ดท่ีระดับโปรตีนเหมาะสมมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดี เนื่องมาจากคุณคาทางโภชนาการคงท่ี

และพียงพอ (Langdon, 2003) 

ระดับไขมันในอาหารเม็ดท่ีเพ่ิมขึ้นมีผลทําใหการเจริญเติบโตดีขึ้น ไมมีผลทําใหอัตรารอดและอัตราการเปลี่ยนอาหาร

เปนเนื้อแตกตางกัน แสดงวาระดับไขมันจากการทดลองนีไ้มสูงเกนิท่ีจะทําใหเกิดกระบวนการท่ีทําใหมีการสะสมไขมันมากขึ้นและ

สงผลทําใหการเจริญเติบโตลดลง (Jobling et al. 2002; Johansen et al. 2003) 

การทดลองท่ี 3 

การเจริญเติบโตของหอยชักตีนเม่ือไดรับอาหารเม็ดสําเร็จรูปพอแมพันธุหอยชักตีนท่ีระดับโปรตีน 48 และไขมัน 14 

เปอรเซ็นต สูงกวาหอยชักตีนเม่ือไดรับอาหารเม็ดสําเร็จรูปพอแมพันธุหอยชักตีนท่ีระดับโปรตีนและไขมันอ่ืน ๆ แสดงวาระดับ

โปรตีนและไขมันเพียงพอตอความตองการของหอยชักตีนเพ่ือการเจริญเติบโต เปนไปในทิศทางเดียวกับสัตวน้ําชนิดอ่ืนท่ีพอแม

พันธุสัตวน้ําตองการโปรตีนสูงกวาสัตวน้ําโตเต็มวัย (Wee and Tuan, 1988) 

พอแมพันธุหอยชักตีนท่ีไดรับอาหารเม็ดพอแมพันธุท่ีมีระดับโปรตีน 48 และไขมัน 14 เปอรเซ็นต มีจํานวนครั้งของ

การวางไขมากกวาพอแมพันธุหอยชักตีนท่ีไดรับอาหารเม็ดพอแมพันธุท่ีมีระดับโปรตีนและไขมันอ่ืน เปนไปในทิศทางเดียวกับ

การศึกษาในสัตวน้ําชนิดอ่ืน เชน Wee and Tuan (1988) ไดศึกษาผลของระดับโปรตีนตอการเจริญเติบโตและการเจริญพันธุ

ของปลานิล พบวาระดับโปรตีน 27.5 - 35 เปอรเซ็นต เพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตแตไมเพียงพอสําหรับการเจริญพันธุ 

(ความถี่ในการวางไข ขนาดของไข การผสมและฟกตัวของไข) ตองไดรับโปรตีน 42.5 - 50 เปอรเซ็นต Chong et al. (2004) ท่ี

พบวาแมพันธุปลา swordtails ท่ีไดรับอาหารท่ีมีระดับโปรตีน 50 หรือ 60 เปอรเซ็นต จะไดจํานวนครั้งของการวางไขกวาแมพันธุ

ปลา swordtails ท่ีไดรับอาหารท่ีมีระดับโปรตีน 20, 30 หรือ 40 เปอรเซ็นต เชนเดียวกับการศึกษาของ Duray et al. (1994) ท่ี

พบวาระดับไขมันสูง (ไขมัน 12 - 18 เปอรเซ็นต) ข้ึนทําให rabbit fish มีจํานวนคร้ังของการวางไขมากข้ึน น้ําหนักฝกไขและอัตรา

รอดของลูกหอยจากพอแมพันธุหอยชักตีนท่ีไดรับอาหารเม็ดพอแมพันธุหอยชักตีนท่ีมีระดับโปรตีน 48 และไขมัน 14 เปอรเซ็นต 

ดีกวาจากพอแมพันธุหอยชักตีนท่ีไดรับอาหารเม็ดพอแมพันธุหอยชักตีนท่ีมีระดับโปรตีนและไขมันอ่ืนนื่องมาจากหอยชักตีนจัด

อยูในกลุมสัตวน้ํากินเนื้อพอแมพันธุจึงตองการโปรตีนสูงเพ่ือใหเพียงพอตอการเจริญพันธุ เชนเดียวกับพอแมพันธุสัตวน้ําชนิดอ่ืน ๆ 

เชน Duray et al. (1994) ท่ีพบวาระดับไขมัน 12 - 18 เปอรเซ็นต ในอาหารพอแมพันธุ rabbit fish ทําใหจํานวนไข อัตราฟก 

และอัตรารอดของลูกปลาอายุ 14 วัน สูงขึ้น 

คุณภาพน้ําตลอดการทดลองของทุกชุดการทดลองในการทดลองท่ี 1 - 4 อยูในเกณฑเหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงหอย

ชักตีนเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีเหมาะสมของคุณภาพน้ําเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (คณิต และคณะ, 2537) 
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จากผลการศึกษาท้ัง 3 การทดลอง สรุปไดวาอาหารเม็ดขนาดเล็กแบบ MBD ท่ีมีระดับโปรตีน 42 และไขมัน 12 

เปอรเซ็นต เหมาะสมสาํหรับอนุบาลลูกหอยชักตีนใหลูกหอยชักตีนมีการเจริญเติบโตดีและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อตํ่า 

อาหารเม็ดท่ีมีระดับโปรตีน 38 และไขมัน 8 เปอรเซ็นต เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงหอยชักตีนใหไดขนาดตลาดเนื่องจากลูกหอย

ชักตีนมีการเจริญเติบโตดีและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ํา อาหารเม็ดพอแมพันธุหอยชักตีนท่ีมีระดับโปรตีน 48 และไขมัน 

14 เปอรเซ็นต เหมาะสมสําหรบัการเลี้ยงพอแมพันธุหอยชักตีนเนื่องจากใหจาํนวนครั้งท่ีวางไข น้ําหนักฝกไข อัตราการฟกและ

อัตรารอดของลูกหอยชักตีนสูง 

 

คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณเจาหนาท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงพังงาท่ีชวยเลี้ยงและเก็บตัวอยางหอยชักตีน 
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ปริมาณและคณุภาพไขของแมปลาตะกรบั (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) จากการผสมเทียม

อยางตอเนื่องในรอบป 

 

จิระยุทธ รื่นศิริกุล* มาวิทย อัศวอารีย อัตรา ไชยมงคล และ สิราวรรณ บุญชัย  

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 6 (สงขลา) 

 

บทคัดยอ 

ศึกษาปริมาณและคุณภาพไขของแมปลาตะกรับท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟก (H) และเลี้ยงในทะเลสาบสงขลา (L) โดยนํามา

ผสมเทียมอยางตอเนื่องในรอบป ปลาทดลองมี 2 กลุมคือ แมปลาขนาดเล็ก (อายุ 1 ป; น้ําหนักเริ่มตน H = 110±18 กรัม, L = 

126±26 กรัม)  และขนาดใหญ (อายุ 2 ป; น้ําหนักเริ่มตน H = 215±39 กรัม, L = 187±41 กรัม) กลุมละ 20 ตัว เลี้ยงแบบ

เพศเดียวในกระชงัลอยขนาด 1.5 ลบ.ม. (12 ตัว/ลบ.ม.) คัดเลือกแมปลามาฉีดฮอรโมนเพ่ือผสมเทียมเดือนละคร้ัง พรอมตรวจสอบ

ปริมาณและคุณภาพไขของแมปลาเปนระยะเวลา 1 ป พบวา เปอรเซ็นตแมปลาไขแกในปลาท่ีเลี้ยงท้ังสองแหลงไมมีความแตกตาง

ทางสถิติ (P>0.05) จํานวนชุดของไขในปลา H ขนาดเล็ก มีไข 2.2±0.9 ชุด (สูงสุด 3 ชุด) นอยกวาแมปลา L ขนาดเดียวกันซ่ึง

มีจํานวน 4.4±2.1 ชุด (สูงสุด 8 ชุด) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนในปลาขนาดใหญมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ 

(P>0.05) ท้ังปลา H และ L ท่ีมีจํานวนไข 5.0±1.5 ชุด (สูงสุด 8 ชุด) และ 4.9±2.4 ชุด (สูงสุด 11 ชุด) ตามลําดับ จํานวนไข

ท้ังหมดและจํานวนไขตอน้ําหนักแมปลาในปลาขนาดเล็กจากแหลงเลี้ยงท้ังสองแหลงไมแตกตางทางสถิติ (P>0.05) แตในแมปลา 

H ขนาดใหญ มีจํานวนไขท้ังหมดนอยกวาแมปลา L อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แตจํานวนไขตอน้ําหนักแมปลาไม

แตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) คุณภาพไขของแมปลาท้ังสองแหลงสวนใหญไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ยกเวนเปอรเซ็นต

การตกไขของแมปลา L ขนาดเล็ก และเปอรเซ็นตไขดีเม่ือตกไขในแมปลา L ขนาดใหญ (50.4±25.3%, 83.1±14.0%) สูงกวา

แมปลา H (12.3±11.7%, 70.2±12.6%) เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมปลาขนาดเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

การศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาคุณภาพไขของแมปลาท่ีเลี้ยงในทะเลสาบมีแนวโนมดีกวาแมปลาท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟก ในขณะท่ีปริมาณ

ไขไมแตกตางกัน 
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Quantity and Quality of Eggs from Annual Continuing Artificial Breeding of Spotted Scat 

(Scatophagus argus Linnaeus, 1766) 

 

Jirayuth Ruensirikul*, Mavit Assava-arree, Atra Chaimongkol and Sirawan Bunchai  

Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 6 (Songkhla) 

 

Abstract 

Egg quantity and quality of hatchery-reared (H) and Songkhla lake-reared (L) spotted scat broodfish 

were investigated using continuing artificial breeding all year round. Two sizes of scat broodfish: small (1 year 

old; H = 110±18 g, L = 126±26 g in initial weight) and large (2 years old; H = 215±39 g, L = 187±41 g in initial 

weight) were held in 1.5 m3 floating net cage as 20 fish per each (12 ind/m3) in monosex rearing. Broodfish 

were selected for monthly induce ovulation and the quantity and quality of eggs were monitored for 1 year. 

The results showed that percentage of mature broodfish of both rearing sites was not significantly different 

(P>0.05). Number of oocyted batch of H-small broodfish was 2.2 ± 0.9 batches (maximum 3 batches) 

significantly lower than L-small broodfish that was 4.4±2.1 batches (maximum 8 batches) (P < 0.05) whereas 

there was no significant difference in large broodfish (P>0.05) that occupied 5.0±1.5 batches (maximum 8 

batches) and 4.9±2.4 batches (maximum 11 batches) in H- and L-broodfish respectively. Total number and  

egg number per weight in small broodfish were no significant difference (P>0.05). In large broodfish, H-fish 

obtained total egg number significantly lower than L-fish (P<0.05) while egg number per weight was no 

significant difference (P>0.05). Almost egg quality parameters were not significantly different (P>0.05) except 

ovulation rate of L-small broodfish and percentage of complete ovulated eggs in L-large fish (50.4±25.3%, 

83.1±14.0%) significantly higher than H-broodfish (12.3±11.7%, 70.2±12.6%) comparing in same group size 

(P<0.05). The results indicate that quality of lake-reared scat broodfish tend to higher than hatchery-reared 

broodfish while egg quantity was not affected by rearing sites.  
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คํานํา 

ปริมาณและคุณภาพพอแมพันธุเปนปจจัยสําคัญตอการเพาะขยายพันธุปลาใหไดลูกปลาเชิงปริมาณ เพ่ือตอบสนองการ

เลี้ยงเชิงพาณิชย พอแมปลาท่ีมีคุณภาพดีไมจําเปนตองมีจํานวนมาก เพราะการดูแลพอแมพันธุท่ีมากเกินแผนการผลิตลูกปลา

ยอมทําใหตนทุนสูงขึ้น การทราบถึงปริมาณและคณุภาพเซลลสืบพันธุของพอแมปลาท่ีเลี้ยง ทําใหการวางแผนการจดัการเลี้ยง

พอแมพันธุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ จะทําใหทราบวาควรจะเลี้ยงพอแมปลาไวจํานวนเทาใด จึงสอดคลองกับแผนการ

ผลิตลูกปลา 

 การเพาะพันธุปลาตะกรับสวนใหญใชวิธีผสมเทียม (จิระยุทธ และคณะ, 2551; Chang and Hsieh, 1997; Cai et 

al., 2010; Khanh et al., 2012) เนื่องจากปลาชนิดนี้ไมผสมพันธุวางไขในท่ีกักขัง การผลิตลูกปลาชนิดนี้ประสบความสําเร็จใน

ระดับหนึ่ง ในขณะท่ีความตองการลูกปลาของเกษตรกรมีแนวโนมมากขึ้น การจัดการดานพอแมพันธุจึงมีความจําเปน เพ่ือให

สามารถผลิตลูกปลาไดอยางตอเนื่อง ขอมูลศักยภาพของการผลิตไขท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแมปลาในรอบฤดูกาลผลิต 

จึงมีความสําคัญท่ีใชในการวางแผนการเพาะพันธุปลาชนิดนี ้

 ปลาตะกรับเปนปลาท่ีมีไขเปนแบบ group synchronous oocyte development (จิระยุทธ และคณะ, 2555; 

Castanos and Barry, 1988) ภายในรังไขจะมีเซลลไขอยางนอย 2 ชุด (batch) และวางไขไดหลายครั้ง (multiple-spawner) 

ในรอบฤดูกาลผสมพันธุ (Gandhi et al., 2014) การผสมเทียมโดยการฉีดฮอรโมน จะทําใหไขชุดแรกท่ีมีขนาดใหญกวาเกิด 

การตกไขและสามารถรีดออกมาผสมกับน้ําเชื้อได หลังจากนั้นไขชุดท่ี 2 จะพัฒนาข้ึนมาแทนท่ีและจะสามารถฉีดฮอรโมนกระตุน

การตกไขเพ่ือผสมเทียมไดอีกครั้งหนึ่ง จิระยุทธ และคณะ (ขอมูลยังไมตีพิมพ) พบวาการท่ีไขชุดท่ีสองพัฒนาขึ้นมาจนเปนไขแก 

(late vitellogenic oocyte) แทนท่ีไขชุดแรกใชเวลาเฉลี่ยประมาณ 42 วัน แตขอมูลชีววิทยาการสืบพันธุของแมปลาเกี่ยวกับ

จํานวนชุดของไขท่ีแมปลาสรางขึ้นในรอบฤดูกาลผสมพันธุวางไข หรือในรอบป รวมท้ังปริมาณและคุณภาพไขแตละชุดยังมีการศึกษา

กันนอยมาก หากปลาชนิดนี้สรางไขไดอยางตอเนื่องในรอบปโดยท่ีคุณภาพของไขไมลดลง ก็จะสามารถใชประโยชนจากแมปลา

แตละตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมจําเปนตองเลี้ยงแมปลาไวมากเกินความจําเปน ขอสังเกตในเบื้องตนพบวา หากแมปลา

ตะกรับท่ีเลี้ยงไวในโรงเพาะฟกมีไขแกและไมไดนําฉีดฮอรโมนกระตุนการตกไขเพ่ือผสมเทียม ไขชุดนั้นจะฝอและสลายไปในท่ีสุด 

และตองใชเวลาอีกระยะหนึ่งท่ีไขชุดตอไปจะพัฒนาขึ้นมาแทนจึงจะสามารถนําแมปลามาเพาะพันธุได  

 การเพาะพันธุปลาตะกรับในปจจุบันของกรมประมง ใชพอแมพันธุท่ีไดจากการเลี้ยงโดยไมตองไปจับพอแมปลาจาก

ธรรมชาติเหมือนในอดีต (จิระยุทธ และคณะ, 2551) แตการเลี้ยงพอแมพันธุนั้นมีแหลงเลี้ยงสองแหลง คือในโรงเพาะฟกและใน

แหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือเปนทางเลือกใหกับผูเพาะขยายพันธุท่ีจะเลือกใชใหเหมาะสม ซ่ึงแตละแหลงมีขอดีและขอดอยแตกตางกัน 

ในขณะท่ีการศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพการเพาะขยายพันธุปลาตะกรับจากท้ังสองแหลงยังไมมีการศึกษามากอน การศึกษาท่ี

ผานมาสวนใหญมักเปรียบเทียบระหวางพอแมปลาจากโรงเพาะฟกหรือจากฟารม (domesticated fish) กับพอแมปลาท่ีจับ

จากธรรมชาติ (wild fish) (Salze et al., 2005; Crespel et al., 2008; Quiñones-Arreola et al., 2015) ท่ีสวนใหญปลา

จากธรรมชาติมักใหผลการเพาะพันธุดีกวาปลาท่ีเลี้ยงในท่ีกักขัง Mylonas and Zohar (1998) พบวาปลาท่ีเลี้ยงในท่ีกักขัง 

มีไขขนาดเล็กและคุณภาพตํ่ากวาปลาธรรมชาติเนื่องจากการเจริญของไขปลาท่ีเลี้ยงในท่ีกักขังไมพัฒนาไปถึงระยะสุดทาย (final 

oocyte maturation) อยางไรกต็ามการปรบัปจจยัสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมชวยใหปลาปรับตัวใหเขากับสภาวะการเลีย้งในท่ีกักขัง

และพัฒนาระบบสืบพันธุไดตามปกติ (Mylonas et al., 2010) 

การศึกษาครั้งนี้จึงตองการทราบจํานวนชุดของไขท่ีแมปลาตะกรับสรางขึ้นในรอบป รวมท้ังปริมาณและคุณภาพไขของ

แมปลาท่ีเลี้ยงในแหลงเลี้ยงแตกตางกัน ซ่ึงเปนขอมูลสําคัญท่ีใชในการจัดการเลี้ยงแมพันธุและการวางแผนการผลติลูกปลาเชิง

ปริมาณของโรงเพาะฟกอยางมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาจํานวนชุดของไขท่ีแมปลาตะกรับสรางขึ้นในรอบปและศึกษาปริมาณและคุณภาพไขแมปลาแตละชุด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณและคุณภาพของไขแมปลาตะกรับท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟกและในทะเลสาบสงขลา 

 

วิธีดําเนินการ 

1. สถานท่ีทดลอง 

ดําเนินการศึกษาและเก็บขอมูลท่ีทะเลสาบสงขลาตอนนอก บริเวณพ้ืนท่ี ม.1 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา และโรง

เพาะพันธุปลาทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 6 (สงขลา)  

2. การเตรียมแมพันธุท่ีใชในการทดลอง 

แมปลาท่ีนํามาทดลองเปนปลาท่ีไดจากการเพาะพันธุจากโรงเพาะพันธุปลาทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําชายฝงเขต 6 (สงขลา) จํานวน 2 รุน จากนั้นนํามาเลี้ยงในกระชังในทะเลสาบสงขลาจนกระท่ังถึงวัยเจริญพันธุ กลาวคือ

อายุ 1 และ 2 ป ตามลําดับ จํานวนรุนละ 100 - 200 ตัว จากนั้นคัดเลือกปลาเพศเมียท่ีสมบูรณแข็งแรงนํามาเลี้ยงในกระชังใน

โรงเพาะฟก (H) และคงเลี้ยงไวในกระชังในทะเลสาบสงขลา (L) แหลงละ 40 ตัว ไดแก แมปลาขนาดเล็ก (อายุ 1 ป; น้ําหนัก

เริ่มตน H = 110.1±18.3 กรัม, L = 126.2±26.0 กรัม) และขนาดใหญ (อายุ 2 ป; น้ําหนักเริ่มตน H = 215.0±39.0 กรัม, L = 

186.7±41.1 กรัม) อยางละ 20 ตัว เลี้ยงแบบเพศเดียวโดยเลี้ยงแมปลาในทะเลสาบสงขลาในกระชังลอยขนาด 1.5 ลบ.ม. ความ

หนาแนนประมาณ 12 ตัว/ลบ.ม. สวนในโรงเพาะพันธุปลาทะเล เลี้ยงแมปลาในบอคอนกรีตขนาด 600 ลบ.ม. โดยใชกระชังลอย

ขนาดและความหนาแนนเทากับท่ีเลี้ยงในทะเลสาบสงขลา โดยใชระบบปด (น้ําหมุนเวียน) ใหอาหารปลาทะเลชนิดเม็ดลอยน้ํา

ท่ีมีโปรตีนไมนอยกวา 30 เปอรเซ็นต ครั้งละ 5 เปอรเซ็นตตอน้ําหนักตัว สัปดาหละ 3 ครั้ง ฝงไมโครชิพ (PIT-tag) ใหแกแมปลา

ทุกตัวเพ่ือแยกความแตกตางของปลาแตละตัว หลังจากคัดแมปลาตามจํานวนท่ีกําหนดไวแลวเลี้ยงปลาไวในแตละแหลงเปนเวลา 

3 เดือน กอนเริ่มการทดลอง  

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 เม่ือปลาท่ีเลี้ยงไวเริ่มมีไขแกคัดเลือกแมปลามาฉดีฮอรโมนเพ่ือผสมเทียมเดือนละครั้ง ตามวิธีการของ จิระยุทธ และคณะ 

(2551) โดยตรวจสอบจากเปอรเซ็นตไขท่ีมีความสมบูรณ (percent of vitellogenic oocyte) และขนาดไขกอนฉีดฮอรโมน  

ฉีดฮอรโมนแกแมปลาท่ีมีเปอรเซ็นตไขท่ีมีความสมบูรณมากกวา 70 เปอรเซ็นต บันทึกน้ําหนักและความยาวของแมปลาทุกตัว 

ตรวจสอบจาํนวนปลาท่ีมีไขแกแตละตัวตามหมายเลข PIT-tag โดยใชวิธีการ cannulation คาํนวณเปอรเซ็นตแมปลาไขแก 

(mature female) ของแตละเดือน เปอรเซ็นตการตกไข (ovulation rate) บันทึกระยะเวลาท่ีตกไข (latency time) เปอรเซ็นต

ไขดีเม่ือตกไข (ovulated oocytes) ขนาดเสนผานศูนยกลางของไข โดยการสุมไขท่ีรีดออกมาตรวจสอบภายใตกลองจุลทรรศน

กําลังขยายสูง จํานวนตัวละ 100 ฟอง นับจํานวนไขโดยวิธี volumetric method โดยสุมไขจํานวนหนึ่ง (1 มล./3 ซํ้า) มานับ

ปริมาณแลวคาํนวณหาจาํนวนไขท้ังหมดและจํานวนไขตอน้าํหนักแมปลา (relative fecundity) จากนั้นผสมไขกับน้ําเชื้อท่ีมี

คุณภาพผานตามเกณฑท่ีกําหนด ตรวจสอบอัตราการผสมและอัตราการฟก วัดความยาวลาํตัว (total length) ของลูกปลา

หลังจากลูกปลาฟกเปนตัว 6 - 12 ชม. บันทึกจํานวนลูกปลาท้ังหมดท่ีได ตรวจสอบเปอรเซ็นตความผิดปกติของลูกปลาท่ีเพ่ิงฟก 

(abnormality rate) เชน ลําตัวคดงอ และอัตรารอดของลูกปลาเม่ืออายุ 72 ชม. หลังจากปฏิสนธิ ตรวจสอบโดยนําลูกปลาท่ี

เพ่ิงฟกจํานวน 30 ตัว (2 ซํ้า/แม) มาใสในภาชนะพลาสติกความจุ 2 ลิตรท่ีมีน้ําทะเล 1 ลิตร ไมใหอาหารและออกซิเจนตลอด

ระยะเวลาท่ีศึกษา โดยคํานวณตามสมการดังนี้ 
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 เปอรเซ็นตแมปลาไขแก (%)  =  จํานวนแมปลาไขแก X 100 

  จํานวนแมท้ังหมดท่ีตรวจสอบ 

 

 เปอรเซ็นตการตกไข (%)  =  จํานวนแมปลาท่ีตกไข X 100 

  จํานวนแมท้ังหมดท่ีฉีดฮอรโมน 

 

 เปอรเซ็นตไขท่ีมีความสมบูรณ (%) =  จํานวนไขท่ีสมบูรณ (vitellogenic oocyte) X 100 

 จํานวนไขท้ังหมดท่ีตรวจสอบ 

 

 เปอรเซ็นตไขดีเม่ือตกไข (%)  =  จํานวนไขดี (ovulated oocyte) X 100 

 จํานวนไขท้ังหมดท่ีตรวจสอบ 

 

 อัตราการผสม (%)  =  จํานวนไขท่ีผสมท่ีระยะ gastrula X 100 

 จํานวนไขท้ังหมดท่ีตรวจสอบ 

 

 อัตราการฟก (%)  =  จํานวนลูกปลาท่ีฟกเปนตัว X 100 

  จํานวนไขท่ีผสมท้ังหมดท่ีตรวจสอบ 

 

 ความผิดปกติของลูกปลา (%)  =  จํานวนลูกปลาท่ีผิดปกติ X 100 

  จํานวนลูกปลาท้ังหมดท่ีตรวจสอบ 

 

 อัตรารอดของลูกปลา (%)  =  จํานวนลูกปลาท่ีเหลือรอด X 100 

   จํานวนลูกปลาท้ังหมดท่ีตรวจสอบ 

 

หลังผสมเทียมปลอยแมปลาเลี้ยงตอไปเปนเวลา 1 เดือน หลังจากนั้นคัดเลือกแมปลามาผสมเทียมและเก็บขอมูลเชนเดียว 

กับการผสมเทียมคร้ังแรก ดําเนินการเชนนี้จนครบ 1 ป จึงสิ้นสุดการทดลอง จํานวนชุดของไขท่ีแมปลาตะกรับสรางข้ึนนับจาก

จํานวนคร้ังท่ีแมปลาตกไขของปลาแตละตัวในรอบปเนื่องจากหลังจากแมปลาตกไขและถูกรีดไขผสมเทียมแลวแมปลาจะสรางไข

ชุดใหมเพ่ือการผสมพันธุวางไขในรอบถัดไป คุณภาพน้ําท่ีเลี้ยงแมปลาในโรงเพาะฟก ไดแก ความเค็ม 25 - 30 พีพีที อุณหภูมิ 

26 - 29 องศาเซลเซียส พีเอช 7.3 - 8.2 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 5.4 - 7.5 มก./ล. และแอมโมเนียรวม 0.02 - 0.53 มก./ล. 

คุณภาพน้ําในทะเลสาบสงขลาบริเวณท่ีเลี้ยงแมปลาไดแก ความเค็ม 0 - 31 พีพีที อุณหภูมิ 26 - 31 องศาเซลเซียส พีเอช 7.6 - 

8.4 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 5.7 - 8.0 มก./ล. และแอมโมเนียรวม 0.01 - 0.15 มก./ล.  

4. การวิเคราะหขอมูล 

คํานวณและนําเสนอขอมูลตาง ๆ โดยใชคาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean±SD) วิเคราะหความแตกตางทางสถิติ

ของคาเฉลี่ยของปริมาณและคุณภาพไขของแมปลาในแตละแหลงเลี้ยงดวยวิธี t-test ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยโปรแกรม

วิเคราะหสําเร็จรูปทางสถิติ 
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ผลการศึกษา 

1. เปอรเซ็นตแมปลาไขแกและจํานวนชุดของไขในรอบป 

เปอรเซ็นตแมปลาไขแกในปลาขนาดเล็กท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟกและในทะเลสาบสงขลาพบวามีความแปรปรวนอยูในชวง 

35.3 - 88.2% (เฉลี่ย 60.1±17.5%) และ 42.1 - 85.0% (เฉลี่ย 67.6±15.8%) ตามลําดับ สวนปลาขนาดใหญท่ีเลี้ยงในโรง

เพาะฟกและในทะเลสาบสงขลาพบวามีความแปรปรวนอยูในชวง 42.9 - 94.7% (เฉลี่ย 73.9±16.2%) และ 26.3 - 90.0% 

(เฉลี่ย 63.1±19.5%) ตามลําดับ และไมมีความแตกตางทางสถิติระหวางปลาท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟกและในทะเลสาบสงขลาท้ังใน

ปลาขนาดเล็กและขนาดใหญ (P>0.05) (ภาพท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 เปอรเซ็นตแมปลาไขแกของแมปลาตะกรับขนาดเล็ก (a) และขนาดใหญ (b) ท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟก (H) และเลี้ยงใน

 ทะเลสาบสงขลา (L) จากการผสมเทียมอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 1 ป 

 จํานวนชุดของไขของแมปลาโดยเฉลี่ยจากการผสมเทียมอยางตอเนื่องในรอบปพบวาในปลาขนาดเล็กท่ีเลี้ยงในโรงเพาะ

ฟกมีไขจํานวน 2.2±0.9 ชุด (สูงสุด 3 ชุด) มีคานอยกวาแมปลาขนาดเดียวกันท่ีเลี้ยงในทะเลสาบสงขลาซ่ึงมีจํานวน 4.4±2.1 ชุด 

(สูงสุด 8 ชุด) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนในปลาขนาดใหญมีคาใกลเคียงกันและไมมีความแตกตางทางสถิติ (P>0.05) 

ท้ังปลาท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟกและในทะเลสาบสงขลาท่ีมีจํานวนไข 5.0±1.5 ชุด (สูงสุด 8 ชุด) และ 4.9±2.4 ชุด (สูงสุด 11 ชุด) 

ตามลําดับ (ภาพท่ี 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 
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ภาพที่ 2 จํานวนชุดของไขแมปลาตะกรับขนาดเล็กและขนาดใหญโดยเฉลี่ย (a) และสูงสุด (b) ท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟก (H) และ 

 เลี้ยงในทะเลสาบสงขลา (L) จากการผสมเทียมอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 1 ป (เคร่ืองหมาย * หมายถึงมีความ ความ

 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ภายในกลุมแมปลาขนาดเดียวกัน) 

 

2. ปริมาณและคุณภาพไขแมปลาตะกรับ 

 ปริมาณไขของแมปลาไดแกจํานวนไขท่ีแมปลาสรางเปนชวงขึ้นในแตละชุด ในปลาขนาดเล็กท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟกมีจํานวน

ไขท้ังหมดและจํานวนไขตอน้ําหนักแมปลา 1 กรัม คือ 1,533 - 3,100 (2,410±716)x100 ฟอง และ 882 - 1,276 (1,061±144) 

ฟอง ตามลําดับ ไมแตกตางทางสถิติ (P>0.05) กับแมปลาท่ีเลี้ยงในทะเลสาบท่ีมีจาํนวนไขท้ังหมดและจํานวนไขตอน้ําหนักแมปลา 

1 กรัม คือ 1,604 - 4,296 (2,812±889)x100 ฟอง และ 999 - 1,642 (1,193±193) ฟอง ตามลําดับ (ภาพท่ี 3) 

ในแมปลาขนาดใหญท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟกมีจํานวนไขท้ังหมด 2,153 - 3,300 (2,693±430)x100 ฟอง นอยกวาแมปลา

ท่ีเลี้ยงในทะเลสาบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) คือ 2,550 - 4,050 (3,327±574)x100 ฟอง สวนจํานวนไขตอน้ําหนัก

แมปลา 1 กรัม พบวาแมปลาท้ังสองแหลงมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) คือ 929 - 1,165 (1,061±75) ฟอง และ 1,047 

- 1,323 (1,127±92) ฟอง ในแมปลาท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟกและในทะเลสาบสงขลาตามลําดับ (ภาพท่ี 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 จํานวนไขของแมปลาตะกรับขนาดเล็กท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟก (a) และเลี้ยงในทะเลสาบสงขลา (b) จากการผสมเทียม

 อยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 1 ป (เดือนท่ีไมมีขอมูลหมายถึงแมปลาไมมีการตกไขในระยะเวลาท่ีกําหนด) 

 

* 
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* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 จํานวนไขของแมปลาตะกรับขนาดใหญท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟก (a) และเลี้ยงในทะเลสาบสงขลา (b) จากการผสมเทียม

 อยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 1 ป (เดือนท่ีไมมีขอมูลหมายถึงแมปลาไมมีการตกไขในระยะเวลาท่ีกําหนด; เครื่องหมาย 

 * หมายถึง มีความความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)) 

 

 คุณภาพไขของแมปลาตะกรับท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟกและเลี้ยงในทะเลสาบสงขลาจากการผสมเทียมอยางตอเนื่องเปน

ระยะเวลา 1 ป ท้ังแมปลาขนาดเล็กและขนาดใหญพบวาสวนใหญมีคาใกลเคียงกันและไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ไดแก 

เปอรเซ็นตไขท่ีมีความสมบูรณอยูในชวง 84.9±9.0 - 89.0±3.0% ขนาดไขกอนฉีดฮอรโมนอยูในชวง 392±18 - 414±28 

ไมโครเมตร ระยะเวลาท่ีตกไข 37.7±1.4 - 38.5±1.5 ชม. ขนาดของไขเม่ือตกไข 636±16 - 665±23 ไมโครเมตร อัตราการ

ผสม 75.8±18.3 - 83.5±13.3% อัตราการฟก 38.2±19.0 - 58.7±18.2% ความยาวลูกปลาหลังฟก 1.9±0.1 - 2.0±0.1 มม. 

และเปอรเซ็นตความผิดปกติของลูกปลา 2.0±0.8 - 5.0±3.6% 

 ยกเวนเปอรเซ็นตการตกไขของแมปลาขนาดเล็กในแมปลาท่ีเลี้ยงในทะเลสาบสงขลามีเปอรเซ็นตการตกไข 50.4±25.3% 

มีคาสูงกวาแมปลาท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟกท่ีมีคา 12.3±11.7% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) รวมท้ังเปอรเซ็นตไขดีเม่ือตก

ไขก็มีผลเชนเดียวกัน คือ ในแมปลาขนาดใหญท่ีเลี้ยงในทะเลสาบสงขลาเปอรเซ็นตไขดี 83.1±14.0% มีคาสูงกวาแมปลาท่ีเลี้ยง

ในโรงเพาะฟกท่ีมีคา 70.2±12.6% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี 1) 
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H L H L

1.เปอรเซ็นตไขที่มีความสมบูรณ (%) 87.8 ± 2.6 88.7 ± 2.9 84.9 ± 9.0 89.0 ± 3.0

2.ขนาดไขกอนฉีดฮอรโมน (µm) 392 ± 18 397 ± 19 414 ± 28 392 ± 18

3.เปอรเซ็นตการตกไข (%) 12.3 ± 11.7 50.4 ± 25.3* 45.8 ± 30.6 37.1 ± 19.5

4.ระยะเวลาที่ตกไข (ชม.) 38.5 ± 0.8 37.7 ± 1.4 37.7 ± 1.3 38.5 ± 1.5

5.เปอรเซ็นตไขดีเมื่อตกไข (%) 83.0 ± 24.9 88.2 ± 4.6 70.2 ± 12.6 83.1 ± 14.0*

6.ขนาดของไขเมื่อตกไข (µm) 665 ± 23 641 ± 14 656 ± 24 636 ± 16

7.อัตราการผสม (%) 75.8 ± 18.3 83.5 ± 13.3 77.8 ± 13.2 76.3 ± 11.3

8.อัตราการฟก (%) 50.2 ± 25.7 58.7 ± 18.2 43.6 ± 27.9 38.2 ± 19.0

9.ความยาวลูกปลาหลังฟก (mm) 1.9 ± 0.1 2.0 ± 0.1 2.0 ± 0.1 1.9 ± 0.1

10.เปอรเซ็นตความผิดปกติของลูกปลา (%) 2.0 ± 0.8 3.5 ± 2.0 2.9 ± 2.0 5.0 ± 3.6

11.อัตรารอดของลูกปลา (%) 72.0 ± 16.6 78.8 ± 12.4 64.5 ± 36.6 72.0 ± 21.1

แมปลาขนาดเล็ก แมปลาขนาดใหญ
คุณภาพไข

ตารางที่ 1 คุณภาพไขของแมปลาตะกรับท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟก (H) และเลี้ยงในทะเลสาบสงขลา (L) จากการผสมเทียมอยาง

 ตอเนื่องเปนระยะเวลา 1 ป (เคร่ืองหมาย * หมายถึงมีความความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 ภายในกลุมแมปลาขนาดเดียวกัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วิจารณผล 

 จากผลการศึกษาเปอรเซ็นตแมปลาตะกรับไขแก และจํานวนชุดของไขปลาตะกรับท่ีไดจากการเพาะพันธุและเลี้ยงจน

สมบูรณเพศในท่ีกักขังในครั้งนี้ทําใหทราบวา ปลาตะกรับเปนปลาท่ีมีไขและผสมพันธุวางไขไดตลอดท้ังปและสามารถสรางไขได

หลายชุด สอดคลองกับการศึกษาปลาตะกรับในธรรมชาติท่ีผานมา (มาวิทย และคณะ, 2547; Castanos and Barry, 1988; 

Gandhi et al., 2014) รูปแบบของแมปลาไขแกในรอบปของปลาท่ีไดจากการเพาะพันธุ มีความคลายคลึงกับการศึกษาปลาใน

ทะเลสาบสงขลาตอนนอกของ มาวิทย และคณะ (2547) กลาวคือ มีชวงท่ีแมปลามีไขแกสูงสุดสองชวงในรอบป โดยเฉพาะแมปลา

ท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟก มีความแปรปรวนนอยกวาในแหลงน้ําธรรมชาติ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากคุณภาพน้ําท่ีมีความผันผวนนอยกวา 

เชน ความเค็มในทะเลสาบซ่ึงมีท้ังจืดสนิทจนถึงเค็มจัด (0 - 31 พีพีที) ในขณะท่ีในโรงเพาะฟกมีความเค็มตํ่าสุดเพียง 25 พีพีที 

หรือปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้ําท่ีสังเกตไดวาในทะเลสาบบางชวงเวลาท่ีน้ําขุนขน (ความโปรงแสง<10 ซม.) ในขณะท่ีใน

โรงเพาะฟกนั้นน้ําคอนขางใสตลอดท้ังป เปนตน ซ่ึงปจจัยสิ่งแวดลอมดังกลาวมีผลตอการพัฒนาเซลลสืบพันธุของปลาและ

พัฒนาการของลูกปลาวัยออน (Pham et al., 2010; Nissling et al., 2013; Mueller et al., 2017) อยางไรก็ตามคาเฉลี่ย

ของเปอรเซ็นตแมปลาไขแกจากแหลงเลี้ยงท้ังสองแหลงไมแตกตางกันจึงเปนโอกาสท่ีดีในเบื้องตนในการสรางพอแมพันธุปลา

ชนิดนี้ท่ีเลี้ยงไดท้ังในโรงเพาะฟกและแหลงน้ําธรรมชาติ 

 การศึกษาครั้งนี้นับจํานวนชุดของไขจากจํานวนครั้งท่ีไขถูกสรางขึ้นมาใหมหลังจากไขชุดเดิมถูกรีดออกไปท้ังหมดเพ่ือ

ผสมกับน้ําเชื้อในขั้นตอนการผสมเทียม จึงเปนจํานวนชุดของไขท่ีสรางขึ้นจริง ไมไดใชจํานวนครั้งท่ีพบปลาไขแก เนื่องจากยังไม

ทราบวาใชเวลานานเทาใดไขแกถึงจะสลายไปหากไมไดรับการผสม ซ่ึงอาจตองศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคต ในขณะท่ี จิระยุทธ 

และคณะ (ขอมูลยังไมตีพิมพ) พบวาระยะเวลาในการสรางไขชุดถัดไปของปลาตะกรับโดยเฉลี่ยประมาณ 42 วัน คาจํานวนชุดท่ีได

ในคร้ังนี้จึงควรพิจารณารวมกับจํานวนชุดของไขสูงสุดท่ีพบปลาแตละกลุม เพราะหมายถึงศักยภาพสูงสุดท่ีแมปลาสามารถสราง

ไดในแตละแหลงเลี้ยง จะเห็นไดวาในปลาขนาดใหญท่ีเลี้ยงในทะเลสาบมีจํานวนชุดของไขสูงสุดถึง 11 ชุดในรอบป (จํานวน 5% 

ของแมปลาท่ีศึกษา) นั่นหมายถึงหากมีการจัดการเลี้ยงท่ีดี (คุณภาพน้ํา, โภชนาการท่ีไดรับ) แมปลาตะกรับอาจสามารถใหไข

อยางตอเนื่องไดทุกเดือนตลอดท้ังป การเลี้ยงแมพันธุไวเปนจํานวนมากจึงมีความจําเปนนอยลงเนื่องจากกระทบตอตนทุนการ

ผลิตลูกปลา ในขณะท่ีการศึกษาจํานวนชุดของไขในรอบปของปลาชนิดอ่ืน ๆ มีนอย สวนใหญเปนการตรวจสอบโดยออมจาก
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คาดัชนีความสมบูรณเพศ ขนาดของไข หรือฮอรโมนเพศ ท่ีอาจตองทําใหสูญเสียแมปลาในข้ันตอนการศึกษาจากการผาเปด

ชองทองเพ่ือนํารังไขมาตรวจสอบ เชน การศึกษาในปลา European sea bass ซ่ึงมีไขเปนชุด ๆ รูปแบบเดียวกับปลาตะกรับ

แตมีไขเพียงประมาณ 3 ชุดในรอบป (Asturiano et al., 2002) 

สําหรับจํานวนชุดของไขแมปลาท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้เปนการยืนยันถึงลักษณะการพัฒนาของเซลลไขภายในรังไข

ของปลาตะกรับท่ีเปนแบบ group synchronous oocyte development (จิระยุทธ และคณะ, 2555; Zhang et al., 2013) 

ในขณะท่ีจํานวนชุด (batch) ของไขปลาตะกรับในรอบปนั้นยังไมมีการรายงานมากอน การศึกษาคร้ังนี้แมปลาตะกรับมีการสราง

ไขคอนขางสมํ่าเสมอในปลาทุกกลุมท่ีศึกษาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 - 5 ชุด ยกเวนแมปลาขนาดเล็กท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟกท่ีมีการ

สรางไขตํ่ากวากลุมอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากความเครียดของปลาท่ีเลี้ยงในบอคอนกรีต ท่ีในบางคร้ังมีการใชยาและสารเคมี

ในการปองกันรักษาโรคและปรสิต ประกอบกับคาแอมโมเนียในน้ําสูงสุดท่ีวัดไดบางครั้งมีคามากกวาน้ําในทะเลสาบ 3 - 4 เทา  

นอกจากนี้การไดรับสารอาหารท่ีไมเหมาะสมกับความตองการของแมปลาอาจสงผลกระทบตอการสรางไข เพราะการศึกษา

ครั้งนี้ใหอาหารสําเร็จรูปสําหรับปลาทะเลกินเนื้อแกแมปลาตะกรับเพียงอยางเดียว ในขณะท่ีปลาท่ีเลี้ยงในทะเลสาบนาจะไดรับ

อาหารสําเร็จรูปควบคูกับอาหารธรรมชาติ เชน สาหรายทะเล หรือ สัตวเกาะติดจําพวก biofouling ท่ีเกิดขึ้นเองและเกาะติดอยู

กับกระชัง ท่ีสําคัญ ไดแก amphipod หรือ isopod (Hartl et al., 2006) ซ่ึงเปนอาหารท่ีพบเปนปกติในกระเพาะอาหารของ

ปลาตะกรับธรรมชาติโดยท่ัวไป (สุพิชญา, 2550; Sivan and Radhakrishnan, 2011) คุณคาทางโภชนาการท่ีแมปลาไดรับจึง

สูงกวาทําใหคุณภาพไขดีกวา (Izquierdo et al., 2001) สังเกตไดจากไขของแมปลาท่ีเลี้ยงในทะเลสาบมักมีสีเหลืองไมตางจาก

ไขของแมปลาท่ีจับจากธรรมชาติ (จิระยุทธ และคณะ, 2551) ในขณะท่ีแมปลาท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟกมักมีไขสีขาวซีด สอดคลอง

กับการศึกษาคุณภาพของพอแมพันธุปลาตะกรับท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟกท่ีผานมา (จิระยุทธ และคณะ, 2555) 

อยางไรก็ตามในแมปลาขนาดใหญท่ีมีอายุมากกวาก็พบวา จํานวนชุดของไขสูงสุดก็ไมแตกตางจากปลาท่ีเลี้ยงในทะเลสาบ

มากนัก จึงนาจะมีปจจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวของนอกเหนือจากท่ีกลาวมาขางตน Barcellos et al. (2012) พบวาปจจัยดานอายุมีผลตอ

การตอบสนองตอความเครียดของปลา ดังนั้นปจจัยจํากัดดังกลาวจึงกระทบตอปลาขนาดเล็กท่ีอายุนอยมากกวา นอกจากนี้ยัง

พบวาในแมปลาขนาดเล็กในโรงเพาะฟกยังมีอัตราการตกไขตํ่ากวาปลาท่ีเลี้ยงในทะเลสาบถึงหนึ่งในสี่ ดังนั้นการเลี้ยงแมปลาตะกรับ 

ในโรงเพาะฟกรูปแบบนี้ อาจตองรอใหแมปลามีขนาดใหญหรือมีอายุมากข้ึนจึงใชประโยชนไดอยางเต็มศักยภาพ ในขณะท่ีการ

เลี้ยงในทะเลสาบสามารถนําแมปลามาเพาะพันธุไดเปนอยางดีต้ังแตแมปลายังมีขนาดเล็กหรือเร่ิมสมบูรณเพศเปนคร้ังแรก (first 

maturation)  

สําหรับปริมาณไขท่ีไดในครั้งนี้ ถึงแมวาในปลาขนาดใหญท่ีเลี้ยงในทะเลสาบมีจํานวนไขท้ังหมดสูงกวาปลาท่ีเลี้ยงใน

โรงเพาะฟก แตจํานวนไขตอน้ําหนักแมปลาไมแตกตางกัน ชี้ใหเห็นวาการสรางไขของแมปลาท้ังสองแหลงเลี้ยงมีปริมาณไมตางกัน 

การท่ีปลาในทะเลสาบมีจํานวนไขตอแมมากกวาเกิดจากแมปลามีขนาดใหญกวาหรือโตเร็วกวาปลาในโรงเพาะฟก เนื่องจากขนาด

แมปลามีผลตอความดกไขของปลาตะกรับ (Barry and Fast, 1988) กลาวคือ เม่ือสิ้นสุดการทดลองแมปลาขนาดใหญใน

ทะเลสาบมีน้ําหนัก 360±65 กรัม ในขณะท่ีปลาท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟกมีน้ําหนักเพียง 289±48 กรัม โดยท่ีอัตรารอดเม่ือสิ้นสุด

การทดลองใกลเคียงกัน คือ 70 - 80% นับเปนขอไดเปรียบอีกประการหนึ่งของการเลี้ยงในทะเลสาบ 

ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นศักยภาพของแมปลาตะกรับท่ีไดจากการเพาะพันธุจากแหลงเลี้ยงท้ังสองแหลง โดยสรุปท่ี

พบวาปริมาณไขไมแตกตางกัน ถึงแมวาคุณภาพไขบางประการแตกตางกันบางแตสวนใหญไมตางกัน นั่นอาจเปนเพราะแมปลา

จากท้ังสองแหลงลวนผลิตมาจากแหลงเดียวกันคือโรงเพาะฟก การศึกษาท่ีผานมาสวนใหญมักเปรียบเทียบศักยภาพการเพาะ

ขยายพันธุระหวางแมพันธุท่ีจับจากธรรมชาติและแมพันธุท่ีไดจากโรงเพาะฟกซ่ึงผลท่ีไดมีแนวโนมวาแมปลาจากธรรมชาติใหผล

ท่ีดีกวาท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ เชน ในปลา cod (Gadus morhua) (Salze et al., 2005) ปลา seabass (Dicentrarchus 

labrax) (Crespel et al., 2008) ปลา Almaco jack (Seriola rivoliana) (Quiñones-Arreola et al., 2015) เปนตน 

เนื่องจากแหลงท่ีมาของลูกพันธุปลาเหลานี้แตกตางกันโดยสิ้นเชิง อยางไรก็ตามการประสบความสําเร็จในการผสมเทียมของปลา

แตละกลุมหากใชจํานวนแมปลาท่ีสามารถใหลูกปลาแรกฟกเม่ือผสมเทียม เปรียบเทียบกับจาํนวนแมปลาท่ีนํามาฉีดฮอรโมนกระตุน
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การตกไข พบวามีคาไมสูงมากนัก คือประมาณ 10 - 25% ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพไขของแมปลาใหสูงขึ้นของแมปลาท้ังสองแหลง

เลี้ยงจึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาตอไปในอนาคต 

 

คําขอบคุณ 

 คณะผูวิจัยขอขอบคุณ กลุมงานวจิัยระบบและการจัดการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําชายฝงเขต 6 (สงขลา) ท่ีไดอนุเคราะหขอมูลคุณภาพน้ําบริเวณแหลงเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลา 
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ศึกษาการผสมขามระหวางปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลา (Amphiprion percula) กับปลาการตูนดําสโนว

เฟลก (A. ocellaris)  

 

สามารถ เดชสถิตย1* อําไพ ลองลอย1 อาคม สิงหบุญ2 อรกัญญา เมงหยู1 และ วรรเพ็ญ คํามี1  
1ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 4 (กระบี่) 
2ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงตรัง 

 

บทคัดยอ 

การทดลองนี้มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะปรากฏของลายสีขาวและสีลําตัวของปลาลูกผสมระหวางปลาการตูน

ปกัสโซเพอรคูลา (แม) กับปลาการตูนดําสโนวเฟลก (พอ) จับคูพอแมพันธุจํานวน 10 คู และเลี้ยงในตูกระจกขนาด 45x90x45 

เซนติเมตร ตูละ 1 คู ใชระบบน้ําหมุนเวียน อนุบาลปลาลูกผสมแรกฟกถึงอายุ 1 เดือนในตูกระจก อายุ 1 - 3 เดือนเลี้ยงในถัง

พลาสติกความจุ 500 ลิตร อายุ 3 - 5 เดือนเลี้ยงในบอคอนกรีตความจุ 4 ลูกบาศกเมตร และอายุ 5 - 7 เดือนเลี้ยงในกระชังใน

บอดิน อาหารท่ีใชคือโรติเฟอร อารทีเมีย และอาหารเม็ดสําเร็จรูป จําแนกและนับจํานวนปลาลูกผสมท่ีแสดงลักษณะปรากฏ

ของลายสีขาว และลักษณะปรากฏของสีลําตัวแบบตาง ๆ หลังจากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพ่ือทดสอบสัดสวนของ

ปลาลูกผสมแบบตาง ๆ 

ผลการทดลองพบวา ปลาลูกผสมแสดงลักษณะปรากฏของลายสีขาวเปน 4 แบบ ไดแก 1) ลักษณะลายปกติรอยละ 

44.44±6.29 2) ลักษณะลายปกัสโซรอยละ 6.43±4.70 3) ลักษณะลายสโนวเฟลกรอยละ 33.41±13.30 และ 4) ลักษณะลาย

เอ็กซตราสโนวเฟลกรอยละ 15.74±12.87 ปลาลูกผสมจากพอแมแตละคูมีสัดสวนของลักษณะ ลายปกติ:ลายปกัสโซ:ลายสโนว

เฟลก:ลายเอ็กซตราสโนวเฟลก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (Asymp.Sig.<0.05) ลักษณะปรากฏของสีลําตัวของปลาลูกผสมมี 

2 แบบ ไดแก ลักษณะลําตัวสีดํารอยละ 84.80±8.90 และลักษณะลําตัวสีน้ําตาลรอยละ 15.20±8.90 จากการวิเคราะหทางสถิติ

พบวาสัดสวนการแสดงออกของลักษณะ ลําตัวสีดํา:ลําตัวสีน้ําตาล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (Asymp.Sig.<0.05) การผสม

ขามในครัง้นี้เกิดลักษณะแสดงออกแบบใหมตั้งชื่อเรียกวาลักษณะลายเอ็กซตราสโนวเฟลก ซ่ึงคาดวาเกิดจากปฏิกิริยารวมระหวาง

ยีนท่ีควบคุมลักษณะลายปกัสโซกับยีนท่ีควบคุมลักษณะลายสโนวเฟลก  

 

คําสําคัญ: การปรับปรุงพันธุ การผสมขาม ปลาการตูนเพอรคูลา ปลาการตูนดํา  

   

*ผูรับผิดชอบ: 141 ม.6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000   

E-mail: detsathit@hotmail.com  
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Study on Hybridization between Picasso-percula Clownfish (Amphiprion percula) and 

Black-snowflake Clownfish (A. ocellaris) 

 

Samart Detsathit1*, Amphai Longloy1, Arkom Singhabun2, Ornkanya Mengyu1 and Wanpen Khammee1  
1Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 4 (Krabi) 
2Trang Coastal Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 

The objective of this study was to investigate selected traits of white color pattern and body 

background-color in F1 hybrids of Picasso-percula Clownfish (Female) x Black-snowflake Clownfish (Male). 

Ten pairs of broodstock were reared in 45x90x45 cm glass aquariums, 1 pair/aquarium, using recirculation 

aquaculture system. Progeny were reared in glass aquarium from hatching out to 1 month, 500-liter plastic 

tank from 1 - 3 month, 4-ton concrete tank from 3 - 5 month and net-cage from 5 - 7 month old and fed with 

rotifer, artemia and followed by artificial pellet feed. White color pattern and body background-color 

appearance of hybrids were classified and analyzed. 

Results revealed that hybrids consisted of 4 white color patterns: wild type (44.44±6.29%), picasso 

(6.43±4.70%), snowflake (33.41±13.30%) and extra-snowflake (15.74±12.87%). The phenotypic ratio of wild 

type:picasso:snowflake:extra-snowflake of hybrids from tested broodstocks was significantly different (Asymp. 

Sig.<0.05). The body background-color of hybrids consisted of 2 background-colors: black color (84.80±8.90%) 

and chocolate color (15.20±8.90%). The ratio of body color phenotype of hybrid from tested broodstocks 

was significantly different (Asymp.Sig.<0.05). Extra-snowflake pattern could be considered as a new phenotype 

and explained by the interaction between picasso gene and snowflake gene. 

 

Keywords: genetic improvement, hybridization, clownfish, Amphiprion percula, Amphiprion ocellaris 

   

*Corresponding author: 141 Moo 6 Saithai, Muang, Krabi 81000  

E-mail: detsathit@hotmail.com  
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คํานํา 

ปลาการตูนไดรับความนิยมสาํหรับเลี้ยงเปนปลาทะเลสวยงามอยางแพรหลายท่ัวโลก มีการศึกษาวิจัยดานการเพาะเลี้ยง

อยางตอเนื่องจนสามารถเพาะเลี้ยงไดครบวงจรและผลิตลูกพันธุไดในระดับมหมวล สงผลใหเกิดการแขงขันในตลาดท้ังดานราคา

และคุณภาพ ดังนั้นผูเพาะพันธุจําเปนตองพัฒนาคุณภาพของปลาอยางตอเนื่อง การปรับปรุงพันธุเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนา

คุณภาพของปลาการตูน เพ่ือใหปลามีความสวยงามมากขึ้น หรือมีลักษณะแตกตางจากท่ีมีอยูในปจจุบัน  

ปลาการตูนท่ัวโลกท่ีไดรับการจําแนกแลวมี 30 ชนิด (Allen, 1991; Allen et al., 2008; Allen et al., 2010) ความ

นิยมหรือความตองการของตลาดตอปลาการตูนแตละชนิดแตกตางกันไป แตชนิดท่ีตลาดตองการจํานวนมากและมีราคาสูง ไดแก 

ปลาการตูนในกลุมเพอรคูลา (Percula complex) หรือจีนัสยอย (Subgenus) Actinicola ซ่ึงมี 2 ชนิด (Species) ไดแก 

Amphiprion percula หรือ ปลาการตูนเพอรคลูา และ A. ocellaris ซ่ึงมี 2 สายพันธุ ไดแก ปลาการตูนสมขาว และปลาการตูน

ดํา (Allen, 1991; Fautin and Allen, 1997)  

ปลาการตูน A. percula และ A. ocellaris มีความใกลชิดกันมากในทางวิวัฒนาการ (Santini and Polacco, 2006) 

จากการศึกษาท่ีผานมาพบวา ปลาการตูนท้ังสองชนิดนี้สามารถผสมขามชนิดกันได (Interspecific hybridization) และปลา

ลูกผสมท่ีไดไมเปนหมัน (สามารถ และคณะ, 2556) จึงนําไปใชเปนพอแมพันธุในการปรับปรุงพันธุรุนตอ ๆ ไปได 

การศึกษาการถายทอดลักษณะคุณภาพ (Qualitative traits) มีประโยชนตอการปรับปรุงพันธุปลาสวยงาม ทําให

สามารถวางแผนการผสมพันธุและคัดเลือกลักษณะท่ีตองการไดอยางมีระบบ (อุทัยรัตน, 2543) รวมท้ังทําใหประสิทธิภาพการ

ผลิตดีขึ้น ลักษณะคุณภาพถูกควบคุมดวยยีนนอยคู โดยลักษณะคุณภาพเกือบท้ังหมดถูกควบคุมดวยยีนเพียง 1 - 3 คู (Tave, 1992) 

ปจจุบันปลาการตูนเพอรคูลาไดรับการปรับปรุงพันธุใน 3 ลักษณะหลัก คือ 

1. ปรับปรุงใหมีลําตัวสีดํา โดยการผสมขามกับปลาการตูนดํา  พบวาปลาลูกผสมท่ีไดมีลําตัวและครีบเปนสีดํา ใบหนา

และทองเปนสีสม และมีลายสีขาวครบสมบูรณ ปลาลูกผสมท่ีไดนี้มีชื่อเรียกในปจจุบันวาซูเปอรแบล็คเพอรคูลา (Superblack 

percula) (สามารถ และคณะ, 2558)  

2. ปรับปรุงใหลําตัวเปนสีขาวเงินหรือสีแพลทินัมท้ังตัว มีชื่อเรียกวาปลาการตูนแพลทินัมเพอรคูลา (Platinum percula) 

3. ปรับปรุงลักษณะลายปกัสโซ (Picasso) ซ่ึงเปนลักษณะของลายสีขาวบนลําตัว  

ลักษณะลายปกัสโซของปลาการตูนเพอรคูลาเปนลักษณะปรากฏของลายสีขาวบนลําตัว ซ่ึงมีรูปรางแตกตางไปจาก

ลักษณะลายปกติหรือลายด้ังเดิม (Wild type) โดยลักษณะลายปกติประกอบดวยแถบสีขาวพาดขวางลําตัว 3 แถบ ลายปกัสโซ

ของปลาแตละตัวมีความแตกตางกัน ปลาการตูนเพอรคูลาท่ีแสดงลักษณะลายปกัสโซ มีชื่อเรียกวา ปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลา 

ปลาสายพันธุนี้พบไดนอยมากในธรรมชาติ และพบไดเฉพาะบางพ้ืนท่ีเทานั้น ไดแก หมูเกาะ Solomon และ Papua New 

Guinea ปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลาจากธรรมชาติถูกนํามาปรับปรุงพันธุดวยวิธีคัดเลือกและการผสมเลือดชิด (Selection and 

inbreed) หลาย ๆ รุน จนไดลักษณะลายปกัสโซท่ีวิจิตรสวยงามมากขึ้นเรื่อย ๆ อยางไรก็ตาม ยังไมสามารถอธิบายเกี่ยวกับยีน

ท่ีควบคุมการถายทอดลักษณะลายปกัสโซไดชัดเจน เนื่องจากมีความซับซอนสูง และไมสามารถแบงลักษณะปรากฏของลายปกัสโซ

ออกเปนกลุม ๆ ไดชัดเจน  

ปลาการตูนดําสโนวเฟลกเปนสายพันธุหนึ่งของปลาการตูนดํา โดยมีลักษณะท่ีแตกตางจากปลาการตูนดําปกติ ไดแก ลายสี

ขาวบนลําตัวท่ีมีลักษณะแผกวาง และสวนใหญมีขอบเปนรูปหยักหรือรูปคลื่น นอกจากนั้นอาจมีลักษณะคลายรูพรุนบนลายสีขาว

อีกดวย ปลาการตูนดําสโนวเฟลกเปนสายพันธุท่ีเกิดจากการปรับปรุงพันธุดวยการยายลักษณะลายสโนวเฟลกจากปลาการตูน

สมขาวสโนวเฟลกมาไวในปลาการตูนดําดวยวิธีผสมขาม คัดเลือก และผสมกลับ (Adams, 2011) ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 4 (กระบี่) ไดรวบรวมพันธุปลาการตูนดําสโนวเฟลกจากตลาดปลาสวยงาม และทําการจับคูผสม

พันธุกับปลาการตูนดําสายพันธุด้ังเดิม (Wild type) ท่ีมีอยู พบวาปลาลูกผสมสวนหนึ่งสามารถแสดงลักษณะลายสโนวเฟลกอ

อกมาได ในขณะท่ีปลาลูกผสมสวนท่ีเหลือมีลักษณะลายปกติเหมือนกับสายพันธุดั้งเดิม  
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การผสมขามชนิด (Hybridization)  เปนทางลัดของการปรับปรุงพันธุ การผสมขามในปลาทําไดท้ังในระดับการผสม

ระหวางปลาตางชนิด ตางสกุล หรือแมแตตางวงศ แตโอกาสประสบความสําเร็จในการผสมขามมีมากขึ้นเม่ือใชคูผสมท่ีมีความ

ใกลชิดกันในสายวิวัฒนาการ การปรับปรงุพันธุปลาดวยการผสมขามชนิดมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมลักษณะท่ีตองการจากปลา 2 ชนิด

เขาไวดวยกัน (อุทัยรัตน, 2543; จรัส, 2553) นอกจากนั้น สมชัย (2549) ไดกลาวไววา การผสมขามยังทําใหยีนจากตางตําแหนง

กันมาอยูดวยกัน ซ่ึงเปนอีกวิธีการหนึ่งในการปรับปรุงพันธุ เนื่องจากเม่ือยีนจากตางตําแหนงแตควบคุมลักษณะเดียวกันมาอยู

ดวยกัน อาจมีผลทําใหลักษณะปรากฏเปลี่ยนไปจากผลของยีนเดิม ปรากฏการณนี้เรียกวา ปฏิกิริยารวมของยีนตางตําแหนงกัน 

(Epistasis) 

สมมติฐาน One gene – one enzyme ซ่ึงตั้งโดย G.W. Beadle และ E.T. Tatum มีใจความวา ฟโนไทปอาจเปน

เพียงผลผลิตขั้นสุดทายของกระบวนการทางชีวเคมีท่ีซับซอนซ่ึงมีอยูหลายขั้น แตละขั้นของกระบวนการตองการเอนไซมตางชนิด

กัน และแตละเอนไซมจะมียีนเฉพาะอยางเปนตัวควบคุม (จรัส, 2553) ซ่ึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตท่ีแสดงออกมาหรือฟโนไทปเปน

ผลผลติท่ีเกิดจากการแสดงออกของยีนในสภาพแวดลอมหนึ่ง ยีนผลติเอนไซมซ่ึงเปนสารประกอบจาํพวกโปรตีน (ประดิษฐ, 2559) 

ดังนั้นหากเอนไซมสําหรับกระบวนการใด ๆ มีการเปลี่ยนแปลงหรือขาดหายไป เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของยีน ก็จะสงผล

ใหฟโนไทปไมแสดงผลหรือแสดงผลท่ีแตกตางออกไปได 

ท้ังปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลาและปลาการตูนดําสโนวเฟลกตางมีลักษณะเดนจากลักษณะปรากฏของลายสีขาวบน

ลําตัวท่ีสวยงามแปลกตาและสามารถถายทอดลักษณะไปยังรุนลูกได โดยปลารุนลูกบางสวนแสดงลักษณะลายปกัสโซหรือลายส

โนวเฟลกออกมาไดทันที แตเนื่องจากยีนท่ีควบคุมท้ังสองลักษณะนี้มีผลตอการแสดงออกของลายสีขาวบนลําตัวในตําแหนง

เดียวกัน จึงเปนท่ีนาสนใจวาหากผสมขามระหวางปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลากับปลาการตูนดําสโนวเฟลก ปลาลูกผสมรุนลูก

จะมีลักษณะปรากฏอยางไร  

 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือศึกษาลักษณะปรากฏของลายสีขาวและสีลําตัวของปลาลูกผสมระหวางปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลากับปลา

การตูนดําสโนวเฟลก  

 

วิธีดําเนินการ 

1. สถานท่ีดําเนินการ 

 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 4 (กระบี่) เลขท่ี 141 ม.6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 

2. การจับคูผสม การอนุบาล และการเลี้ยงปลาลูกผสม 

2.1 การจับคูผสม  

จับคูผสมขามชนดิระหวางแมปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลาและพอปลาการตูนดําสโนวเฟลกจํานวน 10 คู เลี้ยงพอ

แมพันธุในตูกระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร ตูละ 1 คู พรอมใสวัสดุใหปลาใชวางไข ใชระบบน้ําหมุนเวียนในการเลี้ยงพอแม

พันธุ ใหอาหารผสมเปยก (เนื้อกุงผสมวิตามิน) เปนอาหารวันละ 2 ครั้ง ใหปลาผสมพันธุวางไขตามธรรมชาติ เม่ือปลาวางไขแลว

ยังคงใหพอแมปลาดูแลไขจนถึงกาํหนดฟกหรือประมาณ 7 วันหลังจากวางไข จึงนาํไขไปฟกในตูอนุบาล 

2.2 การอนุบาลและการเลี้ยงปลาลูกผสม 

อนุบาลและเลี้ยงปลาลูกผสมท่ีไดจากพอแมแตละคูแยกกันตลอดการทดลอง ปลาลูกผสมแรกฟกถึงอายุ 1 เดือน 

อนุบาลในตูกระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร น้ําท่ีใชในชวงอนุบาลเปนน้าํทะเลความเค็ม 30 - 33 สวนในพันสวน ปลาลูกผสม

อายุ 1 - 15 วัน ใหโรติเฟอรเปนอาหาร อายุ 7 - 30 วันใหอารทีเมียแรกฟกเปนอาหาร เม่ืออายุ 25 วันเริ่มฝกใหกินอาหารสําเร็จรูป

ขนาด 300 - 500 ไมครอน  
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อายุ 1 - 3 เดือนเลี้ยงในถังพลาสติกขนาดความจุ 500 ลิตร ถังละ 200 - 400 ตัว ใชระบบน้ําหมุนเวียน ให

อาหารจนอ่ิมวันละ 4 ครัง้ โดยใชอาหารสาํเร็จรูป (ชนิดเกล็ดจมน้าํ) ขนาด 300 - 500 ไมครอน และเปลี่ยนเปนขนาด 500 - 800 

ไมครอน เม่ือปลาอายุ 45 วัน  

อายุ 3 - 5 เดือนเลี้ยงในบอคอนกรีตความจุน้ํา 4 ลูกบาศกเมตร มีระบบกรองชีวภาพสําหรับบําบัดน้ํา เลี้ยง

ปลา 200 - 400 ตัว/บอ ใหอาหารจนอ่ิมวันละ 4 ครั้ง โดยใชอาหารสําเร็จรูปขนาด 500 - 800 ไมครอน และขนาด 800 ไมครอน  

อายุ 5 - 7 เดือน เลี้ยงในกระชังท่ีแขวนบนแพในบอดิน ขนาดกระชัง 2x2x1.5 เมตร เนื้อกระชังเปนอวนไม

มีปมขนาดตาเหยียดประมาณ 8 มิลลิเมตร เลี้ยงปลา 200 - 400 ตัว/กระชัง ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง โดยใชอาหารสําเร็จรูปขนาด 

800 และ 1,200 ไมครอน 

3. การเก็บขอมูลการทดลอง 

 3.1 เม่ือปลาลกูผสมมีอายุ 5 เดือน ทําการตรวจสอบและนับจํานวนปลาลูกผสมจากพอแมแตละคูท่ีแสดงลักษณะปรากฏ

ของลายสีขาวแบบตาง ๆ โดยจําแนกเปน 4 แบบ ไดแก 

 1) ลายปกติ (Wild type) คือมีแถบสีขาวพาดขวางลําตัว 3 แถบ เหมือนกับท่ีพบในปลาการตูนเพอรคูลาหรือ

ปลาการตูนดําสายพันธุปาหรือสายพันธุดั้งเดิม (ภาพท่ี 1A) 

 2) ลายปกัสโซ (Picasso) หมายถึงลายสีขาวท่ีมีลายสีขาวเพ่ิมมากกวาปกติจากลักษณะลายปกติ (ภาพท่ี 1B) 

 3) ลายสโนวเฟลก (Snowflake) หมายถึงลายสีขาวท่ีมีลักษณะแผกวางและขอบเปนรูปคลื่นหรือหยัก (ภาพท่ี 1C) 

4) ลายเอ็กซตราสโนวเฟลก (Extra-snowflake) เปนชื่อเรียกท่ีต้ังขึ้นมาใหมเพ่ือใชเรียกลายสีขาวท่ีมีลักษณะคลาย

กับลายสโนวเฟลก แตมีสวนของแถบสีขาวท่ีย่ืนยาวไปเชื่อมตอกับแถบสีขาวท่ีคอดหาง (ภาพท่ี 1D)  

 3.2 เม่ือปลาลกูผสมมีอายุ 7 เดือน ทําการตรวจสอบและนับจํานวนปลาลูกผสมจากพอแมแตละคูท่ีแสดงลักษณะปรากฏ

ของสีลําตัวแบบตาง ๆ โดยจําแนกเปน 2 แบบ ไดแก  

1) ลําตัวสีดํา (ภาพท่ี 2A) 

2) ลําตัวสีน้ําตาลหรือสีช็อกโกแลต (ภาพท่ี 2B) 

4. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ไดแก 

 4.1 วิเคราะหสัดสวนของปลาลูกผสมท่ีแสดงลักษณะปรากฏแบบตาง ๆ 

 4.2 ทดสอบสัดสวนของประชากรดวยวิธีการทดสอบ Chi-square test  

 4.3 ทดสอบสารูปสนิทดี (Goodness of fit) วาคาความถี่ของคาสังเกตกับคาความคาดหวังแตกตางกันหรือไม 

 4.4 วิเคราะหสหสัมพันธเชิงเสนเพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะปรากฏแตละคู 

 

ผลการศึกษา 

จากการผสมขามชนิดระหวางแมปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลาและพอปลาการตูนดําสโนวเฟลกพบวา พอแมพันธุทุกคู

สามารถผสมพันธุและวางไขไดเองตามธรรมชาติ ไขมีการพัฒนาและฟกเปนตัวไดตามปกติ แตมี 1 คูท่ีวางไขลาชา จึงเก็บขอมูล

และวิเคราะหผลการทดลองจากพอแมพันธุจํานวน 9 คู (ภาพผนวกท่ี 1) 

1. ลักษณะปรากฏของลายสีขาว 

1.1 จากการศึกษาลักษณะปรากฏของลายสีขาวในปลาลูกผสมอายุ 5 เดือน จํานวน 4,444 ตัว (ตารางผนวกท่ี 1) จาก

พอแมพันธุ 9 คู พบวาปลาลูกผสมแสดงลักษณะปรากฏของลายสีขาวเปน 4 แบบ ไดแก 

1) ลายปกติ (ภาพท่ี 1A) รอยละ 44.44±6.29 

2) ลายปกัสโซ (ภาพท่ี 1B) ซ่ึงเปนลักษณะของแม รอยละ 6.43±4.70 
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3) ลายสโนวเฟลกปกติ (ภาพท่ี 1C) ซ่ึงเปนลักษณะของพอ รอยละ 33.41±13.30 

4) ลายเอ็กซตราสโนวเฟลก (ภาพท่ี 1D) รอยละ 15.74±12.87 (ตารางท่ี 1) ซ่ึงคาดวาเปนลักษณะปรากฏแบบใหม

ท่ีเกิดจากปฏิกิริยารวมระหวางยีนท่ีควบคุมลักษณะลายปกัสโซกับยีนท่ีควบคุมลักษณะลายสโนวเฟลก 

1.2 จากการวิเคราะหทางสถิติพบวาปลาลูกผสมจากพอแมพันธุท้ัง 9 คู มีสัดสวนของลักษณะปรากฏ ลายปกติ:ลายปกัส

โซ:ลายสโนวเฟลกปกติ:ลายเอ็กซตราสโนวเฟลก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (Asymp. Sig.<0.05)  

1.3 เม่ือพิจารณาครั้งละ 1 ลกัษณะ (จํานวนท่ีแสดงลักษณะท่ีสนใจ:จาํนวนท่ีไมแสดงลกัษณะท่ีสนใจ) พบวาปลาลูกผสม

จากพอแมพันธุท้ัง 9 คู มีสัดสวนการแสดงออกของลักษณะลายปกติ ลายปกัสโซ ลายสโนวเฟลกปกติ และลายเอ็กซตราสโนว

เฟลกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (Asymp.Sig.<0.05) ยกเวนในกรณีท่ีรวมลักษณะลายสโนวเฟลกปกติและลายเอ็กซตราสโนว

เฟลกเขาดวยกัน ซ่ึงพบวาปลาลูกผสมจากพอแมพันธุท้ัง 9 คูมีการแสดงออกของสองลักษณะนี้รวมกันรอยละ 49.15±3.27 ซ่ึง

มีสัดสวนการแสดงออกท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (Asymp.Sig.>0.05) นอกจากนั้น จากการทดสอบสารูปสนิทดีพบวา 

สัดสวนของจํานวนปลาลูกผสมท่ีแสดงลักษณะลายสโนวเฟลกปกติรวมกบัลายเอ็กซตราสโนวเฟลก (2,215 ตัว) ตอจํานวนท่ีไมได

แสดงลักษณะนี้ (2,229 ตัว) มีการแสดงออกในสัดสวน 1:1 (Chi-square = 0.044, Asump.Sig. = 0.834) 

1.4 จากการวิเคราะหสหสัมพันธเชิงเสนของสัดสวนการแสดงออกของลักษณะปรากฏแบบตาง ๆ พบวา สัดสวนการ

แสดงออกของลักษณะลายปกติและลักษณะลายปกัสโซมีความสัมพันธแบบผกผันกัน (สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน : r = -0.861) 

ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 เชนเดียวกับสัดสวนการแสดงออกของลักษณะลายสโนวเฟลกปกติและลักษณะลายเอ็กซตราสโนวเฟลก

ท่ีมีความสัมพันธแบบผกผันกัน (r = -0.969) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 (ตารางผนวกท่ี 2)  

2. ลักษณะปรากฏของสีลําตัว 

2.1 จากการศึกษาลักษณะปรากฏของสีลําตัวในปลาลูกผสมอายุ 7 เดือน จากพอแมพันธุ 9 คู พบวาปลาลูกผสมจาก

พอแมคูท่ี 1 ถึง 9 มีลักษณะลาํตัวสีดํารอยละ 86.00, 90.06, 71.43, 86.11, 92.42, 84.17, 86.17, 70.00 และ 96.82 ตามลาํดับ 

คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 84.80±8.90 และมีลักษณะลําตัวสีน้ําตาลรอยละ 14.00, 9.94, 28.57, 13.89, 7.58, 15.83, 13.83, 30.00 

และ 3.18 ตามลําดับ คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 15.20±8.90 (ตารางท่ี 2) 

2.2 จากการวิเคราะหทางสถิติพบวาปลาลูกผสมจากพอแมพันธุท้ัง 9 คู มีสัดสวนของลักษณะปรากฏ ลําตัวสีดํา:ลําตัว

สีน้ําตาล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (Asymp.Sig.<0.05)  

 

วิจารณผล 

ยีนท่ีควบคุมลักษณะลายสโนวเฟลกจากปลาการตูนดําและลักษณะลายปกัสโซจากปลาการตูนเพอรคูลาสามารถถายทอด

ไปยังปลาลูกผสมรุนลูกได และปลาลูกผสมรุนลูกบางสวนสามารถแสดงลักษณะท่ีไดรับการถายทอดออกมาไดทันทีท้ัง ๆ ท่ีไดรับ

การถายทอดลักษณะนี้จากพอหรือแมเพียงฝายเดียว แสดงใหเห็นวาปฏิกิริยาระหวางอัลลิลของยีนเดียวกันไมไดเปนแบบขม

สมบูรณ (Complete dominance) แตจะเปนแบบใดนั้นยังไมสามารถสรุปได จําเปนตองทดลองเพาะพันธุและติดตามศึกษา

จนไดสายพันธุแทของลักษณะเหลานี้เสียกอน ซ่ึงผลการทดลองนี้สอดคลองกับรายงานเบื้องตนเกี่ยวกับการผสมขามระหวาง

ปลาการตูนสมขาวสโนวเฟลกและปลาการตูนดํา ของฟารม ORA ท่ีพบวาปลารุนลูกบางสวนแสดงลักษณะลายสโนวเฟลกออก

มาได (Adams, 2011; ORA, 2011) 

จากการทดลองพบวา สัดสวนการแสดงออกของลักษณะลายปกัสโซของปลาลูกผสมจากพอแมแตละคูมีคาพิสัยในชวงกวาง 

(รอยละ 0.16 - 13.31) และแสดงออกไดนอยกวาลักษณะลายสโนวเฟลกประมาณ 6 เทา (รอยละ 6.43:33.41) ในขณะท่ีสัดสวน

ของปลาท่ีแสดงลักษณะลายสโนวเฟลกรวมกับลักษณะลายเอ็กซตราสโนวเฟลกจากพอแมท้ัง 9 คู  คอนขางคงท่ี (รอยละ 

49.15±3.27) และมีสัดสวนท่ีไมแตกตางกันในทางสถิติ ทําใหสันนิษฐานไดวาลักษณะลายปกัสโซและลักษณะลายสโนวเฟลกถูก

ควบคุมดวยยีนมากกวา 1 คู และจํานวนคูยีนท่ีควบคุมลักษณะลายปกัสโซมีมากกวาจํานวนคูยีนท่ีควบคุมลักษณะลายสโนวเฟลก  
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ตารางที่ 1 ลักษณะปรากฏของลายสีขาวของปลาลูกผสมจากการผสมขามระหวางแมปลาการตนูปกัสโซเพอรคูลากับพอปลา

 การตูนดําสโนวเฟลก 

คูที่ 

ลักษณะปรากฏของลายสีขาว (รอยละ) 

รวมสโนวเฟลก 
ปกติ ปกัสโซ 

สโนวเฟลก 

สโนวเฟลกปกติ เอ็กซตราสโนวเฟลก 

1 38.89 12.22 37.78 11.11 48.89 

2 43.66 7.44 20.61 28.29 48.90 

3 48.88 0.16 38.78 12.18 50.96 

4 43.46 3.46 48.40 4.69 53.09 

5 50.33 4.64 23.18 21.85 45.03 

6 39.54 10.72 48.68 1.05 49.74 

7 54.75 2.30 30.16 12.79 42.95 

8 45.93 3.59 42.95 7.72 50.48 

9 34.56 13.31 10.20 41.49 52.12 

เฉลี่ย±SD 44.44±6.29 6.43±4.70 33.41±13.30 15.74±12.87 49.15±3.27 

Asymp.Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.227 

หมายเหตุ: คา Asymp.Sig. ท่ีนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 แสดงวาปลาลูกผสมจากพอแมพันธุท้ัง 9 คู มีสัดสวนการแสดงออก

 ของลักษณะปรากฏท่ีศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ตารางที่ 2 ลักษณะปรากฏของสีลําตัวของปลาลูกผสมจากการผสมขามระหวางแมปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลากับพอปลาการตูน

ดําสโนวเฟลก 

คูที่ 
ลักษณะปรากฏของสีลําตัว (รอยละ) 

สีดํา สีน้ําตาล 

1 86.00 14.00 

2 90.06 9.94 

3 71.43 28.57 

4 86.11 13.89 

5 92.42 7.58 

6 84.17 15.83 

7 86.17 13.83 

8 70.00 30.00 

9 96.82 3.18 

เฉลี่ย±SD 84.80±8.90 15.20±8.90 
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ภาพที่ 1 ลักษณะการแสดงออกของลายสีขาวในปลาลูกผสมระหวางปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลากับปลาการตนูดําสโนวเฟลก

 มี 4 แบบ ไดแก ลายปกติ (1A) ลายปกัสโซ (1B) ลายสโนวเฟลก (1C) และลายเอ็กซตราสโนวเฟลก (1D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ลักษณะการแสดงออกของสีลําตัวของปลาลูกผสมระหวางปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลากับปลาการตูนดําสโนวเฟลก

 มี 2 กลุม ไดแก ลําตัวสีดํา (2A) และลําตัวสีช็อกโกแลต (2B) 

 

ลักษณะลายปกัสโซมีสัดสวนการแสดงออกท่ีตํ่าและแปรปรวนสูง (รอยละ 6.43±4.70) นอกจากนั้นรูปแบบของ

ลายปกัสโซท่ีแสดงออกสวนใหญไมวิจิตรสวยงามเหมือนกับแม สันนิษฐานไดวา เม่ือยีนท่ีควบคุมลักษณะลายปกัสโซอยูรวมกับ

ยีนท่ีควบคุมลักษณะลายสโนวเฟลกนาจะมีปฏิกิริยารวมใน 2 แบบ คือ 

1) ถูกขมโดยยีนสโนวเฟลก ทําใหแสดงลักษณะลายปกัสโซออกมาไดนอย ในขณะท่ีลักษณะลายสโนวเฟลกแสดงออก

มาไดตามปกติ หรือ  

2) เกิดปฏิกิริยารวมระหวางยีนตางตําแหนง ทําใหลักษณะลายสโนวเฟลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือแสดงเปนลกัษณะ

ปรากฏแบบใหม โดยสันนิษฐานวา จะเกิดปฏิกิริยารวมไดก็ตอเม่ือยีนท่ีควบคุมลักษณะลายปกัสโซมีจํานวนมากพอ หรืออยู

ในรูปแบบ (Genotype) ท่ีเหมาะสมจนทําใหมีอํานาจมากพอ (เกดิจากสามารถสรางเอ็นไซมไดมากพอหรือเอ็นไซมท่ีเหมาะสมทํา

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของปฏิกริิยา) ท่ีทําใหเกิดปฏิกิริยารวมกับยีนท่ีควบคุมลักษณะลายสโนวเฟลก และสงผลใหเกิดลักษณะ

1A 

1

 

1

 

1

 

2

 

2B 
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ปรากฏแบบใหมนั่นคือลักษณะลายเอ็กซตราสโนวเฟลก ซ่ึงปลาลูกผสมเหลานี้นาจะแสดงลักษณะปรากฏเปนลายปกัสโซท่ีสวยงาม

หากไมไดรับยีนท่ีควบคุมลักษณะลายสโนเฟลคมาดวย 

ลักษณะลายเอ็กซตราสโนวเฟลกเปนลักษณะปรากฏแบบใหมท่ีคาดวาเกิดจากปฏิกิริยารวมระหวางยีนท่ีควบคุมลักษณะ

ลายปกัสโซและยีนท่ีควบคุมลักษณะลายสโนวเฟลก เนื่องจากลักษณะการเกิดแถบสีขาวเชื่อมตอระหวางแถบสีขาวกลางตัวกับ

แถบสีขาวท่ีคอดหาง เปนลักษณะท่ีพบเห็นไดท่ัวไปในปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลา ซ่ึงในการทดลองคร้ังนี้ แมพันธุปลาการตูน

ปกัสโซเพอรคูลาท่ีใชในการทดลองสวนใหญก็มีลักษณะดังกลาวนี้ (ภาพผนวกท่ี 1) แตลักษณะดังกลาวนี้พบไดนอยมาก ๆ ใน

ปลาการตูนดําสโนวเฟลกหรือปลาการตูนสมขาวสโนวเฟลก ท้ังนี้ จรัส (2553) กลาววาลักษณะของสิ่งมีชีวิตท่ีแสดงออกมา

หรือฟโนไทปเปนผลผลิตท่ีเกิดจากการแสดงออกของยีนในสภาพแวดลอมหนึ่ง ในขณะท่ี ประดิษฐ (2559) กลาววาปฏิกิริยา

การขมของยีนตางตําแหนง (Interallelic interaction) มีไดหลายแบบ บางแบบทําใหอัตราสวนทางฟโนไทปเปลี่ยนไป ในขณะ

ท่ีบางกรณีอาจเกิดปฏิกิริยารวมของยีนเดน 2 ตําแหนง มีผลทําใหมีลักษณะใหมเกิดข้ึน (Duplicate gene with cumulative 

effect) แตบางครั้งปฏิกิริยารวมกันของยีน ไมจําเปนตองมีการขมของยีนตางตําแหนงเกิดขึ้นก็ได เพราะบางลักษณะถูกควบคุม

ดวยยีน 2 คูท่ีเปนอิสระตอกัน โดยยีนแตละคูควบคุมคนละกระบวนการ แตสารข้ันสุดทายของแตละกระบวนการทําปฏิกิริยา

รวมกัน ทําใหเกิดลักษณะใหมข้ึนมา (Non epistatic interaction) จากการผสมขามในคร้ังนี้ ปลาลูกผสมมีโอกาสไดรับยีนท่ี

ควบคุมลักษณะลายปกัสโซและลักษณะลายสโนวเฟลกจากพอแมในรูปแบบตาง ๆ กันไปตามกฎการรวมตัวกันอยางอิสระของ

ยีนซ่ึงอยูบนโครโมโซมตางคูกัน (Law of independent assortment) ของเมนเดล (สมชัย, 2549) ยีนท่ีไดรับมาก็ผลิตเอนไซม

สําหรับข้ันตอนตาง ๆ ในการสรางลักษณะลายสีขาวบริเวณลําตัว จึงทําใหปลาลูกผสมท่ีไดรับยีนปกัสโซจากพอและยีนสโนว

เฟลก จากแมมีการผลิตเอนไซมท้ังสองชนิดออกมาพรอมกัน โดยเอนไซมท้ังสองชนิดมีผลตอกระบวนการเมทาบอลิสซึมเดียวกัน 

ทําใหกระบวนการทางเคมีเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของเอ็นไซม (เกิดปฏิกิริยารวมของยีน) มีผลทําให

ลักษณะปรากฏหรือฟโนไทปท่ีเปนผลผลิตสุดทายมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (ประดิษฐ, 2559) นั่นคือมีลักษณะคลายกับ

ลักษณะลายสโนวเฟลกแตมีสวนท่ีเปนแถบสีขาวย่ืนยาวจนไปเชื่อมตอกับแถบสีขาวท่ีคอดหาง ซ่ึงเปนสวนท่ีคลายกับลักษณะ

ลายปกัสโซ 

สัดสวนของปลาลกูผสมท่ีแสดงลักษณะลายปกัสโซกับลายปกติมีความสัมพันธเปนลบ (-0.861) หรือผกผันกัน เนื่องจาก

สัดสวนของลายสโนวเฟลกรวมของปลาลูกผสมจากพอแมทุกคูมีสัดสวนเทา ๆ กัน และคิดเปนสัดสวนประมาณครึ่งหนึ่งของปลา

ท้ังครอก อีกครึ่งหนึ่งท่ีเหลือจึงเปนผลรวมของปลาลูกผสมท่ีมีลายปกติและลายปกัสโซรวมกัน เม่ือปลาท่ีมีลายปกัสโซมีสัดสวน

เพ่ิมขึ้นก็จะทําใหสัดสวนของปลาท่ีมีลายปกติลดลง แสดงวาหากปลาลูกผสมมียีไนไทปท่ีทําใหสามารถแสดงลักษณะปรากฏเปน

ลายปกัสโซได ลักษณะลายปกัสโซจะขมการแสดงออกของลักษณะลายปกติ 

สัดสวนของปลาลูกผสมท่ีแสดงลักษณะลายสโนวเฟลกปกติกับลายเอ็กซตราสโนวเฟลกมีความสัมพันธเปนลบ (-0.969) 

หรือผกผันกัน ในขณะท่ีสัดสวนของลายสโนวเฟลกรวมของปลาลูกผสมจากพอแมทุกคูมีสัดสวนเทา ๆ กัน แสดงใหเห็นวาปลา

ลูกผสมท่ีแสดงลักษณะลายเอ็กซตราสโนวเฟลกคือสวนหนึ่งของปลาลูกผสมท่ีไดรับการถายทอดยีนท่ีควบคุมลักษณะลายสโนว

เฟลกมาจากพอ และสามารถท่ีจะแสดงลักษณะลายสโนวเฟลกปกติออกมาไดในสภาวะปกติ แตเนื่องจากปลาลูกผสมกลุมนี้ไดรับ

การถายทอดยีนท่ีควบคุมลักษณะลายปกัสโซมาจากแมในเวลาเดียวกัน ทําใหเกิดปฏิกิริยารวมของยีน และมีผลทําใหลักษณะ

ปรากฏเปลี่ยนไปเปนลักษณะลายเอ็กซตราสโนวเฟลก 

สามารถ และคณะ (2558) รายงานวา ปลาลูกผสมจากการผสมขามระหวางปลาการตูนเพอรคูลากับปลาการตูนดํา 

มีลําตัวสีดําและทองเปนสีสมคลายกันหมดท้ังครอก แตจากการศึกษาครั้งนี้พบวาปลาลูกผสมจากพอแมทุกคูไมไดมีลําตัวเปนสีดํา

ท้ังครอก โดยปลาลูกผสมบางสวนมีลําตัวเปนสีน้ําตาลและมีสัดสวนท่ีแตกตางกันระหวางพอแมแตละคู  

ปลาการตูนดําสโนวเฟลกเกิดจากการยายยีนท่ีควบคุมลักษณะลายสโนวเฟลกจากปลาการตูนสมขาวสโนวเฟลกใหมา

อยูในปลาการตูนดํา โดยผสมขามระหวางปลาการตูนดําธรรมดากับปลาการตูนสมขาวสโนวเฟลก ซ่ึงพบวาปลารุนลูกบางสวนมี

ลายสโนวเฟลกและมีลําตัวสีน้ําตาล หลังจากนั้นจึงนําปลาลูกผสมท่ีไดไปผสมกลับกับปลาการตูนดําหลาย ๆ ครั้งทําใหปลาลูกผสม



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2562 O1 

333 

O42 

ท่ีไดมีสีดําเหมือนการตูนดําและมีลายสีขาวเปนลายสโนวเฟลก (Adams, 2011; ORA, 2011) อยางไรก็ตาม สันนิษฐานไดวา

ปลาการตูนดําสโนวเฟลกแตละตัวยังมียีนท่ีควบคุมลักษณะสีสมของปลาการตูนสมขาวแฝงอยูในปริมาณหรือจํานวนท่ีแตกตาง

กันไป ดังนั้นเม่ือนําปลาเหลานี้มาผสมขามกับปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลา ทําใหยีนควบคุมสีสมท่ีแฝงอยูมีโอกาสมาอยูรวมกับ

ยีนท่ีควบคุมสีสมของปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลา หากยีนควบคุมสีสมท่ีแฝงอยูมีจํานวนนอยก็ทําใหปลาลูกผสมมีลักษณะลําตัว 

สีดําแบบซูเปอรแบล็กเพอรคูลา แตหากยีนท่ีควบคุมสีสมมีจํานวนมากก็ทําใหปลาลกูผสมเหลานั้นแสดงลักษณะสีดําไดไมเต็มท่ี 

ทําใหมีลักษณะปรากฏเปนสีน้ําตาลหรือสีช็อกโกแลต ซ่ึงคลายกับสีของปลาลูกผสมท่ีไดจากการผสมระหวางปลาการตูนดํากับ

ปลาการตูนสมขาวสโนวเฟลก ซ่ึงมีลักษณะปรากฏของสีลําตัวเปนสีน้ําตาลหรือสีช็อกโกแลต (Adams, 2011; ORA, 2011) 

จากการทดลองนี้จึงสันนิษฐานไดวา ลักษณะลําตัวสีดําหรือสีสมในปลาการตูนท้ังสองชนิดนี้นาจะถูกควบคุมดวยยีนหลายคู และ

มีการแสดงออกแบบบวกสะสม (Additive effect)  

ดังนั้นหากตองการผลิตปลาลูกผสมใหมีลักษณะลายสโนวเฟลกและลําตัวสีดําแบบปลาการตูนซูเปอรแบล็กท้ังหมด 

แนะนําใหปรับปรุงพันธุปลาการตูนดําสโนวเฟลกดวยการลดหรือกําจัดยีนควบคุมสีสมออกไปใหมากท่ีสุดโดยนําปลาการตูน

ดําสโนวเฟลกไปผสมกลับกับปลาการตูนดําสายพันธุแทหลาย ๆ ครั้ง จากนั้นจึงนําปลาการตูนดําสโนวเฟลกท่ีปรับปรุงพันธุแลว

ผสมกับปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลา หรือปลาการตูนเพอรคูลาธรรมดา แตวิธีการนี้ตองใชเวลานาน ในขั้นตนจึงแนะนําใหใชวิธี

จับคูปลาการตูนดําสโนวเฟลกท่ีมีอยูกับปลาการตูนเพอรคูลาหรือปกัสโซเพอรคูลาหลาย ๆ คู แลวเพาะพันธุเพ่ือทดสอบวาปลา

การตูนดําสโนวเฟลกตัวใดใหลูกท่ีเปนลักษณะซูเปอรแบล็กในสัดสวนท่ีสูง แสดงวาปลาตัวนั้นมียีนควบคุมสีสมแฝงอยูนอย ก็

เลือกใชปลาตัวนั้นเปนพอแมพันธุตอไป  

การแสดงลักษณะลําตัวสีดําของปลานอกจากข้ึนอยูกับยีนแลว การแสดงออกยังข้ึนอยูกับอายุของปลาและสภาพแวดลอม 

จากการทดลองครั้งนี้พบวา ปลาลูกผสมอายุ 3 เดือนท้ังหมดมีลําตัวสีสมเหลือง จนถึงอายุ 5 เดือนปลาบางสวนจึงเริ่มมีการ

พัฒนาของสีน้ําตาลหรือสีดําบนลําตัว (ภาพผนวกท่ี 2 และ 3) และสีดํามีการพัฒนาดีเม่ือมีอายุประมาณ 7 เดือน (ภาพท่ี 1B 

และ 2A) ซ่ึงใกลเคียงกับการพัฒนาสีดําของปลาการตูนซูเปอรแบล็ก แตแตกตางกับปลาการตูนดําสายพันธุแทท่ีสีลําตัวพัฒนา

เปนสีดําสนิทเม่ือมีอายุเพียง 1 เดือน (สามารถ และคณะ, 2558)  

มีความเปนไปไดวาปลาลูกผสมท่ีมีลําตัวสีน้ําตาลอาจมีการพัฒนาของสีดําจนเปนสีดําสนิทไดเชนเดียวกัน แตอาจตอง

ใชเวลา 12 - 16 เดือนหรือมากกวานั้น อยางไรก็ตาม ถึงแมวาปลาเหลานั้นจะสามารถพัฒนาเปนสีดาํไดจริงแตคงไมเปนท่ีตองการ

ของผูเพาะเลี้ยงเพราะใชเวลานานเกินไป การปรับปรุงพันธุเพ่ือใหปลาแสดงลักษณะลําตัวสีดําในระยะเวลาสั้นจึงเปนหัวขอท่ีควร

ไดรับการวิจัยและพัฒนา 

ปลาลูกผสมท่ีไดจากการผสมขามระหวางปลาการตูนท้ังสองชนิดนี้ไมเปนหมัน (สามารถ และคณะ, 2556; สามารถ 

และคณะ, 2558; สามารถ และคณะ, 2559) ดังนั้นปลาลูกผสมท่ีไดในครั้งนีจ้ึงสามารถนาํไปใชเปนพอแมพันธุในการปรับปรงุพันธุ

ไดตอไป โดยเฉพาะอยางย่ิงปลาลูกผสมท่ีแสดงลักษณะลายเอ็กซตราสโนวเฟลก ซ่ึงเปนลักษณะปรากฏแบบใหม สมควรไดรับ

การศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือใหเขาใจปฏิกิริยารวมของยีนท่ีทําใหเกิดลักษณะปรากฏแบบนี้อยางชัดเจน 
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ภาคผนวก 

ตารางผนวกที่ 1  จํานวนปลาลูกผสมท่ีแสดงลักษณะปรากฏของลายสีขาวแบบตาง ๆ จากการผสมขามระหวางปลาการตูน

   ปกัสโซเพอรคูลา (แม) กับปลาการตูนดําสโนวเฟลก (พอ) 

คูที่ 

ลักษณะปรากฏของลายสีขาว 
รวมสโนว

เฟลก 

รวม

ทั้งหมด ปกติ 
ปกัส

โซ 

สโนว

เฟลกปกติ 

เอ็กซตราสโนว

เฟลก 

1 35 11 34 10 44 90 

2 358 61 169 232 401 820 

3 305 1 242 76 318 624 

4 176 14 196 19 215 405 

5 76 7 35 33 68 151 

6 225 61 277 6 283 569 

7 167 7 92 39 131 305 

8 517 39 484 87 571 1127 

9 122 47 36 148 184 353 

ตารางผนวกท่ี 2  เมตริกซผลการวิเคราะหสหสัมพันธเชิงเสนระหวางลักษณะปรากฏของลายสีขาวแบบตาง ๆ ของปลา

ลูกผสมระหวางปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลากับปลาการตูนดําสโนวเฟลก 

 ปกติ ปกัสโซ สโนวเฟลกปกติ เอ็กซตราสโนวเฟลก 

ปกต ิ Pearson Correlation 1 -0.861** 0.103 -0.280 

Sig. (2-tailed)  0.003 0.791 0.465 

ปกัสโซ Pearson Correlation -0.861** 1 -0.313 0.378 

Sig. (2-tailed) 0.003  0.413 0.316 

สโนวเฟลกปกติ Pearson Correlation 0.103 -0.313 1 -0.969** 

Sig. (2-tailed) 0.791 0.413  0.000 

เอ็กซตราสโนวเฟลก Pearson Correlation -0.280 0.378 -0.969** 1 

Sig. (2-tailed) 0.465 0.316 0.000  

หมายเหตุ:** สหสัมพันธเชิงเสนมีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 (2-tailed) 
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ภาพผนวกที่ 1 พอแมพันธุท่ีใชในการทดลองจํานวน 9 คูท่ีมีการวางไขและเก็บขอมูลได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 2 ปลาลูกผสมอายุ 3 เดือนยังไมมีการพัฒนาของสีดําบนลําตัว โดยทุกตัวมีสีสมเหลือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 3 ปลาลูกผสมอายุ 5 เดือน ปลาบางตัวเริ่มมีการพัฒนาของสีดําบนลําตัว 
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ทัศนคติของชาวประมงตอการขยายเขตมาตรการปดอาวในจังหวัดประจวบคีรขีันธ 

 

อกนิษฐ เก้ือเผือก* และ อุดมสิน อักษรผอบ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 

 

บทคัดยอ 

ศึกษาทัศนคติของชาวประมงตอการขยายเขตมาตรการปดอาวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยสัมภาษณชาวประมงใน

เขตพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี ระหวางเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 จากกลุมตัวอยาง 

200 ตัวอยาง ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชายรอยละ 94.50 มีอายุเฉลี่ย 47 ป ชาวประมงสวนใหญจบการศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษา มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คน มีประสบการณในการทําประมงเฉลี่ย 26.39 ป เปนสมาชิกกลุม

ดานการประมงรอยละ 61.50 มีรายไดจากการประกอบอาชีพประมงเปนรายไดหลัก ชาวประมงรอยละ 89.50 มีหนี้สิน และมี

ความรูเกี่ยวกับมาตรการปดอาวในระดับต่ํา 

ชาวประมงรอยละ 54.50 มีความรูสึกท่ีดีตอการขยายเขตมาตรการปดอาว มีระดับความคิดเห็นท่ีตํ่ารอยละ 49.50 และ

มีพฤติกรรมและแนวโนมพฤติกรรมในระดับตํ่ารอยละ 43.50 สงผลใหทัศนคติของชาวประมงตอการขยายเขตมาตรการปดอาว

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธสวนใหญอยูในระดับต่ํา นอกจากนี้พบวากลุมเรือประมงและประเภท/ชนิดเครื่องมือประมงเปนปจจัย

ท่ีมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการขยายเขตมาตรการปดอาวอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P<0.01)  

 

คําสําคัญ: ทัศนคติ ขยายเขตมาตรการปดอาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

   

*ผูรับผิดชอบ: 408 หมู 8 ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120 โทรศัพท 0 7752 2006 

E-mail: pee_boy_narak@hotmail.com 
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Attitude of Fishers toward the Expansion of Seasonal-Closed Area in Prachuap Khiri 

Khan Province 

 

Akanit Kuapuag* and Udomsin Aksornphaob 

Central Gulf Fisheries Research and Development Center (Chumphon) 

 

Abtract 

Study of the attitude of Fisher toward the expansion of seasonal-closed area in Prachuap Khiri Khan 

Province was done by interview of the 200 samples of the fishers from Prachuap Khiri Khan Chumphon and 

Surat Thani Provinces during October 2014 and September 2015. The results showed that 94.50 percent of 

fishers were men with their average ages of 47 years, mainly educated from primary school. There were 5 

members in their families averagely. The fishers had 26.39 years of fishing experienced averagely. The 61.50 

percent of them were the member of fisheries group. Most of them 89.50 percent were in dept. They had 

low level of the knowledge on seasonal-closed area measures. 

The 54.50 percent of fishers felt good at the expansion of seasonal-closed area, while 49.50 percent 

of them low level of opinion. The 43.50 percent of them had low behavior and behavioral tendency resulting 

in their low attitude towards the expansion of seasonal-closed area in Prachuap Khiri Khan Province. In 

addition types of boats and fishing gears were singnificantly correlated with the attitude toward expansion 

of seasonal-closed area measures (P<0.01). 

 

Keywords: attitude, expansion of seasonal-closed area measures, Prachuap Khiri Khan Province 

   

*Corresponding author: 408 Moo 8 Paknam Sub-Distric, Mueang District, Chumphon Province 86120, Thailand  

E-mail: pee_boy_narak@hotmail.com 
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ปริมาณโลหะหนักในสัตวน้าํ น้ําทะเล และดินตะกอนบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก จังหวัดสงขลา ป 2556 

 

สมชาย วิบุญพันธ1* และ ธิดารัตน คงชัย2  
1กลุมงานตรวจสอบและรับรองแหลงประมง 
2ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนลาง (สงขลา) 

 

บทคัดยอ  

 ปริมาณแคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก อารเซนิก และปรอทในสัตวน้ํา น้ําทะเล และดินตะกอนบริเวณทะเลสาบ

สงขลาตอนนอก ป 2556 พบวา แคดเมียมท่ีสะสมในสัตวน้ํามีคาพิสัยอยูในชวง 0.001 - 0.674 ไมโครกรัม/กรมั คาเฉลีย่ 

0.035+0.059 ไมโครกรัม/กรัม พบวาปูดํามีคาเฉลี่ยสูงสุด 0.221+0.240 ไมโครกรัม/กรัม ในน้ําทะเลมีคาพิสัยอยูในชวง 0.002 - 

0.091 ไมโครกรัม/ลิตร คาเฉลี่ย 0.019+0.013 ไมโครกรัม/ลิตร และในดินตะกอน คาพิสัย อยูในชวง 0.016 - 2.160 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม คาเฉลี่ย 0.227+0.366 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตะกั่วท่ีสะสมในสัตวน้ํามีคาพิสัยอยูในชวง 0.005 - 0.561 ไมโครกรัม/กรัม 

คาเฉลี่ย 0.086+0.121 ไมโครกรัม/กรัม พบวากุงตะกาดขาว มีคาเฉลี่ยสูงสุด 0.190+0.221 ไมโครกรัม/กรัม ในน้ําทะเลมีคา

พิสัยอยูในชวง 0.005 - 1.288 ไมโครกรัม/ลิตร คาเฉลี่ย 0.273+0.242 ไมโครกรัม/ลิตร และในดินตะกอน คาพิสัย อยูในชวง 

1.394 - 25.360 มิลลิกรัม/กิโลกรัม คาเฉลี่ย 11.755+5.677 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทองแดงท่ีสะสมในสัตวน้ํามีคาพิสัยอยูในชวง 

0.070 - 32.420 ไมโครกรัม/กรัม คาเฉลี่ย 5.720+3.249 ไมโครกรัม/กรัม พบวาปดูํามีคาเฉลี่ยสงูสดุ 17.653+4.354 ไมโครกรัม/

กรัม ในน้ําทะเลมีคาพิสัยอยูในชวง 0.047 - 5.310 ไมโครกรัม/ลิตร คาเฉลี่ย 0.684+0.480 ไมโครกรัม/ลิตร และในดินตะกอน 

คาพิสัย อยูในชวง 0.344 - 35.321 มิลลิกรัม/กิโลกรัม คาเฉลี่ย 9.471+8.463 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เหลก็ท่ีสะสมในสัตวน้ํามีคาพิสัย

อยูในชวง 1.994 - 70.057 ไมโครกรัม/กรัม คาเฉลีย่ 11.893+5.240 ไมโครกรัม/กรมั พบวาปูดํามีคาเฉลี่ยสูงสุด 29.560+10.796 

ไมโครกรัม/กรัม และในน้ําทะเลมีคาพิสัยอยูในชวง 0.907 - 44.895 ไมโครกรัม/ลิตร คาเฉลี่ย 9.989+7.767 ไมโครกรัม/ลิตร 

อารเซนิกท่ีสะสมในสัตวน้ํามีคาพิสัยอยูในชวง 0.020 - 9.541 ไมโครกรัม/กรัม คาเฉลี่ย 1.464+1.240 ไมโครกรัม/กรัม พบวา

ปลาเขือคางย่ืนมีคาเฉลี่ยสงูสุด 4.058+1.648 ไมโครกรัม/กรัม และในน้ําทะเลมีคาพิสัยอยูในชวง 0.002 - 0.485 ไมโครกรัม/ลติร 

คาเฉลี่ย 0.056+0.051 ไมโครกรัม/ลิตร และปรอทท่ีสะสมในสัตวทะเลมีคาพิสัยอยูในชวง 0.001 - 5.621 ไมโครกรัม/กรัม 

คาเฉลี่ย 0.429+0.157 ไมโครกรัม/กรัม พบวาปลากดขี้ลิงมีคาเฉลี่ยสูงสุด 0.657+1.469 ไมโครกรัม/กรัม ในน้ําทะเลมีคาพิสัย

อยูในชวง 0.000 - 0.117 ไมโครกรัม/ลิตร คาเฉลี่ย 0.013+0.027 ไมโครกรัม/ลิตร และในดินตะกอน คาพิสัยอยูในชวง 0.000 - 

0.068 มิลลิกรัม/กิโลกรัม คาเฉลี่ย 0.025+0.017 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ผลการศึกษาครั้งนี้สรุปวาปริมาณโลหะหนักท้ัง 6 ชนิด  

ท่ีสะสมในสัตวน้ํา น้ําทะเล และดินตะกอน บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก ยังอยูในระดับท่ีปลอดภัยตอผูบริโภค และระบบนิเวศ 

ซ่ึงต่ํากวาคามาตรฐานท่ียอมใหมีสารปนเปอนในอาหารได โดยกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมมลพิษ และคามาตรฐานสากล  

 

คําสําคัญ: โลหะหนัก น้ํา ตะกอนดิน สัตวน้ํา ทะเลสาบสงขลาตอนนอก จังหวัดสงขลา 

   

*ผูรับผิดชอบ: 79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร 0 7431 2595  

E-mail: somchaivib@yahoo.com  
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Heavy Metals in Marine Animals, Sea Water and Sediment in the Outer Part of Songkhla 

Lake, Songkhla Province in 2013 

 

Somchai  Vibunpant1* and Thidarat  Khongchai2  
1Fishing Ground Inspection and Certification Group 
2Southern Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 

 

Abstract 

 Study on the concentrations of cadmium, lead, copper, iron, arsenic, and mercury in marine animals, 

seawater, and sediment was conducted in the outer part of Songkhla Lake, Songkhla Province in 2013. 

Cadmium was found accumulated in marine animals at the amount of 0.001 - 0.674 (0.035+0.059) ug/g, 

mostly in Scylla serrate at 0.221+0.240 ug/g, those in sea water and sediment were 0.002 - 0.091 (0.019+0.013) 

ug/l and 0.016 - 2.160 (0.227+0.366) mg/kg, respectively. Lead accumulated in marine animals was found at 

the concentration of 0.005 - 0.561 (0.086+0.121) ug/g, the most of which was 0.190+0.221 ug/g in 

Metapenaeus moyebi, those in sea water and sediment were 0.005 - 1.288 (0.273+0.242) ug/l and 1.394 - 25.360 

(11.755+5.677) mg/kg, respectively. Concentration of copper in marine animals was found at 0.070 - 32.420 

(5.720+3.249) ug/g, mostly in Scylla serrata which was 17.653+4.354 ug/g, those in sea water and sediment 

were 0.047 - 5.310 (0.684+0.480) ug/l and 0.344 - 35.321 (9.471+8.463) mg/kg, respectively. Iron was found in 

marine animals at the concentration of 1.994 - 70.057 (11.893+5.240) ug/g, most of which was 29.560+10.796 

ug/g in Scylla serrata, while its amount in sea water was 0.907-44.895 (9.989+7.767) ug/l.  Concentration of 

arsenic found in marine animals was 0.020 - 9.541 (1.464+1.240) ug/g, mostly in Taenioides cirratus which 

was 4.058+1.648 ug/g, while its amount in sea water was 0.002 - 0.485 (0.056+0.051) ug/l. Mercury in marine 

animals was found at 0.001 - 5.621 (0.429+0.157) ug/g, most of which was 0.657+1.469. ug/g in Arius 

maculates, those in sea water and sediment were 0.000 - 0.117 (0.013+0.027) ug/l and 0.000 - 0.068 

(0.025+0.017) mg/kg, respectively. From the results, those six heavy metals accumulated in marine animals, 

seawater, and sediment in the outer part of Songkhla lake were safe for food consumption and ecosystem 

according to the international standard and the standard issued by Ministry of Public Health of Thailand, 

and Pollution Control Department of Thailand.  

 

Keywords: heavy metals, water, sediment, marine animal, Songkhla lake, Songkhla province 

   

*Corresponding author: 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla 90000. Tel. 0 7431 2595  

E-mail: somchaivib@yahoo.com 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2562 O1 

341 

O45 

ตนทุน ผลตอบแทน และความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการทําประมงกุงทะเลบรเิวณอาวไทยฝงตะวันออก 

 

ทิวารัตน สินอนันต1* นิรันดร ชูสวน2 และ ปยะโชค สินอนนัต3 
1กองประมงตางประเทศ 
2ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง) 
3กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาตนทุน ผลตอบแทน และความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการทําประมงกุงทะเลท่ีเกิดจากการนําลูกสัตวน้ํา

เศรษฐกจิมาใชกอนขนาดแรกสืบพันธุ โดยการสัมภาษณผูประกอบการกุงทะเลและเก็บรวบรวมขอมูลการทําประมงจากเรือประมง

อวนลากแผนตะเฆขนาดเล็ก (ความยาวเรือตํ่ากวา 14 เมตร) อวนลากคานถาง และอวนลอยกุงสามชั้น ในบริเวณอาวไทยฝง

ตะวันออก ระหวางเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2559 พบเรือมีขนาดความยาว 8 - 14, 11 - 20 และ 3 - 10 เมตร ตามลําดับ มี

กําลังเครื่องยนต 25 - 160, 150 - 450 และ 5.5 - 115 แรงมา ตามลําดับ ออกทําการประมงเฉลี่ย 5.02, 2.05 และ 1 วัน/เท่ียว 

ตามลําดับ มีอัตราการจับสัตวน้ําเฉลี่ย เทากับ 836.394, 267.234 และ 9.719 กิโลกรัม/เท่ียว ตามลําดับ เปนสัตวน้ําเศรษฐกจิ

รอยละ 66.08, 95.89 และ 87.66 ตามลําดับ และปลาเปดรอยละ 33.92, 4.11 และ 12.34 ตามลําดับ  

 สัตวน้ําเศรษฐกจิท่ีอวนลากแผนตะเฆขนาดเล็กจับไดมากท่ีสุด คือ กลุมปลาหนาดิน รอยละ 46.80 ของสัตวน้ําเศรษฐกจิ 

รองลงมาคือ กลุมปลาหมึก กลุมกุง และกลุมปลาผิวน้ํา รอยละ 19.35, 15.56 และ 10.28 ตามลําดับ สวนปลาเปดประกอบดวย 

ปลาเปด และ สัตวน้ําเศรษฐกิจขนาดเล็ก รอยละ 80.43 และ 19.57 ตามลําดับ กุงท่ีจับไดปริมาณสูงสุด คือ กุงทราย รองลงมา

คือ กุงโอคักชนิด Metapenaeus affinis กุงแชบวย และกุงโอคักชนิด M. ensis พบสัดสวนการจับกุง 3 ชนิดหลัง ท่ีมีขนาด

ความยาวต่ํากวาขนาดแรกสืบพันธุรอยละ 94.33, 84.32 และ 25.38 ตามลําดับ สัตวน้ําเศรษฐกิจท่ีอวนลากคานถางจับไดมาก

ท่ีสุด คือ กลุมกุง รอยละ 85.52 ของสัตวน้ําเศรษฐกิจ รองลงมาคือ กลุมปู กลุมปลาหนาดิน และกลุมปลาหมึก รอยละ 4.79, 4.48 

และ 2.36 ตามลําดับ สวนปลาเปดประกอบดวย ปลาเปด และ สัตวน้ําเศรษฐกิจขนาดเล็ก รอยละ 90.15 และ 9.85 ตามลําดับ 

กุงท่ีจับไดปริมาณสูงสุดคือ กุงแชบวย รองลงมาคือ กุงโอคักชนิด M. affinis และ M. ensis พบสัดสวนการจับกุงท้ัง 3 ชนิดท่ีมี

ขนาดความยาวต่ํากวาขนาดแรกสืบพันธุรอยละ 90.68, 93.34 และ 82.89 ตามลําดับ สัตวน้ําเศรษฐกิจท่ีอวนลอยกุงสามชั้นจับ

ไดมากท่ีสุด คือ กลุมกุง รอยละ 72.35 ของสัตวน้ําเศรษฐกิจ รองลงมาคือ กลุมปลาหนาดิน กลุมปลาผิวน้าํ และกลุมสัตวน้าํ

เศรษฐกิจอ่ืน ๆ รอยละ 16.32, 9.35 และ 0.99 ตามลําดับ สวนปลาเปดประกอบดวย สัตวน้ําเศรษฐกิจขนาดเล็ก และปลาเปด 

รอยละ 56.66 และ 40.34 ตามลาํดับ กุงท่ีจับไดปริมาณสงูสุดคอื กุงแชบวย รองลงมาคือ กุงโอคกัชนดิ M. affinis และ M. ensis 

พบสัดสวนการจับกุงท้ัง 3 ชนิด ท่ีมีขนาดความยาวต่ํากวาขนาดแรกสืบพันธุรอยละ 74.18, 42.88 และ 31.59 ตามลําดับ 

 การทําการประมงกุงทะเลดวยเคร่ืองมือ 3 ชนิดขางตน กอใหเกิดความสูญเสีย 7,078.46, 7,877.10 และ 397.54 

บาท/เท่ียว ตามลาํดับ ตนทุนในการทําประมงเฉลี่ย 26,523.98, 22,305.01 และ 861.63 บาท/เท่ียว หรือ 5,304.80, 11,152.51 

และ 861.63 บาท/วัน ตามลาํดับ มีผลตอบแทนเฉลี่ย 3,808.33, 2,811.37 และ 320.81 บาท/เท่ียว หรือ 761.67, 1,405.69 และ 

320.81 บาท/วัน ตามลําดับ  

 

คําสําคัญ: การประมงกุงทะเล อาวไทยฝงตะวันออก ตนทุน ผลตอบแทน ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

   

*ผูรับผิดชอบ: กองประมงตางประเทศ กรมประมง เลขท่ี 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900โทร 0 2562 0529 
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Cost, Return and Economic Loss from Shrimps Fisheries in the Eastern Gulf of Thailand 

 

Thiwarat Sinanun1*, Nirun Choosuan2 and Piyachoke Sinanun3 
1Fisheries Foreign Affairs Division 
2Eastern Gulf Fisheries Research and Development Center (Rayong) 
3Fishing and Fleets Management Division 

 

Abstract 

 Cost, return and economic loss of shrimp fisheries were studied along the Eastern Gulf of Thailand 

during January to December 2016. Shrimp entrepreneurs were interviewed and shrimp fisheries data were 

collected from otter board trawl smaller than 14 meters, beam trawl and shrimp gill net with the objective 

to analyze their exploited undersized of fish which smaller than size at first maturity. The results found 

that those fishing boats were 8 - 14, 11 - 20 and 3 - 10 meters in length overall and equipped with 25 - 160, 

150 - 450 and 5.5 - 115 horse-power engines respectively. Fishing operation took 5.02, 2.05 and 1 day/trip 

respectively. The overall catch rates were 836.394, 267.234 and 9.719 kg/trip respectively which composed 

of 66.08%, 95.89% and 87.66% of economic aquatic animals respectively and 33.92%, 4.11% and 12.34% of 

trash fish respectively. 

 The majority groups of economic aquatic animals which caught by small otter board trawl were 

46.80% of demersal fish, 19.35% of cephalopod, 15.56% of shrimp and 10.28% of pelagic fish. Trash fish 

were composed of 80.43% of trash fish and 19.57% of small economic aquatic animals. The most of total 

shrimp catch composition was rough shrimp. Proportions of the catch of shrimp which length lower than 

length at 1st maturity were 94.33% of Metapenaeus affinis, 84.32% of Penaeus merguiensis and 25.38% of 

M. ensis. The majority groups of economic aquatic animals which caught by beam trawl were 85.52% of 

shrimp, 4.79% of crab, 4.48% of demersal fish and 2.36% of cephalopod. Trash fish were composed of 

90.15% of trash fish and 9.85% of small economic aquatic animals. The most of total shrimp catch 

composition was P. merguiensis. Proportions of the catch of shrimp which length lower than length at 1st 

maturity were 90.68% of P. merguiensis, 93.34% of M. affinis and 82.89% of M. ensis. The majority groups of 

economic aquatic animals which caught by shrimp gill net were 72.35% of shrimp, 16.32% of demersal fish, 

9.35% of pelagic fish and 0.99% of others economic aquatic animals. Trash fish were composed of 56.66% 

of small economic aquatic animals and 40.34% of trash fish. The most of total shrimp catch composition 

was P. merguiensis. Proportions of the catch of shrimp which length lower than length at 1st maturity were 

74.18% of P. merguiensis, 42.88% of M. affinis and 31.59% of M. ensis. 

 Those 3 types of shrimp fisheries caused the economic losses for 7,078.46, 7,877.10 and 397.54 

baht/trip respectively. The average fishing operation cost were 26,523.98, 22,305.01 and 861.63 baht/trip (5,304.80,  
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11,152.51 and 861.63 baht/day) respectively while the average returns of fishers were 3,808.33, 2,811.37 and 

320.81 baht/trip (761.67, 1,405.69 and 320.81 baht/day) respectively. 

 

Keywords: shrimp fisheries,  Eastern Gulf of Thailand,  cost,  return,  economic loss 
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ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจของการใชทรัพยากรสัตวน้ําจากการทําประมงอวนลอมจับบริเวณอาวไทยตอนใน 

 

ฐิติพล เชื้อม่ันคง* วิวัฒนันท บุญยัง และ ปวโรจน นรนาถตระกูล 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาองคประกอบชนิด อัตราการจับ และขนาดความยาวของสัตวน้ํา จากเรือประมงอวนลอมจับท่ีทําการประมง

ในเขตอาวไทยตอนใน ท่ีนําสัตวน้ํามาขึ้นบริเวณทาเทียบเรือประมงในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีสมุทรปราการ สมุทรสาคร เพชรบุรี 

และจงัหวัดประจวบคีรีขันธ ระหวางเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2554 พบวา มีแหลงทําการประมงหนาแนนบริเวณอาวไทยตอนใน

ฝงตะวันตก บริเวณหนาแหลมผักเบี้ยถึงหนาเขาตะเกียบ ปากอาวมหาชัย และปากอาวแมกลอง มีอัตราการจบัสัตวน้ํา 1,849.000 

กิโลกรัม/วัน โดยกลุมปลาผิวน้ํามีอัตราการจับสูงสุดเทากับ 1,612.957 กิโลกรัม/วัน คิดเปนรอยละ 87.24 ของสัตวน้ําท้ังหมด

รองลงมา ไดแก กลุมปลาเปด กลุมปลาหนาดิน และกลุมสัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลังโดยมีองคประกอบคิดเปนรอยละ 9.13 2.44 

และ 1.19 ของสัตวน้ําท้ังหมดตามลําดับ ชนิดของปลาผิวน้ําท่ีมีอัตราการจับมาก ไดแก ปลาทู (Rastrelliger brachysoma) 

ปลาหลังเขียวขางจุด (Sardinella gibbosa) และปลาสีกุนเขียว (Alepes djedaba) โดยมีองคประกอบคิดเปนรอยละ 57.61 

6.27 และ 5.36 ของสัตวน้าํท้ังหมด ตามลําดับ จากการวัดขนาดความยาวของปลาผวิน้ําเศรษฐกจิ 9 ชนิด พบวาปลาผวิน้ํา 5 ชนิด 

ไดแก ปลาทู ปลาหลังเขียวขางจุด ปลาลัง ปลาสีกุนบั้ง และปลาขางเหลือง มีความยาวเฉลี่ยนอยกวาขนาดแรกสืบพันธุ เปนรอยละ 

91.20, 61.97, 68.04, 99.18 และ 69.19 ตามลําดับ  

สําหรับการประเมินความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ พบวา การทําประมงอวนลอมจับบริเวณอาวไทยตอนในกอใหเกิดความ

สูญเสียเชิงเศรษฐกิจเนื่องจากการนําสัตวน้ําท่ีมีขนาดเล็กกวาขนาดแรกสืบพันธุมาใชประโยชนคิดเปน มูลคา 2,768.30 บาท/วัน 

หรือ 774,028.70 บาท/ป  

 

คําสําคัญ: ความสญูเสียเชิงเศรษฐกิจ อวนลอมจับ ทรัพยากรสัตวน้ํา อาวไทยตอนใน  

   

*ผูรับผิดชอบ: 49 ซ.พระราชวีริยาภรณ 16 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร. 0 2816 7636 

E-mail: thitipon_ch@hotmail.com 
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Economic Loss of Fisheries Resources from Purse Seine in the Inner Gulf of Thailand 

 

Thitipon Cheumankong*, Wiwattanan Boonyoung and Pavarot Noranarttragoon 

Upper Gulf Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan) 

 

Abstract 

Species composition, catch per unit effort (CPUE) and size of some pelagic species from Thai purse 

seine fishery in the inner Gulf of Thailand were studied during January 2011 to December 2011 by collecting 

the data at fishing port in Chon Buri, Samut Prakan, Samut Sakhon, Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan 

Province. The fishing grounds were abundantly found at the Western Inner Gulf of Thailand off Laem Phak 

Bia to Khao Ta-Kiab, Mahachai Bay and Maeklong Bay. The results showed that the average CPUE was 

1,849.000 kilograms/day. Pelagic fish represented the highest CUPE of 1,612.96 kilograms/day sum up 87.24% 

of the total catch followed by trash fish, demersal fish and invertebrate which the average CPUE was 168.927, 

45.090 and 22.026 kilograms/day made up 9.13%, 2.44% and 1.19% of the total catch respectively. The pelagic 

species’ top average CPUE were short mackerel (Rastrelliger brachysoma), goldstripe sardinella (Sardinella 

gibbosa) and shrimp scad (Apeles djedaba). The CPUE of each species were 1,065.159, 115.860 and 99.179 

kilograms/day, 57.61%, 6.27% and 5.36% of the total catch respectively.The size measurement of nine 

economically important pelagic species found that mean length of five species, i.e., short mackerel, goldstripe 

sardinella, Indian mackerel, yellowtail scad and yellowstripe scad, were smaller than their size at first maturity 

accounted for 91.20%, 61.97%, 68.04%, 99.18% and 69.19% of their total catch respectively.  

 

Keywords: economic worthiness, Thai purse seine, fisheries resources, inner Gulf of Thailand 

   

*Corresponding author: 49 Soi Prarachaveriyaporn 16, Bangpueng Sub-district, Prapradaeng District, Samut Prakan 

Province 10130 Tel. 0 2816 7636  

E-mail: thainavy20@hotmail.com 
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ชนิดและปริมาณสัตวเกาะติดขนาดใหญบนปะการังเทียมที่จัดวางในระดับความลึกน้ําตางกันบรเิวณ

จังหวัดปตตาน ี

 

วิโรจน คงอาษา* และ หัสพงศ สมชนะกิจ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนลาง (สงขลา) 

 

บทคัดยอ 

ศึกษาชนิดและปริมาณของสัตวเกาะติดขนาดใหญบนปะการังเทียมท่ีจัดวางในระดับความลึกน้ําตางกนับริเวณจังหวัด

ปตตานีตั้งแตเดือนเมษายน - กันยายน 2557 โดยรวบรวมสัตวเกาะติดขนาดใหญดวยวิธีการดําน้ําลึกขูดสัตวเกาะติดขนาดใหญ

บนแทงปะการังเทียมท่ีจัดวาง ณ ระดับความลึกน้ํานอยกวา 10 เมตร 10 - 15 เมตร และมากกวา 15 เมตร ระดับความลึกละ 

4 แหง พบสัตวเกาะติดขนาดใหญท้ังหมด 25 ชนดิ ประกอบดวย หอย (Mollusca) มากท่ีสุด 19 ชนิด ตามดวยปะการัง (Cnidaria) 

2 ชนิด และเพรียงหิน (Arthropoda) ฟองน้ํา (Porifera) เพรียงหัวหอม (Tunicata) และไบรโอโซน (Bryozoa) อยางละ 1 ชนิด 

ตามลําดับ ในระดับความลึกน้ํานอยกวา 10 เมตร, 10 - 15 เมตร และมากกวา 15 เมตร พบสัตวเกาะติดขนาดใหญจํานวน 17 

20 และ 21 ชนิด ตามลําดับ จํานวนตัวของสัตวเกาะติดเฉลี่ยตามระดับความลึกน้ํามีคาระหวาง 1 - 422 ตัว/ตารางเมตรและน้ําหนัก

แหงของสัตวเกาะติดเฉลี่ยตามระดับความลึกมีคาระหวาง 0.2 - 19,944.46 กรัม/ตารางเมตร จํานวนตัวและน้ําหนักแหงของสัตว

เกาะติดขนาดใหญบนปะการังเทียมท่ีระดับความลึกน้ํามากกวา 15 เมตร มีความแตกตางทางสถิติ (P<0.05) กับท่ีระดับความลึกน้ํา 

10 - 15 เมตร และนอยกวา 10 เมตร ดรรชนีความหลากหลายและความสมํ่าเสมอของสัตวเกาะติดขนาดใหญบนปะการังเทียมท่ี

สํารวจ พบวาดรรชนีท้ังสองมีคาระหวาง 0.786 - 1.827 และ 0.378 - 0.749 ตามลําดับ จากการจัดกลุมประชาคมสัตวเกาะติด

ขนาดใหญโดยความคลายคลึง แบบเบรย-เคอติสตามกองปะการังเทียมท่ีสํารวจท่ีระดับรอยละ 75 สามารถแบงได 3 กลุม คือ กลุมท่ี 

1 ไดแก แหลงปะการงัเทียมบานลุม กอง F2 และบานบางมะรวด กอง F1 กลุมท่ี 2 ไดแก แหลงปะการังเทียมบานรงัมดแดง กอง 

F4 บานบางเกาทะเล กอง F4 บานปาไหม กอง F4 บานน้ําบอ กอง F2 บานรังมดแดง กอง F1 และบานปาไหม กอง F1 และ

กลุมท่ี 3 ไดแก แหลงปะการังเทียมบานน้ําบอ กอง F6 บานบางตาหยาด กอง F2 บานละเวง กอง F และบานน้ําบอ กอง E  

 

คําสําคัญ: ปะการังเทียม  สัตวเกาะติดขนาดใหญ  โครงสรางประชาคม  จังหวัดปตตานี 

   

*ผูรับผิดชอบ: 79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บอยาง อ.เมือง จ. สงขลา 90000 

E-mail: kongasa2011@gmail.com 
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Species and Quantity of Sessile Macrofaunas Covering on Artificial Reefs at Different 

Depthin Pattani Province 

 

Wirot Kongasa* and Hassapong Somchanakit 

Southern Gulf Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 

 

Abstract 

The study on species and quantity of sessile macrofaunas on artificial reefs at different depth in the 

coastal area of Pattani Province was conducted on monthly basis between April - October 2014. Scuba diving 

was used to collect sessile macrofaunas attached on the artificial reef installed at 3 different depths: less 

than 10 m, 10 - 15 m and more than 15 m. Four artificial reefs at each depth were surveyed. There were 25 

species of sessile macrofauna on artificial reef which were 19 of Mollusca, 2 of Cnidaria, 1 of Arthropoda, 1 

of Porifera, 1 of Tunicata and 1 of Bryozoa. Number of species found at each depth was 17, 20 and 21, 

respectively. Mean density of sessile macrofauna was ranged between 1 - 422 inds/m2, while their mean 

dried weight was ranged between 0.2 - 19,944.46 g/m2. Shannon-Wiener diversity index and Pielou’s evenness 

index values of sessile macrofaunas on artificial reefs were 0.786 - 1.827 and 0.378 - 0.749, respectively. 

The statistical test showed that density and dried weight of sessile macrofaunas on artificial reef at the depth 

more than 15 m were significantly differenced (P<0.05) from 10 - 15 m and less than 10 m. The cluster 

analysis of sessile macrofauna communities using the Bray-Curtis similarity in accordance with the level of 

75 percent, communities of sessile macrofaunas were classified into 3 groups: the first group comprised of 

artificial reef set F2 of Ban Lum and set F1 of Bang Maruad. The second group comprised of artificial reef set 

F4 of Rungmoddaeng, set F4 of Bang Kao Thale, set F4 of Pa Mai, set F2 of Num bor, set F1 of Rang Mod Daeng 

and set F1 of Pa Mai. The third group comprised of artificial reef set F6 of Numbor, set F2 of Bang Ta-yard, 

set F of Laweng and set E of Numbor.  

 

Keywords: artificial reef, sessile macrofauna, community structure, Pattani Province 
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คุณภาพน้ําและปริมาณคลอโรฟลล เอ กับขอมูล MODIS ในนานน้าํไทย 

 

วิรัตน สนิทมัจโร1* คณิต เชื้อพันธุ2 ปยะโชค สินอนนัต1 อุดมสิน อักษรผอบ3 ขวัญชัย ปานแกว4 และ สิชล หอยมุข5 
1กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง  
2ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)  
3ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนกลาง (ชุมพร)  

4ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนลาง (สงขลา)  
5ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)  

 

บทคัดยอ 

ศึกษาคุณภาพน้าํและปริมาณคลอโรฟลล เอ กับขอมูล MODIS ในนานน้ําไทย เก็บรวบรวมขอมูล คุณภาพน้ํา และ

ตัวอยางน้ําในฝงอาวไทยโดยใชเรือสํารวจ “ประมง 1” “ประมง 2” “ประมง 9” และ “ประมง 16” จํานวน 64 สถานี จํานวน 

289 ครั้ง และฝงทะเลอันดามัน ดวยเรือสํารวจ “ประมง 4” จํานวน 22 สถานี จํานวน 66 ครั้ง ในชวงเดือนมกราคม - ธันวาคม 

พ.ศ. 2555 ผลการศึกษาพบวา คุณภาพน้ําฝงอาวไทย คาความเค็มอยูในชวง 24.75 - 35.00 (31.50±1.13) สวนในพันสวน 

อุณหภูมิอยูในชวง 26.67 - 32.08 (29.55±0.91)  องศาเซลเซียส ปริมาณคลอโรฟลล เอ อยูในชวง 0.01 - 15.14 (2.11±3.21) 

มิลลิกรัม/ลิตร  บริเวณทะเลอันดามัน มีความเค็มอยูในชวง 30.15 - 32.39 (31.43±0.53) สวนในพันสวน อุณหภูมิอยูในชวง 

29.25 - 33.31 (30.23±0.58) องศาเซลเซียส และปริมาณคลอโรฟลล เอ อยูในชวง 0.01 - 3.82 (1.23±1.03) มิลลิกรัม/ลิตร 

เปรียบเทียบการแพรกระจายคลอโรฟลลจากขอมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS รายเดือน กับขอมูลคลอโรฟลล เอ ท่ีเก็บจาก

ภาคสนามดวยเรือสํารวจประมง ในชวง พ.ศ. 2555 พบวาสวนใหญมีความสอดคลองคลายคลึงกัน การประยุกตใชขอมูลจาก

ดาวเทียมระบบ MODIS ซ่ึงเปนคาสะทอนแสงของรงควัตถุในแพลงกตอนพืชจากขอมูลภาพถายดาวเทียม MODIS-Terra และ 

MODIS-Aqua กับขอมูลทางดานสิ่งแวดลอมท่ีเก็บภาคสนามในชวงเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน พบวามีความคลายคลึงไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 

คําสําคัญ: ขอมูล MODIS คุณภาพน้ํา คลอโรฟลล เอ นานน้ําไทย  
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Water Quality, Chlorophyll-a and MODIS Data in Thai Waters 

 

Wirat Sanitmajjaro1*, Kanit Chaupan2, Piyachok Sinanan1, Udomsin Augsornpaop3, Khawnchai 

Pankaew4 and Sichon  Hoimuk5 
1Fishing and Fleets Management Division   
2Upper Gulf Fisheries Research and Development Center (Samutprakan)   
3Central Gulf Fisheries Research and Development Center (Chumpon)  
4Southern Gulf Fisheries Research and Development Center (Songkhla)  
5Upper Andaman Fisheries Research and Development Center (Phuket)  

 

Abstract 

This study was conducted on water quality, chlorophyll-a and MODIS data in Thai waters. Seawater 

was sampled from 64 stations with 289 sampling operations in the Gulf of Thailand and 22 stations with 66 

sampling operations in the Andaman sea. Sampling was conducted by four research vessels namely, 

Pramong 1, Pramong 2, Pramong 9 and Pramong 16 in the Gulf of Thailand, and one research vessel namely, 

Plamong 4 in the Andaman Sea, during January - December 2012. The results showed that salinity, 

temperature and chlorophyll-a in the Gulf of Thailand were in the range of 24.75 - 35.00 (average 31.50±1.13) 

ppt, 26.670C - 32.080C (29.55±0.910C) and 0.01 - 15.14 (2.11±3.21) mg/l, respectively. Salinity, temperature 

and chlorophyll-a in the Andaman Sea were in the range of 30.15 - 32.39 (31.43±0.53) ppt, 29.250C - 33.310C 

(30.23±0.580C) and 0.01 - 3.82 (1.23±1.03) mg/l, respectively. Comparison of chlorophyll-a diffusion from 

MODIS-Terra and MODIS-Aqua monthly satellite data with chlorophyll data collected in the field by research 

vessels in 2012 showed that most of these field results were consistent with MODIS data. 

 

Keywords: MODIS Data, water quality, chlorophyll-a, Thai Waters 
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คํานํา 

ขอมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) เปนขอมูลภาพถาย

ดาวเทียมความละเอียดปานกลาง ท่ีองคการนาซาเปดตัวเขาสูวงโคจรใน ค.ศ. 1999 บนกระดาน Terra (EOS AM) ดาวเทียม 

และใน ค.ศ. 2002 บนกระดาน Aqua (EOS PM) โดยขอมูล Terra เปนขอมูลซ่ึงไดจากวงโคจรในชวงเวลา 10.30 นาฬกิา และ

ขอมูล Aqua เปนขอมูลซ่ึงไดจากวงโคจรในชวงเวลา 13.30 นาฬิกา โดยในกระบวนการวิเคราะหจะมีการนําคุณสมบัติคาการ

สะทอนของภาพถายจากดาวเทียม ณ ชวงเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกันกับขอมูลภาคสนาม มาแปรผลเพ่ือหาความสัมพันธผาน

แบบจําลองเชงิพ้ืนท่ี และแสดงผลออกมาในรูปของแผนท่ี ขอมูลคาการสะทอนแสงของภาพถายดาวเทียมซ่ึงสามารถแปรผลขอมูล

เชิงเลข (digital image analysis) ไดแก คาคลอโรฟลล เอ และอุณหภูมิผิวน้ํา จึงนิยมนําคาคลอโรฟลล เอ เปนตัวแสดงปริมาณ

ของแพลงกตอนพืชในแหลงน้ําจากขอมูลภาคสนาม มาเปรียบเทียบความเขมขนคลอโรฟลล เอ รายวันจากภาพถายดาวเทียม 

แลวนํามาแสดงเปนแผนภาพการแพรกระจายของปริมาณคลอโรฟลล เอ ในแหลงน้ําได  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ นําขอมูลภาคสนามมาเปรียบเทียบความสอดคลองกับขอมูลคาสะทอนแสงของคลอโรฟลล เอ 

จากขอมูลดาวเทียม MODIS ผลการศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพในการศึกษาวิจัยระบบนิเวศทางทะเลโดยใช

ฐานขอมูลดังกลาว และนําไปใชในการติดตามสถานการณของระบบนิเวศ และสภาพแวดลอมในแหลงทะเลท่ีสําคัญไดอยางมี

ประสิทธิภาพตอไปได  

 

วัตถุประสงค 

1. ศึกษาคุณภาพน้ํา ความเค็ม อุณหภูมิ และคลอโรฟลล เอ ในนานน้ําไทย โดยใชเรือสํารวจประมง 

2. ศึกษาเปรียบเทียบการแพรกระจายคลอโรฟลล เอ กับขอมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS 

3. การประยุกตใชขอมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS กับคุณภาพน้ํา  

 

วิธีดําเนินการ 

1.สถานท่ีดําเนินการ 

ดําเนินการเก็บขอมูลศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําดวยเรือสํารวจประมง ครอบคลุมเขตพ้ืนท่ีอาวไทยตั้งแตจังหวัด

ตราด ถึงนราธิวาส และฝงทะเลอันดามันตั้งแตจังหวัดระนอง ถึงสตูล (ภาพท่ี 1)  

2.ระยะเวลาการเก็บขอมูล 

ตั้งแตเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555 

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 การเก็บขอมูลภาคสนาม  

กําหนดเขตสํารวจตามแผนท่ี ในเขตพ้ืนท่ีอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน แบงเปนสถานีสํารวจ มีพ้ืนท่ีสถานีละ 225 

ตารางไมลทะเล ฝงอาวไทย จํานวน 64 สถานี โดยใชเรือสํารวจประมง 1 2 9 และ 16 และฝงทะเลอันดามัน จํานวน 22 สถาน ี

โดยใชเรือสํารวจประมง 4 (ภาพท่ี 1) ทําการเก็บขอมูลคุณภาพน้ําดวยเครื่องมือวัดชนิดหลายพารามิเตอร (Multi-Function 

Instrument รุน SBE-19plus) เพ่ือการเชื่อมโยงขอมูลจากเรือสํารวจกับขอมูล MODIS จากดาวเทียมสํารวจ  

3.1.1 วัดคาอุณหภูมิ (temperature) หนวยเปน องศาเซลเซียส (degree celsius: 0c) ความเค็ม (salinity) หนวย

เปน สวนในพันสวน (parts per thousand: ppt) โดยใชเครื่องมือวัดชนิดหลายพารามิเตอร 

3.1.2 เก็บตัวอยางน้ํา โดยใชกระบอกเก็บน้ํา (water sampler) ตามสถานีสํารวจท่ีกําหนดในชวงเวลากลางวันของ

แตละเท่ียวเรือท่ีระดับผิวน้ํา โดยผิวน้ํา คือ น้ําท่ีระดับลึก 1 เมตรจากผิวน้ํา ใสขวดพลาสติกขนาด 1 ลิตร แชเย็นในภาชนะบรรจุ

รักษาระดับอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส เพ่ือวิเคราะหหาคาคลอโรฟลล เอ (Chlorophyll-a) หนวยเปน มิลลิกรัม/ลิตร 

ท่ีหองปฏิบัติการของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฯ 5 ศูนย  
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ภาพที่ 1 สถานีเก็บขอมูลคุณภาพน้ําบริเวณนานน้ําไทย พ.ศ. 2555 

3.2 ขอมูลดาวเทียม  

คาสะทอนแสงจากขอมูลดาวเทียมในแตละเดือน จากภาพถายดาวเทียม Terra-MODIS และ Aqua-MODIS นํามา

หลอมรวมขอมูลภาพจากขอมูลรายวัน เปนรายสัปดาห และรายเดือน นํามาแสดงเปนแผนภาพการแพรกระจายของปริมาณ

คลอโรฟลล เอ ณ ชวงเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกันกับขอมูลภาคสนาม  

4. การวิเคราะหขอมูล 

4.1 วิเคราะหอุณหภูมิ และความเค็ม 

วิเคราะหคาความเค็ม และอุณหภูมิ จากคาท่ีตรวจวัดดวยเคร่ืองมือวัดชนิดหลายพารามิเตอรจากการเก็บขอมูล

ภาคสนาม ซ่ึงถูกจัดเก็บและบันทึกตามตําแหนงพิกัดภูมิศาสตร นํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยรายเดือน และคาเฉลี่ยรวม แปรผล

แลวแสดงแผนภาพการแพรกระจายรายเดือน โดยใชโปรแกรม Surfer เปรียบเทียบคาและบรรยาย 

4.2 วิเคราะหคลอโรฟลล เอ 

การวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลล เอ จากตัวอยางน้ําท่ีเก็บจากระดับผิวน้ํา ดวยวิธี Spectrophotometric 

(Strickland and Parsons, 1972) เพ่ือใชเชื่อมโยงขอมูลกับขอมูล MODIS การคํานวณหาคาคลอโรฟลล เอ โดยนําคาท่ีไดจาก

เครื่องวัดการดูดกลืนแสงมาคํานวณหาคาคลอโรฟลล เอ ดังนี้ 

 

คลอโรฟลล เอ (มิลลิกรัม/ลิตร) =   [ 11.64 (abs663) – 2.16 (abs645) + 0.10 (abs630)] × vol × 106 

                                                          VOL                                     

เม่ือ 

VOL =   ปริมาตรน้ําท่ีกรอง (ลิตร) 

abs630, abs645 และ abs663 =   คา abs ท่ีปรับแกดวยคา abs 750 แลว 

วิเคราะหคาคลอโรฟลล เอ จากหองปฏิบัติการมาเปรียบเทียบขอมูลระหวางปจจัยสิ่งแวดลอม ไดแก ปริมาณของ

คลอโรฟลด เอ จากแพลงกตอนพืช กับคาสะทอนแสงจากขอมูลดาวเทียมในแตละเดือน จากภาพถายดาวเทียม Terra-MODIS 
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และ Aqua-MODIS มาแปรผลเพ่ือหาความสัมพันธกันผานแบบจําลองเชิงพ้ืนท่ี และแสดงผลออกมาในรูปของแผนท่ี เพ่ือเปรียบเทียบ

คาและบรรยาย สําหรับคาความเขมขนคลอโรฟลล เอ บริเวณพ้ืนผิวหนาน้ําทะเล ท่ีไดจากแบบจําลองเชิงพ้ืนท่ีจะแสดงเปน

คาเฉลี่ยรายเดือนของขอมูล พ.ศ. 2555  

ท้ังนี้ ชวงเวลาท่ีเก็บขอมูลภาคสนามกับการไดมาของขอมูลภาพถายดาวเทียมของการศึกษาทางทะเลมีขอจํากัดอยู

มาก เนื่องจากพ้ืนท่ีศึกษามีขอบเขตท่ีกวาง ใชเรือหลายลํา ใชเวลาในการเกบ็ขอมูลหลายวัน ตลอดจนขอจํากัดของระบบถายภาพ

จากดาวเทียม ท่ีไมสามารถถายภาพใหเห็นพื้นที่ศึกษาไดเพราะเปนระบบ passive sensor (IOCCG, 2000) ท่ีไมสามารถ

ถายภาพทะลุผานเมฆได จึงจําเปนตองทําการหลอมรวมขอมูลภาพจากขอมูลรายวัน เปนรายสัปดาหหรือรายเดือน ซ่ึงถือเปน

ตัวแทนในการตรวจวัดคาพารามิเตอรตาง ๆ ได สําหรับการศึกษาทางทะเลและกระบวนการของ remote sensing process  

 

ผลการศึกษาและวิจารณผล  

1. คุณภาพน้ํา ความเค็ม อุณหภูมิ และคลอโรฟลล เอ ในนานน้ําไทย โดยเรือสํารวจประมง 

1.1 ฝงอาวไทย  

เก็บขอมูลในชวงเดือนมกราคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําและสุมเก็บตัวอยางน้ําจํานวน 

289 ครั้ง พบวาคาคุณภาพน้ําท่ีระดับผิวน้ําบริเวณอาวไทย มีความเค็มอยูในชวง 24.75 - 35.00 (31.50±1.13) สวนในพันสวน 

โดยมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 และสูงสุดเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 เทากับ 30.48±2.10 และ 31.91±0.25 

สวนในพันสวน ตามลําดบั อุณหภูมิ อยูในชวง 26.67 - 32.08 (29.55±0.91)  องศาเซลเซียส โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดในเดือนมกราคม 

พ.ศ. 2555 และสงูสุดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 เทากับ 28.43±1.17 องศาเซลเซียส และ 30.25±0.67 องศาเซลเซียส ตามลําดับ 

ปริมาณคลอโรฟลล เอ อยูในชวง 0.01 - 15.14 (2.11±3.21) มิลลิกรัม/ลิตร  โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 

และสูงสุดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 เทากับ 0.03±0.05 และ 4.73±4.24 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ (ภาพท่ี 2) โดยมีขอมูล

การแพรกระจายของอุณหภูมิผิวน้ํา (ภาพท่ี 4) และความเค็ม (ภาพท่ี 5)  

1.2 ฝงทะเลอันดามัน 

เก็บขอมูลในชวงเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําและสุมเก็บตัวอยางน้ําจํานวน 

66 ครั้ง พบวาคาคุณภาพน้ําท่ีระดับผิวน้ําบริเวณทะเลอันดามัน มีความเค็ม อยูในชวง 30.15 - 32.39 (31.43±0.53) สวนใน

พันสวน อุณหภูมิอยูในชวง 29.25 - 33.31 (30.23±0.58) องศาเซลเซียส และปริมาณคลอโรฟลล เอ อยูในชวง 0.01 - 3.82 

(1.23±1.03) มิลลิกรัม/ลิตร (ภาพท่ี 3) โดยมีขอมูลการแพรกระจายของอุณหภูมิผิวน้ํา (ภาพท่ี 4) และความเค็ม (ภาพท่ี 5)  

การวิจัยในครั้งนี้ พิจารณาคุณภาพน้ําหลัก 3 คา คือ คาอุณหภูมิ ความเค็ม และปริมาณคลอโรฟลล เอ เนื่องจาก

มีความสัมพันธกัน ประกอบกับขอมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS สามารถใหคาสะทอนแสงของภาพดาวเทียมของคุณภาพน้ํา

ท้ังคลอโรฟลล เอ และอุณหภูมิผิวน้ําได จากผลการศึกษาในครั้งนีพ้บวา แตกตางกับผลการศึกษาของธวัชชัย และคณะ (2556) 

ท่ีรายงานวาใน พ.ศ. 2552 พบปริมาณคลอโรฟลล เอ บริเวณพ้ืนท่ีอาวไทยตอนบนสูงมากในเดือนมีนาคม ในขณะท่ีในการศึกษา

ครั้งนี้พบสูงสุดในเดือนกรกฎาคม ผลการศึกษาในครั้งนี้เม่ือเปรียบเทียบกับการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณแพลงกตอน

พืชศึกษาบริเวณอาวไทยตอนในในชวง พ.ศ. 2554 - 2558 ของจริยา และคณะ (2558) ซ่ึงศึกษาการกระจายของคลอโรฟลล เอ 

และความสัมพันธระหวางอุณหภูมิผิวน้ํากับคลอโรฟลล เอ ดวยขอมูลภาพถายดาวเทียม MODIS พบวาการแพรกระจายของ

อุณหภูมิผิวน้าํบริเวณสถานีปากแมน้ําเจาพระยาอยูในชวง 26.80 - 29.79 องศาเซลเซียส บริเวณชายฝงอาวไทยตอนในดาน

ตะวันตกอยูในชวง 27.17 - 28.33 องศาเซลเซียส บริเวณชายฝงอาวไทยตอนในดานตะวันออกอยูในชวง 26.62 - 31.65 องศา

เซลเซียส ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาในครั้งนี้ แตเม่ือพิจารณาปริมาณคลอโรฟลล เอ จากจุดเก็บตัวอยางท้ัง 3 จุด พบวามีปริมาณ

เฉลี่ยอยูในชวง 5.92 - 18.18 1.53 - 6.76 และ 9.32 - 19.89 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามลาํดับ พบวาตํ่ากวาการศึกษาในครั้งนี ้

ท้ังนี้ ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาของจริยา และคณะ (2558) จะอยูบริเวณปากแมน้ําและใกลฝง ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณของธาตุอาหาร

สําหรับการเจริญเติบโตของแพลงกตอนพืชสูง ปริมาณคลอโรฟลล เอ จึงนาจะสูงดวย  
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ก) ความเค็ม (Salinity) 

 
ข) อุณหภูมิ (Temperature) 

 
ค) คลอโรฟลล เอ (Chlorophyll-a)   

ภาพที่ 2 คาตํ่าสุด เฉลี่ย และสูงสุดของคุณภาพน้ํารายเดือนฝงอาวไทย พ.ศ. 2555 

 
ก) ความเค็ม (Salinity) 

 
ข) อุณหภูมิ (Temperature) 

 
ค) คลอโรฟลล เอ (Chlorophyll-a)  

ภาพที่ 3 คาตํ่าสุด เฉลี่ย และสูงสุดของคุณภาพน้ํารายเดือนฝงทะเลอันดามัน พ.ศ. 2555 
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ก) มกราคม ข) มีนาคม ค) เมษายน 

   
ง) พฤษภาคม จ) มิถุนายน ฉ) กรกฎาคม 

 

  
 ช) พฤศจิกายน หนวย: องศาเซลเซียส 

ภาพที่ 4 การแพรกระจายอุณหภูมิผิวน้ํารายเดือนในนานน้ําไทย พ.ศ. 2555 
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ก) มกราคม ข) มีนาคม ค) เมษายน 

   
ง) พฤษภาคม จ) มิถุนายน ฉ) กรกฎาคม 

 

 
 

 ช) พฤศจิกายน หนวย: สวนในพันสวน 

ภาพที่ 5 การแพรกระจายความเค็มรายเดือนในนานน้ําไทย พ.ศ. 2555 

 



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2019 O1 

356 

O48 

2. เปรียบเทียบการแพรกระจายคลอโรฟลล เอ กับขอมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS 

การแพรกระจายของคลอโรฟลล เอ จากขอมูล MODIS รายเดือน เปรียบเทียบกับขอมูลคลอโรฟลล เอ ในนานน้ําไทย 

ท่ีเก็บจากภาคสนามดวยเรือสํารวจประมงในป 2555 พบวามีการแพรกระจายในแตละเดือนดังนี้ 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เก็บขอมูลภาคสนามไดเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีอาวไทยฝงตะวันออก อาวไทยตอนบน และอาวไทย

ตอนกลาง ปริมาณคลอโรฟลล เอ ทําการเก็บขอมูลตรวจวัดไดเฉพาะพ้ืนท่ีอาวไทยฝงตะวันออก อยูในชวง 0.01 - 0.23 (0.03±0.05) 

มิลลิกรัม/ลิตร เม่ือเปรียบเทียบกับขอมูล MODIS จากดาวเทียม พบวาการแพรกระจายของคลอโรฟลล เอ อยูในชวง 0.1 - 0.3 

มิลลิกรัม/ลิตร (ภาพท่ี 6ก) ซ่ึงมีความสอดคลองกัน  

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 เก็บขอมูลภาคสนามไดครอบคลุมท้ังฝงอาวไทยและทะเลอันดามัน แตขาดขอมูลปริมาณ

คลอโรฟลล เอ ของพื้นที่อาวไทยตอนกลาง ฝงอาวไทยพบวาปริมาณคลอโรฟลล เอ อยูในชวง 0.01 - 2.34 (0.37±0.54) 

มิลลิกรัม/ลิตร พบสูงสุดสถานี 5 บริเวณอาวไทยตอนบน (ภาพท่ี 6ข) ฝงทะเลอันดามันมีปริมาณคลอโรฟลล เอ อยูในชวง  

0.03 - 2.90 (1.80±0.97) มิลลิกรัม/ลิตร พบวาคาของขอมูลกับขอมูล MODIS มีความคลายคลึงกนั (ภาพท่ี 6ข) 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 เก็บขอมูลภาคสนามเฉพาะฝงทะเลอันดามัน โดยพบวาปริมาณคลอโรฟลล เอ อยูในชวง 

0.73 - 1.93 (0.89±0.54) มิลลิกรัม/ลิตร โดยพบสูงสุดสถานี 37 บริเวณแนวนอกเกาะตะรุเตา เม่ือเปรียบเทียบกับแผนภาพจาก

ขอมูล MODIS พบวามีความสอดคลองในทํานองเดียวกัน (ภาพท่ี 6ค) 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 เก็บขอมูลภาคสนามไดครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี โดยฝงอาวไทยพบวาปริมาณคลอโรฟลล เอ 

อยูในชวง 0.02 - 14.11 (2.84±2.74) มิลลิกรัม/ลิตร โดยพบสูงสุดสถานี 26 บริเวณอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบครีีขันธ 

เม่ือเปรียบเทียบกับคาแสดงในแผนภาพจากขอมูล MODIS พบวาในเขตพ้ืนท่ีใกลฝงมีความคลายคลึงกัน แตบริเวณหางฝงบริเวณ

อาวไทยตอนลาง พบวามีการแพรกระจายนอยกวาขอมูลภาคสนามมาก (ภาพท่ี 9)  

ฝงทะเลอันดามัน ปริมาณคลอโรฟลล เอ อยูในชวง 0.01 - 3.82 (1.64±1.17)  มิลลิกรัม/ลิตร โดยพบแพรกระจายสูง

สถานี 43 บริเวณรอบเกาะตะรุเตา สถานี 27 บริเวณหางฝงจังหวัดตรัง และสถานี 32 บริเวณอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง เม่ือ

เปรียบเทียบกับแผนภาพจากขอมูล MODIS พบวาคาของขอมูลบริเวณสถานีชายฝงขาดหาย (ภาพท่ี 6ง)  

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 เก็บขอมูลภาคสนามเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีอาวไทยตอนลาง โดยพบวาปริมาณคลอโรฟลล เอ 

อยูในชวง 0.03 - 2.88 (1.34±0.82)  มิลลิกรัม/ลิตร เม่ือเปรียบเทียบกับขอมูล MODIS จากดาวเทียม พบวาการแพรกระจายของ

คลอโรฟลล เอ ในเขตใกลฝงสอดคลองในทิศทางเดียวกัน แตในเขตหางฝงพบวาคาขอมูล MODIS นอยกวา (ภาพท่ี 6จ) 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 เก็บขอมูลภาคสนามเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีอาวไทย มีปริมาณคลอโรฟลล เอ อยูในชวง 0.55 

- 15.14 (4.73±4.24) มิลลิกรัม/ลิตร โดยพบสูงสุดสถานี 14 บริเวณชายฝงหนาอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เม่ือ

เปรียบเทียบกับขอมูล MODIS จากดาวเทียม พบวาการแพรกระจายของคลอโรฟลล เอ ในเขตใกลฝงสอดคลองในทิศทางเดียวกนั 

แตในเขตหางฝงพบวาคาขอมูล MODIS นอยกวา (ภาพท่ี 6ฉ) 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เก็บขอมูลภาคสนามเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีอาวไทยฝงตะวันออก และอาวไทยตอนลาง โดย

พบวาปริมาณคลอโรฟลล เอ อยูในชวง 0.06 - 4.79 (2.08±1.40)  มิลลิกรัม/ลิตร พบสูงสุดสถานี 345 บริเวณชายฝงหนาอําเภอ

ระโนด จังหวัดสงขลา เม่ือเปรียบเทียบกับขอมูล MODIS จากดาวเทียม พบวาบางพ้ืนท่ีมีการกระจายเพียงเล็กนอยและขอมูล

ขาดหาย ซ่ึงนาจะมีสาเหตุจากชวงดังกลาวเปนฤดูฝนทางภาคใต ทําใหไมสามารถบันทึกภาพถายดาวเทียมได (ภาพท่ี 6ช) 

เม่ือเปรียบเทียบขอมูลคลอโรฟลล เอ จากการเก็บขอมูลในนานน้ําไทยในแตละเดือนพบวามีการแพรกระจายหนาแนน

ในเขตชายฝงและลดลงในระยะหางฝงและมีความลึกของน้าํเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะอยางย่ิงบริเวณปากแมน้ํา อาว ท่ีมีการไหลเวียนของ

น้ําจากฝงลงสูทะเล ซ่ึงอาจจะเปนผลจากการชะลางอินทรียวัตถุ ธาตุอาหาร อินทรียสารจากน้ําท้ิง จากบนฝงหรือน้ําทา (runoff) 

ท่ีไหลลงสูทะเลเปนจํานวนมาก ซ่ึงจะไปสงผลโดยตรงตอผูผลิตขั้นตน ท่ีใชอินทรียสารเปนอาหารในการเจริญเติบโต สอดคลอง

กับรายงานของ Buranapratheprat et,al. (2009) ท่ีพบวาปริมาณคลอโรฟลล เอ ท่ีบริเวณอาวไทยตอนบน ในชวง พ.ศ. 

2546 - 2548 จะมีปริมาณสูงมากในบริเวณใกลเคียงปากแมน้ําสายหลักในทุกฤดูกาล  
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(ก) เดือนมกราคม                                                              (ข) เดือนมีนาคม 

 

    
(ค) เดือนเมษายนไทย     (ง) เดือนพฤษภาคม 

 

      
(จ) เดือนมิถุนายน      (ฉ) เดือนกรกฎาคม 

 

                              
(ช) เดือนพฤศจิกายน 

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบการแพรกระจายของคลอโรฟลล เอ จากการเก็บขอมูลภาคสนาม (ก) กับขอมูล MODIS (ข) ในนานน้ําไทย 

 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 
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3. การประยุกตใชขอมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS กับคุณภาพน้ํา  

แนวทางการประยุกตใชขอมูลจากดาวเทียมมระบบ MODIS ซ่ึงเปนคาสะทอนแสงของรงควัตถุในแพลงกตอนพืชจาก

ขอมูลดาวเทียมในแตละเดือน จากภาพถายดาวเทียม MODIS-Terra และ MODIS-Aqua กับขอมูลทางดานสิ่งแวดลอมท่ีเก็บ

ภาคสนามซ่ึงถูกจัดเก็บและบันทึก ตามตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร ขอมูลถูกนําเขาเปนระบบฐานขอมูลเพ่ือการวิเคราะหเชิง

พ้ืนท่ี ณ ชวงเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ซ่ึงไดแกปริมาณคลอโรฟลล เอ จากแพลงกตอนพืช เม่ือนํามาแปรผลจากเชิงภาพ 

นํามาบรรยายเปรียบเทียบความเหมือนหรือความตางของสีซ่ึงใหคาเชิงตัวเลขท่ีระดับเดียวหรือใกลเคียงกัน พบวามีความคลายคลึง

ไปในทิศทางเดียวกัน ถึงแมวาคาสะทอนแสงจากขอมูลดาวเทียมในแตละเดือนมีแนวโนมต่ํากวาปริมาณของคลอโรฟลล เอ ท่ีเก็บ

จากภาคสนามเนื่องจากขอจาํกัดของระบบถายภาพจากดาวเทียม ท่ีไมสามารถถายภาพใหเห็นพ้ืนท่ีศึกษาไดเพราะเปนระบบ 

passive sensor ไมสามารถถายภาพทะลุผานเมฆได ตามรายงานของ IOCCG (2000) ท่ีไดกลาวในเบื้องตนแลว จึงจําเปนตอง

ทําการหลอมรวมขอมูลภาพจากขอมูลรายวัน เปนรายสัปดาห หรือรายเดือนหากมีความจําเปน จึงถือเปนตัวแทนในการตรวจวัด

คาพารามิเตอรตาง ๆ สําหรับการศึกษาทางทะเลและกระบวนการของ remote sensing process ได อยางไรก็ตามการใช

แบบจําลองมาตรฐานทางคณิตศาสตรเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะไดคาการทํานายจากขอมูลดาวเทียมท่ีมีความถูกตองมากย่ิงข้ึน 

ดังเชนงานวิจัยของ Pan et, al. (2010) รายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณคลอโรฟลด เอ ในบริเวณ Northern South 

China Sea (NSCS) กับแบบจําลองมาตรฐานทางคณิตศาสตรตามระบบสากลของ NASA โดยพบวามีคาคอนขางดี และงานวิจัย

ของ Buranapratheprat et, al. (2009) โดยใชแบบจําลอง MERIS Chula algorithm (Medium Resolution Imaging 

Spectrometer Instrument Chula algorithm) โดยเก็บขอมูลภาคสนามบริเวณอาวไทยตอนบน ในชวง พ.ศ. 2546 พบวาคาท่ีได

จากแบบจําลองมีความถูกตองรอยละ 72.2±23.1 ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 

 

สรุปผลศึกษา 

1. คุณภาพน้ํา ความเค็ม อุณหภูมิ และคลอโรฟลล เอ ในนานน้ําไทย โดยเรือสํารวจประมง 

คาคณุภาพน้ําบรเิวณผิวน้าํบริเวณอาวไทย พ.ศ. 2555 ความเค็มอยูในชวง 24.75 - 35.00 (31.50±1.13) สวนในพันสวน 

อุณหภูมิ อยูในชวง 26.67 - 32.08 (29.55±0.91) องศาเซลเซียส ปริมาณคลอโรฟลล เอ อยูในชวง 0.01 - 15.14 (2.11±3.21) 

มิลลิกรัม/ลิตร บริเวณทะเลอันดามัน มีความเค็มอยูในชวง 30.15 - 32.39 (31.43±0.53) สวนในพันสวน อุณหภูมิอยูในชวง 

29.25 - 33.31 (30.23±0.58) องศาเซลเซียส และปริมาณคลอโรฟลล เอ อยูในชวง 0.01 - 3.82 (1.23±1.03) มิลลิกรัม/ลิตร  

2. เปรียบเทียบการแพรกระจายคลอโรฟลล เอ กับขอมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS 

การแพรกระจายของคลอโรฟลล เอ ในนานน้ําไทย จากขอมูล MODIS รายเดือน เปรียบเทียบกับขอมูลคลอโรฟลล เอ 

ท่ีเก็บรวบรวมจากภาคสนามดวยเรือสํารวจประมง ในชวง พ.ศ. 2555 ในเดือนมกราคม พบวาปริมาณคลอโรฟลล เอ พ้ืนท่ีอาว

ไทยฝงตะวันออก เม่ือเปรียบเทียบกับขอมูล MODIS พบวาสอดคลองกันในเดือนมกราคม มีนาคม (ทางฝงอันดามัน) เมษายน 

และพฤษภาคม (ในเขตพ้ืนท่ีชายฝง) กรกฎาคม สวนในเดือนมีนาคม มิถุนายน และพฤศจิกายน พบวาปริมาณคลอโรฟลล เอ สูง

กวาคาแสดงในแผนภาพจากขอมูล MODIS  

3. การประยุกตใชขอมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS กับคุณภาพน้ํา  

การประยุกตใชขอมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS ซ่ึงเปนคาสะทอนแสงของรงควัตถุในแพลงกตอนพืชจากขอมูลภาพถาย

ดาวเทียม MODIS-Terra และ MODIS-Aqua กับขอมูลทางดานสิ่งแวดลอมท่ีเก็บภาคสนามในชวงเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกนั 

พบวามีความคลายคลึงไปในทิศทางเดียวกัน ถึงแมวาคาสะทอนแสงจากขอมูลดาวเทียมในแตละเดือนมีแนวโนมต่ํากวาปริมาณ

ของคลอโรฟลล ท่ีเก็บจากภาคสนามเนื่องจากขอจํากัดของระบบถายภาพจากดาวเทียม ท่ีไมสามารถถายภาพใหเห็นพ้ืนท่ีศึกษา

ไดเพราะเปนระบบ passive sensor ขอมูลดาวเทียมระบบ MODIS จึงใชในการประเมินหรือทํานายสถานะของแหลงประมงได 
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คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณนักวิชาการประมง พนักงาน เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานประจําเรือสํารวจประมง ของกองวิจัยและพัฒนาประมง

ทะเล กรมประมง ท่ีรวมเก็บขอมูลคุณภาพน้ํา เพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี้ ดร.พลพิศิลป สุวรรณชัย ผูเชี่ยวชาญดานประมงเชิงพ้ืนท่ี 

กรมประมง ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย ท่ีไดใหคาํปรึกษาแนะนําตลอดระยะเวลาวิจัย นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร ผูอํานวยการ

สถาบนัวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัวน้ําชายฝง ท่ีไดใหการอนุเคราะหในการใชหองปฏิบัติการ ดร.วิโรจน ละอองมณี มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตจันทบุรี ดร.ประสาร อินทเจริญ มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ีใหคําแนะนาํในการวิจัย นายศิวศักด์ิ คงฉิม และนายธวัชชัย 

หมัดอะหวัง เจาหนาท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง ท่ีรวมมือปฏิบัติงานจนสําเรจ็ลุลวง  
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พานิช และ อริสรา ชูสังวาลย.  การติดตามการเปลี่ยนแปลงแพลงกตอนพืชบริเวณอาวไทยตอนในดวยการรับรูจาก

ระยะไกล.  ใน: การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 8 วันท่ี 
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ชีววิทยาการสบืพันธุของกุงโอคักชนิด Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837) และกุง

ตะกาดกรีจุด (M. ensis (De Haan, 1844)) บริเวณอาวพังงา 

 

ธนภร เจริญลาภ* พนิดา ชาล ีและ อัญชลีย ยะโกะ 
1ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

 

บทคัดยอ 

 ชีววิทยาการสืบพันธุของกุงโอคักชนิด Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837) และกุงตะกาดกรีจุด  

(M. ensis (De Haan, 1844)) บริเวณอาวพังงา ไดดําเนินการศึกษาตั้งแตเดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยเก็บตัวอยาง

จากเครื่องมืออวนจมกุงท่ีนําสัตวน้ํามาขึ้นทาท่ีทาเทียบเรือประมงในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต ซ่ึงมีแหลงทําการประมง

บริเวณอาวพังงา พบวากุงโอคักชนิด M. affinis ไมแยกเพศมีความยาวตลอดตัวอยูในชวง 7.50 - 15.40 เซนติเมตร น้ําหนัก

ตัวอยูในชวง 3.80 - 32.60 กรัม มีความยาวเปลือกหัวอยูในชวง 1.60 - 3.90 เซนติเมตร ความสัมพันธระหวางความยาวตลอด

ตัวกับน้ําหนักตัวอยูในรูปสมการ W = 0.0039TL3.3005 ความสัมพันธระหวางความยาวเปลือกหัวกับน้ําหนักตัวอยูในรูปสมการ 

W = 1.8067CL2.4864 ความสัมพันธระหวางความยาวเปลือกหัวและความยาวตลอดตัวอยูในรูปสมการ TL = 3.3682 + 3.0482CL 

เพศผูมีความยาวตลอดตัวอยูในชวง 7.50 - 14.10 เซนติเมตร น้ําหนักตัวอยูในชวง 4.00 - 25.70 กรัม ความยาวเปลือกหัวอยู

ในชวง 1.60 - 3.57 เซนติเมตร ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวอยูในรูปสมการ W = 0.0099TL2.9090  

ความสัมพันธระหวางความยาวเปลือกหัวกับน้ําหนกัตัวอยูในรูปสมการ W = 1.1685CL2.4872 ความสัมพันธระหวางความยาวเปลือก

หัวและความยาวตลอดตัวอยูในรูปสมการ TL = 2.5829 + 3.4778CL เพศเมียมีความยาวตลอดตัวอยูในชวง 8.50 - 15.40 

เซนติเมตร น้ําหนักตัวอยูในชวง 3.80 - 32.60 กรัม ความยาวเปลือกหัวอยูในชวง 1.75 - 3.90 เซนติเมตร ความสัมพันธ

ระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวอยูในรูปสมการ W = 0.0040TL3.2995 ความสัมพันธระหวางความยาวเปลือกหัวกับน้ําหนัก

ตัวอยูในรูปสมการ W = 0.8969CL2.6422 ความสัมพันธระหวางความยาวเปลือกหัวและความยาวตลอดตัวอยูในรูปสมการ TL = 

2.6339 + 3.2615C อัตราสวนเพศผูตอเพศเมียเทากับ 1:3.36 ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ขนาด

แรกสืบพันธุ (L50) ของเพศเมียเทากับ 11.21 เซนติเมตร มีการวางไขไดตลอดปโดยวางไขมาก 2 ชวง คือ ชวงเดือนมกราคมถึง

พฤษภาคม และกรกฎาคมถึงธันวาคม มีแหลงวางไขบริเวณทิศเหนือและทิศใตของเกาะยาวใหญ และทิศเหนือของเกาะยาวนอย 

 กุงตะกาดกรีจุดไมแยกเพศมีความยาวตลอดตัวอยูในชวง 7.50 - 17.50 เซนติเมตร น้ําหนักตัวอยูในชวง 3.10 - 46.80 กรัม 

มีความยาวเปลือกหัวอยูในชวง 1.63 - 4.59 เซนติเมตร ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวอยูในรูปสมการ 

W = 0.0050TL3.2021 ความสัมพันธระหวางความยาวเปลือกหัวกับน้ําหนักตัวอยูในรูปสมการ W = 1.1893CL2.4091 ความสัมพันธ

ระหวางความยาวเปลือกหัวและความยาวตลอดตัวอยูในรูปสมการ TL = 3.5344 + 3.0238CL เพศผูมีความยาวตลอดตัวอยูในชวง 

7.70 - 14.50 เซนติเมตร น้ําหนักตัวอยูในชวง 3.10 - 22.70 กรัม ความยาวเปลือกหัวอยูในชวง 1.66 - 3.39 เซนติเมตร 

ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้าํหนักตัวอยูในรูปสมการ W = 0.0155TL2.7109 ความสัมพันธระหวางความยาวเปลือก

หัวกับน้ําหนักตัวอยูในรูปสมการ W = 1.1893CL2.4091 ความสัมพันธระหวางความยาวเปลือกหัวและความยาวตลอดตัวอยูในรูป

สมการ TL = 1.9389 + 3.6960CL เพศเมียมีความยาวตลอดตัวอยูในชวง 7.50 - 17.50 เซนติเมตร น้ําหนักตัวอยูในชวง 3.10 - 

46.80 กรัม ความยาวเปลือกหัวอยูในชวง 1.63 - 4.59 เซนติเมตร ความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวอยูใน

รูปสมการ W = 0.0101TL2.9338 ความสัมพันธระหวางความยาวเปลือกหัวกับน้ําหนักตัวอยูในรูปสมการ W = 1.2517CL2.3661 

ความสัมพันธระหวางความยาวเปลือกหัวและความยาวตลอดตัวอยูในรูปสมการ TL = 3.0110 + 3.1760CL อัตราสวนเพศผูตอ

เพศเมียเทากับ 1:3.06 ซ่ึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ขนาดแรกสืบพันธุ (L50) ของเพศเมียเทากับ  
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11.38 เซนติเมตร ตามลําดับ มีการวางไขไดตลอดปโดยวางไขมาก 2 ชวง คือเดือนมกราคมถึงเมษายน และมิถุนายนถึงธันวาคม 

มีแหลงวางไขบริเวณทิศเหนือและทิศใตของเกาะยาวใหญ และทิศเหนือของเกาะยาวนอย  

 

คําสําคัญ: ชีววิทยาการสืบพันธุ กุงโอคักชนิด M. affinis กุงตะกาดกรีจุด อาวพังงา 

   

*ผูรับผิดชอบ: 77 หมู 7 ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 0 7639 1138, 40 

E-mail: marinephuket@yahoo.com 
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Reproductive Biology of Jinga Shrimp (Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837)) and 

Greasyback Shrimp (M. ensis (De Haan, 1844)) in Phang-nga Bay  

 

Thanapon Charoenlarp*, Panida Chalee and Anchalee Yakoh   
1Upper Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 

 

Abstract 

 Reproductive biology of jinga shrimp (Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837)) and greasyback 

shrimp (M. ensis (De Haan, 1844)) in Phang-nga Bay was studied during January - December 2016. Examine 

the shrimp from January to December 2016. Shrimps samples were collected from shrimp trammel net wich 

landed at fishing port in Phuket, Phang-nga and Krabi provinces. The fishing grounds were in the area of 

Phang-nga Bay. The jinga shrimp of which were the male and female, the total length (TL) and body weight 

(W) were 7.50 - 15.40 cm and 3.80 - 32.60 g and carapace length were 1.60 - 3.90 cm. The relationship of total 

length and body weight was W = 0.0039TL3.3005. The relationship of carapace length (CL) and body weight was 

W = 1.8067CL2.4864. The relationship of carapace length and total length was TL = 3.3682 + 3.0482CL. The jinga 

shrimp of which were the male, the total length and body weight were 7.50 - 14.10 cm and 4.00 - 25.70 g and 

carapace length were 1.60 - 3.57 cm. The relationship of total length and body weight was W = 0.0099TL2.9090. 

The relationship of carapace length and body weight was W = 1.1685CL2.4872. The relationship of carapace 

length and total length was TL = 2.5829 + 3.4778CL. The jinga shrimp of which were the female, the total 

length and body weight were 8.50 - 15.40 cm and 3.80 - 32.60 g and carapace length were 1.75 - 3.90 cm. 

The relationship of total length and body weight was W = 0.0040TL3.2995. The relationship of carapace  

length and body weight was W = 0.8969CL2.6422. The relationship of carapace length and total length was 

TL = 2.6339+3.2615CL. Sex ratio of male and female was 1:3.36. The average sizes at first maturity (L50) of the 

female were 11.21 cm. The female jinga shrimp can spawn throughout the year with 2 peak of spawning 

season in January - May and July - December. The spawning grounds were the north and the south of Ko 

Yao Yai and the north of Ko Yao Noi. 

 The greasyback shrimp of which were the male and female, the total length and body weight were 

7.50 - 17.50 cm and 3.10 - 46.80 g and carapace length were 1.63 - 4.59 cm. The relationship of total length 

and body weight was W = 0.0050TL3.2021. The relationship of carapace length and body weight was 

W = 1.1893CL2.4091. The relationship of carapace length and total length was TL = 3.5344+3.0238CL. The 

greasyback shrimp of which were the male, the total length and body weight were 7.70 - 14.50 cm and 

3.10 - 22.70 g and carapace length were 1.66 - 3.39 cm. The relationship of total length and body 

weight was W = 0.0155TL2.7109. The relationship of carapace length and body weight was  

W = 1.1893CL2.4091. The relationship of carapace length and total length was TL = 1.9389+3.6960CL. The 

greasyback shrimp of which were the female, the total length and body weight were 7.50 - 17.50 cm and 

3.10 - 46.80 g and carapace length were 1.63 - 4.59 cm. The relationship of total length and body weight 

was W = 0.0101TL2.9338. The relationship of carapace length and body weight was W = 1.2517CL2.3661. The 

relationship of carapace length and total length was TL = 3.0110 + 3.1760CL. Sex ratio of male and female 
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was 1:3.06. The average sizes at first maturity (L50) of the female were 11.38 cm. The female jinga shrimp 

can spawn throughout the year with 2 peak of spawning season in January - April and June - December. The 

spawning grounds were the north and the south of Ko Yao Yai and the north of Ko Yao Noi. 

 

Keywords: reproductive biology, jinga shrimp, greasyback shrimp, Phang-nga Bay 
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การใช้แบบจ าลองทางระบาดวิทยา SEIRS ประเมินมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินส าหรับ 
โรคไอเอ็มเอ็น 

 
ณัฐกานต์ สาลีติด* 
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 

 
บทคัดย่อ 

โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious myonecrosis หรือ IMN) เป็นโรคไวรัสในกุ้งกลุ่ม Penaeid shrimp ซึ่งเป็นสินค้าสัตว์น้ า
ส่งออกที่ส าคัญของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันประเทศไทยยังมีสถานะปลอดจากโรคไอเอ็มเอ็น แต่
แผนรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากโรคนี้สามารถแพร่กระจายได้ทั่วไปผ่านการเคลื่อนที่ของกุ้งทะเล 
ในงานวิจัยฉบับนี้จึงใช้แบบจ าลองทางระบาดวิทยา SEIRS เพื่อประเมินมาตรการเชิงรุกใช้รองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ส าหรับโรคไอเอ็มเอ็นบนพ้ืนฐานข้อมูลที่แท้จริงของการเคลื่อนที่ของกุ้งทะเลระหว่างฟาร์ม ผลการการจ าลองพบว่าหากมีการ
พักฟาร์มที่ติดเช้ือโรคไอเอ็มเอ็น เป็นระยะเวลา 0 วัน 14 วัน 30 วัน และ 60 วัน ขนาดของการระบาดของโรคไอเอ็มเอ็น 
มีแนวโน้มที่จะลดลงตามล าดับ ซึ่งภาครัฐสามารถใช้มาตรการพักฟาร์มในการท าแผนรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่  
โรคไอเอ็มเอ็นแพร่กระจาย และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้เกษตรกรเกิดความตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการพักฟาร์ม 
 
ค าส าคัญ: ระบาดวิทยา พื้นที่ปลอดโรค แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
_________________                         
*ผู้รับผิดชอบ: กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
E-mail: nsnattakan@gmail.com 
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Using the SEIRS epizootic simulations to evaluate emergency preparedness plans for IMN 
 

Nattakan Saleetid*  
Aquatic Animal Health Research and Development Division 
 
Abstract 

Infectious myonecrosis (IMN) is an emerging epizootic disease of penaeid shrimp, major aquatic 
animal species for export of South-East Asia countries. Although, Thailand is now a country free for IMN, 
an emergency preparedness plan is important because live shrimp movements are the potential pathway 
for IMN transmitting. Therefore, based on the SEIRS epizootic simulations for IMN with realistic live shrimp 
movement network and fallowing period data, the uses of fallowing measures at 0, 14, 30 and 60 days in 
the IMN-infected farms cause the epidemic sizes or the number of possible infected farms decreased 
respectively. The Thai regulator can use the fallowing measures as the emergency preparedness plan for 
IMN. Also, the Thai regulator can use the results from the modeling as an evidence to encourage the Thai 
farmers to realize an importance of fallowing practices on farms. 

 
Keywords: epidemiological study, disease-free zone, mathematical model 
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ค าน า 
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious myonecrosis หรือ IMN) เป็นโรคกุ้งตามบัญชีรายชื่อโรคสัตว์น้ าที่ต้องควบคุมของ

องค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ OIE) ตั้งแต่ป ี2548 (Prasad et al., 
2017) เชื้อก่อโรค คือ เช้ืออาร์เอ็นเอไวรัส ช่ือ ไอเอ็มเอ็นวี (Infectious myonecrosis virus หรือ IMNV) เป็นสาเหตุการตาย
ของกุ้งในกลุ่ม Penaeid shrimp ร้อยละ 40 – 70 (Taukhid and Nur’aini, 2008; Poulos et al., 2006b) กุ้งสายพันธุ์ 
Litopenaeus vannamei ซึ่งเป็นกุ้งที่มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลายในประเทศไทย มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไอเอ็มเอ็นวีสูงกวา่ 
L. stylirostris และ Penaeus monodon (Tang et al., 2005) โดยสามารถสังเกตเห็นกล้ามเนื้อกุ้งส่วนท้องและส่วนหาง 
มีลักษณะขาวขุ่น (Prasad et al., 2017; Poulos et al., 2006a) พบการระบาดครั้งแรกในประเทศบราซิลในปี 2546 
(Poulos et al., 2006a) และแพร่กระจายข้ามพรหมแดนมายังประเทศอินโดนีเซียในปี 2549 (Senapin et al., 2007; 
Nur’aini, 2009) โดยเชื้อไอเอ็มเอ็นวีที่ตรวจพบมีลักษณะทางพันธุกรรมที่หลากหลาย (Naim et al., 2014) ล่าสุดพบ 
การระบาดของโรคชนิดนี้ในประเทศอินเดีย (Sahul Hameed et al., 2017) ส าหรับประเทศไทยยังไม่มีรายงานการเกิด 
โรคไอเอ็มเอ็น (NACA, 2019) 
  การแพร่กระจายของโรคไอเอ็มเอ็น ดังภาพที่ 1 ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเชื้อชนิดนี้ สามารถกระจายได้ทั่วไป 
โดยเฉพาะจากการน าเข้าพ่อแม่พันธุ์หรือลูกพันธุ์เพื่อการเพาะเลี้ยง (EFSA, 2007; Prasad et al., 2017; OIE, 2018a) ซึ่ง
สามารถเรียกรูปแบบการแพร่กระจายแบบนี้ว่า การแพร่เช้ือโรคทางตรง (Direct transmission) ขณะที่กิจกรรมพื้นฐานของ
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ได้แก่ การเปลี่ยนถ่ายน้ าในฟาร์มเลี้ยงกุ้งและการปล่อยน้ าออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ ได้ก าจัดเช้ือ ท าให้
เกิดการแพร่โรคไอเอ็มเอ็นผ่านน้ า และเชื้อแพร่จากท่ีหนึ่งไปอีกท่ีหนึ่งทางอ้อม (Indirect transmission) (Oidtmann et al., 
2018) น าไปสู่การแพร่กระจายของเช้ือโรคในท้องถิ่น (Local contact network) ซึ่งเคยก่อให้เกิดปัญหาการระบาดของโรค
ตัวแดงดวงขาวในประเทศไทย (Corsin et al., 2005) และแม้ว่าประเทศไทยวางมาตรการป้องกันการแพร่เช้ือจากการน าเข้า
สัตว์น้ าเป็นอย่างดี และฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในประเทศไทย ได้รับการส่งเสริมระบบ Biosecurity (Raja et al., 2012) 
ภัยคุกคามที่เกิดจากโรคอุบัติใหม่ยังคงเกิดขึ้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศไทย ขณะที่มาตรการพักฟาร์ม (Fallowing) 
เป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมโรคระบาดที่ OIE แนะน า แต่ควรมีการประเมินผลที่จะได้รับก่อนน ามาประยุกต์ใช้จริง (OIE, 
2018b) 
 

 
 
ภาพที่ 1 การแพร่กระจายของโรคไอเอ็มเอ็น (ดัดแปลงจาก www.google.com/maps) 
 
 ข้อมูลการแพร่กระจายของโรคไอเอ็มเอ็นในประเทศบราซิล อินโดนีเซียและอินเดีย น าไปสู่การพัฒนาแบบจ าลอง
ทางระบาดวิทยา (Epidemiological simulation) เพื่อประเมินมาตรการควบคุมโรคอุบัติใหม่ในงานวิจัยฉบับนี้ โดย
แบบจ าลองทางระบาดวิทยา Compartmental epidemic models เช่น แบบจ าลอง SIR (Susceptible-Infectious-
Removed) จ าแนกประชากรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเช้ือ (Susceptible) (2) กลุ่มที่ติดเช้ือและสามารถ
แพร่เช้ือได้ (Infectious) และ (3) กลุ่มที่หายจากการติดเชื้อ (Removed หรือ Recovered) โดยความแม่นย าของแบบจ าลอง

บราซิล ปี 2546 

อินเดีย ปี 2560 

อินโดนีเซีย ปี 2549 
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ทางระบาดวิทยาส าหรับโรคสัตว์น้ าจะสูงขึ้น เมื่อแบบจ าลองพัฒนาบนพ้ืนฐานการเคลื่อนที่ของสัตว์น้ าท่ีแท้จริง ดังเช่นรายงาน
ของ Agaba et al. (2009) ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเครือข่าย (Network Theory) 

เครือข่าย (Network) ประกอบด้วยจุด (Node) ซึ่งในเครือข่ายการเคลื่อนที่ของสัตว์น้ าจะหมายถึงฟาร์มหรือบ่อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และเส้นเช่ือมโยงระหว่างจุดอย่างมีทิศทางใดทิศทางหนึ่ง (Arc) หรือทั้งสองทิศทาง (Edge) ช้ีให้เห็นถึงการ
เคลื่อนที่ของสัตว์น้ าระหว่างฟาร์มหรือบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า ผลลัพธ์ที่ได้ช่วยแสดงภาพการแพร่เช้ือผ่านการเคลื่อนที่ของสัตว์น้ าได้
อย่างชัดเจน (Green et al., 2012) โดยมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังโรคที่พัฒนาจากแบบจ าลองทางระบาดวิทยาบนพื้นฐาน
ทฤษฎีเครือข่าย ยกตัวอย่างเช่น การฉีดวัคซีน (Agaba et al., 2017; Liu et al., 2018) และการกักกัน (Kang et al., 2017; 
Lemos-Paião et al., 2017) นอกจากนี้ ทฤษฎีเครือข่ายยังสนับสนุนให้สามารถประเมินสถานการณ์เกิดโรคในแต่ละฟาร์ม 
บ่อเลี้ยง หรือสัตว์น้ าได้ (Individual-based models) ท าให้การบรรยายรูปแบบการแพร่กระจายของโรคในฟาร์มเพาะเลี้ยง 
กุ้งทะเลของประเทศไทยท่ีมีรูปแบบการเลี้ยงท่ีหลากหลาย (Engle et al., 2017) มีความชัดเจนข้ึน  

ดังนั้นเพื่อวางมาตรการเชิงรุกส าหรับโรคไอเอ็มเอ็น จึงจ าเป็นต้องพยากรณ์การเกิดโรคไอเอ็มเอ็นแพร่กระจายในการ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล โดยใช้แบบจ าลองทางระบาดวิทยา SEIRS (Susceptible–Exposed–Infectious–Removed-Susceptible 
models) บนพ้ืนฐานข้อมูลการเคลื่อนที่ที่แท้จริงของกุ้งทะเลในประเทศไทย โดยวิเคราะห์ภายใต้เง่ือนไขของแบบจ าลอง คือ 
การใช้ระยะพักฟาร์มส าหรับฟาร์มติดเช้ือไอเอ็มเอ็นวีแตกต่างกัน งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาครั้งแรกส าหรับโรคไอเอ็มเอ็น ผลที่
ได้จากการจ าลองสถานการณ์ดังกล่าวสามารถน ามาใช้ได้จริงทั้งในสถานการณ์เกิดการระบาดหรือไม่มีการระบาด 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อพยากรณ์การเกิดโรคไอเอ็มเอ็นแพร่กระจายในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล โดยใช้ระยะเวลาพักฟาร์มที่ต่างกันในการ
ควบคุมการระบาดของโรค 

 
วิธีการศึกษา 
1. การรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนที่ของกุ้งทะเลเพื่อสร้างเครือข่ายการเคลื่อนที่ของกุ้งทะเล 

การศึกษารวบรวมข้อมูลการเคลื่อนที่ที่แท้จริงของกุ้งทะเลระหว่างฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 
2554 ถึง 31 มีนาคม 2555 รวม 395 วัน โดยได้รับข้อมูลจากกรมประมง ข้อมูลประกอบด้วย วันที่กุ้งทะเลเคลื่อนที่ ช่ือและ  
ที่อยู่ของฟาร์มต้นทาง ช่ือและที่อยู่ของฟาร์มปลายทาง น ามาสร้างเครือข่ายการเคลื่อนที่ของกุ้งทะเล แสดงถึงเส้นทางหลัก 
ที่เชื้อไอเอ็มเอ็นวีจะแพร่กระจายผ่านการเคลื่อนที่ของกุ้ง (Long-distance transmission) เป็นการเคลื่อนที่ของกุ้งทะเล
จ านวนทั้งหมด 74,462 ครั้ง กุ้งจ านวน 161,133 x 109 ตัว ฟาร์มเลี้ยง 12,997 ฟาร์ม และฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 804 
ฟาร์ม จ านวนกุ้งทะเลที่เคลื่อนที่ระหว่างฟาร์มในแต่ละวัน ถูกเก็บรวบรวมในรูปแบบของ Adjacency matrix (     เมื่อ   
และ   คือ ฟาร์มต้นทางและฟาร์มปลายทางของกุ้งส าหรับการเคลื่อนที่ครั้งเดียวกัน ตามล าดับ  และ   คือ วันที่ 1, 2, 3, …, 
395) ใน Adjacency matrix เลข 1 แสดงว่ามีการเคลื่อนที่ของกุ้งทะเล และเลข 0 แสดงว่าไม่มีการเคลื่อนที่ของกุ้งทะเล โดย
โครงสร้างของเครือข่ายที่สร้างขึ้นจากข้อมูลการเคลื่อนที่กุ้งทะเลมีการทดสอบแล้วว่าไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อจัดระบบโครงสร้าง
ใหม่ จ านวน 1,000 ครั้ง (Saleetid, 2017) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ตัวอย่างเครือข่ายการเคลื่อนที่
ของกุ้งทะเลแสดงตามภาพที่ 2  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างเครือข่ายการเคลื่อนที่ของกุ้งทะเล (ภาพซ้ายมือ) และ Adjacency matrix (ภาพขวามือ) เมื่อ node = {A, 

B, C, D, E, F} arc = {A B, A D, B D, B E และ B F) และ   = 1 
2. การพัฒนาแบบจ าลองเพื่อพยากรณ์การเกิดโรคไอเอ็มเอ็น  

B

D

A

EB F
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แบบจ าลอง SEIRS ที่ใช้ในการศึกษา (ภาพที่ 3) ก าหนดสถานะของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลทั้งหมดซึ่งเปลี่ยนแปลง
รายวันตลอดช่วงเวลาที่ศึกษา ออกเป็น 1 ใน 4 แบบต่อไปนี้ 
 S คือ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ (Susceptible) เนื่องจากมีการเลี้ยงกุ้ง 
 E คือ ฟักเชื้อและสามารถแพร่เช้ือไปยังฟาร์มอื่นๆ ได้ (Exposed) 
 I คือ ติดเชื้อ (Infectious) และพบการตายของกุ้งอย่างผิดปกติ รวมทั้งสามารถแพร่เช้ือไปยังฟาร์มอื่นๆ ได้ 
 R คือ ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ (Removed) เนื่องจากฟาร์มเลิกเลี้ยงหรือพักฟาร์ม ไม่มีกุ้งเลี้ยงภายในฟาร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 แบบจ าลองทางระบาดวทิยา SEIRS ที่ใช้ในการพยากรณ์การเกิดโรคไอเอ็มเอ็น 
 

แบบจ าลอง SEIRS ก าหนดให้น้ าหนักความน่าจะเป็นของการติดเช้ือผ่านการเคลื่อนที่ของกุ้ง ( ) จากฟาร์มต้นทางที่
มีสถานะ E และ I  ซึ่งมีความสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ เป็นไปตามจ านวนกุ้งที่เคลื่อนที่ชุดเดียวกัน ( ) และความน่าจะเป็นท่ี
เชื้อจะแพร่ผ่านการเคลื่อนที่ของกุ้งทะเล เท่ากับ 1 (   = 1) หมายความว่าการเคลื่อนที่ของกุ้งติดเช้ือไอเอ็มเอ็นวี ตั้งแต่ 1 ตัว
ขึ้นไป สามารถก่อให้เกิดการแพร่กระจายของโรคไอเอ็มเอ็นได้ ตามสมการ (1) (2) และ (3) ทั้งนี้ แบบจ าลองสามารถก าหนด 
   < 1 ได้ หากมาตรการควบคุมเชื้อแพร่กระจายผ่านการเคลื่อนที่ของกุ้งทะเลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
     ∑             

 

 (1) 

        
  (2) 

             
    (3) 

นอกจากน้ี แบบจ าลอง SEIRS ครอบคลุมการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคไอเอ็มเอ็นโดยอ้อม (   ) ซึ่งอาจท าให้ฟาร์ม
ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นเดียวกันได้รับเช้ือ ให้น้ าหนักความน่าจะเป็นของการติดเช้ือเป็นไปตามจ านวนฟาร์มในแต่ละต าบลที่มีฟาร์ม
ติดเชื้อตั้งอยู่ ( ) โดยข้อมูลจ านวนฟาร์มที่มีในแต่ละต าบลที่ฟาร์มนั้นตั้งอยู่ ถูกเก็บรวบรวมในรูปแบบของ Adjacency matrix 
(    เมื่อ   และ   คือ ฟาร์มแหล่งที่มาและฟาร์มปลายทางของกุ้งส าหรับการเคลื่อนที่ครั้งเดียวกัน) และก าหนดความน่าจะเป็น
ที่เช้ือจะแพร่ผ่านได้ เท่ากับ 0.5 (   = 0.5) ตามสมการ (4) (5) และ (6) 

 

     ∑            

 

 (4) 

        
  (5) 

             
    (6) 

 
 แบบจ าลองก าหนดให้แต่ละฟาร์มมีความเสี่ยงต่อการรับเช้ือ แต่ในความเป็นจริงหากฟาร์มมีการจัดการทาง 
Biosecurity ที่ดี จะท าให้ฟาร์มคงสถานะ S ได้ ดังนั้น แบบจ าลอง SEIRS จึงก าหนดสถานะของฟาร์ม ฟาร์มได้รับเช้ือทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ให้แปรผันตามการแจกแจงแบบเบอร์นูลี (Bernoulli distribution) ค่า “0” ที่ได้ตามการแจกแจง
แบบเบอร์นูลี คือ ฟาร์ม j สามารถคงสถานะ S และค่า “1” ที่ได้ตามการแจกแจงแบบเบอร์นูลี คือ ฟาร์มเปลี่ยนสถานะจาก S 
เป็น E ตามสมการ (7) และ (8) 
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                      (7) 

                      (8) 

 
ดังนั้น ฟาร์มที่ได้รับเชื้อ ( ) ประเมินด้วยสมการ (9) 
 

                                      (9) 
 
เมื่อ               

 
โดยแบบจ าลอง SEIRS ก าหนดค่า Incubation period (ระยะที่ฟาร์มเปลี่ยนสถานะจาก   เป็น   ท าให้เกิดการตาย

ของกุ้งในจ านวนที่ผิดปกติ) แปรผันโดยการสุ่มในช่วงเวลา 6 – 40 วัน (Tang et al., 2005; Taukhid & Nur’aini, 2008) และ
ระยะเวลาที่กุ้งในฟาร์มติดเช้ือตายหมด (เปลี่ยนสถานะของฟาร์ม จาก   เป็น  ) แปรผันโดยการสุ่มตั้งแต่ 1 วัน (เช่น จับกุ้งทันที
หรือจับกุ้งฉุกเฉิน) ถึง 120 วัน ซึ่งเป็นระยะสูงสุดของการเลี้ยงกุ้งขาวโดยทั่วไป ทั้งนี้ ฟาร์มอาจเปลี่ยนสถานะจาก   เป็น   
ทันที หากฟาร์มน ากุ้งติดเชื้อเข้าฟาร์มโดยตรง 
 
3. การประเมินผลการใช้ระยะพักฟาร์มต่างกันในการควบคมุโรค 
  แบบจ าลอง SEIRS ที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยฉบับนี้ ถูกน ามาใช้ประเมินการใช้มาตรการพักฟาร์ม (Fallowing) ใน
ระยะเวลาที่แตกต่างกัน โดยเปรียบเทียบการใช้ระยะพักฟาร์ม 4 ช่วงเวลา แสดงระยะที่ฟาร์มคงอยู่ในสถานะ   ได้แก่  

(1) ไม่มรีะยะพักฟาร์มหรือพักฟาร์ม 0 วัน (มาตรการที่ 1) 
(2) พักฟาร์มเป็นระยะเวลา 14 วัน (มาตรการที่ 2) 
(3) พักฟาร์มเป็นระยะเวลา 30 วัน (มาตรการที่ 3) 
(4) พักฟาร์มเป็นระยะเวลา 60 วัน (มาตรการที่ 4)  

 
4. การท างานของแบบจ าลอง SEIRS ส าหรับโรคไอเอม็เอ็น 
  การจ าลองการเกิดโรคไอเอ็มเอ็นแพร่กระจายระหว่างฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เริ่มต้นโดยก าหนดฟาร์มที่ติดเช้ือโดย
การสุ่ม จ านวน 1 ฟาร์ม (   ,   = 1) และจ าลองสถานการณ์การแพร่กระจายของเช้ือครบ 395 วัน สถานะฟาร์มของแต่ละ
ฟาร์มเปลี่ยนแปลงเป็นรายวัน โดยแบบจ าลอง SEIRS ท างาน 600 รอบต่อหนึ่งมาตรการพักฟาร์ม  
  นอกจากน้ี แบบจ าลอง SEIRS เริ่มต้นการแพร่กระจายของโรคไอเอ็มเอ็นเพิ่มเติมในเดือนที่ 3 5 7 9 และ 11 เพื่อให้
ครอบคลุมปัจจัยทางด้านฤดูกาลกับการเกิดโรค โดยสรุปแล้วแบบจ าลอง SEIRS ท างาน 600 x 6= 3,600 รอบต่อหนึ่ง
มาตรการพักฟาร์ม โดยในขั้นตอนสุดท้ายของการจ าลองแพร่กระจายของโรคไอเอ็มเอ็นด้วยแบบจ าลอง SEIRS ขนาดของการ
ระบาด (Epidemic size) แสดงโดยจ านวนฟาร์มที่ติดเช้ือ ( ) ในแต่ละวัน จะถูกค านวณค่าเฉลี่ยและน าเสนอในรูปแบบของ
กราฟ การวิเคราะห์ทั้งหมดใช้โปรแกรม R 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่าจากการจ าลองการเกิดโรคไอเอ็มเอ็นแพร่กระจายในฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเป็นเวลา 395 วัน หากใช้
มาตรการที่ 1 จะท าให้ขนาดของการระบาดเท่ากับ 1,823 หากใช้มาตรการที่ 2 จะท าให้ขนาดของการระบาดเท่ากับ 1,745 
หากใช้มาตรการที่ 3 จะท าให้ขนาดของการระบาดเท่ากับ 1,662 หากใช้มาตรการที่ 4 จะท าให้ขนาดของการระบาดเท่ากับ 
1,516 (ภาพที่ 4) 
  เมื่อพิจารณาการจ าลองเป็นเวลา 60 วัน ภายใต้การใช้มาตรการที่ 1 จะท าให้ขนาดของการระบาดเท่ากับ 203  หาก
ใช้มาตรการที่ 2 จะท าให้ขนาดของการระบาดเท่ากับ 190 หากใช้มาตรการที่ 3 จะท าให้ขนาดของการระบาดเท่ากับ 131 
หากใช้มาตรการที่ 4 จะท าให้ขนาดของการระบาดเท่ากับ 123 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการใช้มาตรการที่ 1 และมาตรการ
ที่ 4 พบว่าขนาดของการระบาดลดลงร้อยละ 39 แสดงตามภาพที่ 4 และ 5 
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 เมื่อพิจารณาการจ าลองเป็นเวลา 90 วัน ภายใต้การใช้มาตรการที่ 1 จะท าให้ขนาดของการระบาดเท่ากับ 390  หาก
ใช้มาตรการที่ 2 จะท าให้ขนาดของการระบาดเท่ากับ 353 หากใช้มาตรการที่ 3 จะท าให้ขนาดของการระบาดเท่ากับ 242 
หากใช้มาตรการที่ 4 จะท าให้ขนาดของการระบาดเท่ากับ 193 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการใช้มาตรการที่ 1 และมาตรการ
ที่ 4 พบว่าขนาดของการระบาดลดลงร้อยละ 51 แสดงตามภาพที่ 5 
  เมื่อพิจารณาการจ าลองเป็นเวลา 120 วัน ภายใต้การใช้มาตรการที่ 1 จะท าให้ขนาดของการระบาดเท่ากับ 545  
หากใช้มาตรการที่ 2 จะท าให้ขนาดของการระบาดเท่ากับ 498 หากใช้มาตรการที่ 3 จะท าให้ขนาดของการระบาดเท่ากับ 392 
หากใช้มาตรการที่ 4 จะท าให้ขนาดของการระบาดเท่ากับ 288 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการใช้มาตรการที่ 1 และมาตรการ
ที่ 4 พบว่าขนาดของการระบาดลดลงร้อยละ 47 แสดงตามภาพที่ 5 
  เมื่อพิจารณาการจ าลองเป็นเวลา 150 วัน ภายใต้การใช้มาตรการที่ 1 จะท าให้ขนาดของการระบาดเท่ากับ 682  
หากใช้มาตรการที่ 2 จะท าให้ขนาดของการระบาดเท่ากับ 614 หากใช้มาตรการที่ 3 จะท าให้ขนาดของการระบาดเท่ากับ 517 
หากใช้มาตรการที่ 4 จะท าให้ขนาดของการระบาดเท่ากับ 399 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการใช้มาตรการที่ 1 และมาตรการ
ที่ 4 พบว่าขนาดของการระบาดลดลงร้อยละ 41 แสดงตามภาพที่ 5 
 

 
ภาพที่ 4  จ านวนฟาร์มที่ติดเช้ือ ( ) จากการจ าลองสถานการณ์การแพร่กระจายของเช้ือไอเอ็มเอ็นวี ด้วยแบบจ าลอง SEIRS 
  เพื่อประเมินมาตรการพักฟาร์มด้วยระยะเวลาต่างกัน (มาตรการที่ 1 คือ พักฟาร์ม 0 วัน มาตรการที่ 2 คือ พักฟาร์ม 14
  วัน มาตรการที่ 3 คือ พักฟาร์ม 30 วัน และมาตรการที่ 4 คือ พักฟาร์ม 60 วัน) 
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ภาพที่ 5 จ านวนฟาร์มที่ติดเช้ือที่มีสถานะ   ภายหลัง 60 วัน 90 วัน 120 วัน และ 150 วันหลังเกิดฟาร์มติดเช้ือไอเอ็มเอ็นวี จาก

การจ าลองสถานการณ์การแพร่กระจายของเช้ือไอเอ็มเอ็นวี ด้วยแบบจ าลอง SEIRS เพื่อประเมินมาตรการพักฟาร์ม
ด้วยระยะเวลาต่างกัน (มาตรการที่ 1 คือ พักฟาร์ม 0 วัน มาตรการที่ 2 คือ พักฟาร์ม 14 วัน มาตรการที่ 3 คือ พักฟาร์ม 
30 วัน และมาตรการที่ 4 คือ พักฟาร์ม 60 วัน) 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 
 การก าหนดมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็นสิ่งจ าเป็นควบคู่กับการเฝ้าระวังโรค อันจะสนับสนุนให้การ
ควบคุมและป้องกันโรคระบาดมีประสิทธิภาพ (Jebara, 2004 and Levings, 2012) เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ท าให้ไม่สามารถ
พบการติดเชื้อในระยะเริ่มต้น เช่น เชื้อก่อโรคเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง (John et al., 2010) และวิธีตรวจ
วิเคราะห์หาเชื้อก่อโรคมีความไวในการตรวจต่ า (Wangman et al., 2016) เป็นต้น ผลจากการใช้แบบจ าลอง SEIRS พยากรณ์
การเกิดโรคไอเอ็มเอ็นในการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าหากไม่ก าหนดให้พักฟาร์ม (0 วัน = มาตรการที่ 1) จะส่งผลให้ขนาด
ของการระบาดหรือจ านวนฟาร์มติดเชื้อ ( ) ในจ านวนทีม่ากกว่าการก าหนดให้มีระยะพักฟาร์ม (มาตรการ 2 – 4) และการพัก
ฟาร์มด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกัน มีผลต่อจ านวนฟาร์มที่ติดเชื้อมากน้อยต่างกัน  
  แบบจ าลอง SEIRS นี้ แสดงภาพการแพร่กระจายของเช้ือก่อโรคไอเอ็มเอ็นเชิงปริมาณ และแสดงข้อดีของการใช้
มาตรการพักฟาร์ม ที่สามารถใช้เป็นมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินมาตรการหนึ่งได้ อันสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Werkman et al. (2011) ที่ประเมินประสิทธิภาพของการใช้มาตรการพักฟาร์มในฟาร์มเลี้ยงปลาแซลมอลของประเทศ  
สก๊อตแลนด์ โดยใช้แบบจ าลอง SIS models (Susceptible–Infectious-Susceptible models) เพื่อลดการระบาดของโรค
ปลาแซลมอนท่ีมีอัตราการแพร่กระจายของเชื้อโรคสูงหรือ Transmission rate = 0.25 (ความน่าจะเป็นท่ีฟาร์มติดเช้ือจะแพร่
เช้ือให้แก่ฟาร์มที่น าปลาแซลมอลไปเลี้ยง คิดเป็นร้อยละ 0.25 ต่อเดือน) Werkman et al. (2011) ยังรายงานว่านอกจาก
จะต้องก าหนดให้ฟาร์มในพ้ืนท่ีที่เกิดโรคหยุดพักฟาร์มพร้อมกันแล้ว ต้องใช้มาตรการจ ากัดการเคลื่อนที่ของปลาให้ลดลง จึงลด
การระบาดของโรคได้ เป็นประเด็นหนึ่งควรน ามาใช้ในการพัฒนาแบบจ าลอง SEIRS ส าหรับโรคไอเอ็มเอ็นต่อไป 
  แบบจ าลอง SEIRS ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ยังมีข้อจ ากัดในการประเมินความแม่นย า เนื่องจากโรคไอเอ็มเอ็นยังไม่
เกิดขึ้นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม Russell et al. (2017) รายงานว่าในกรณีที่ยังไม่มีข้อมูลการระบาดของโรค นักพยากรณ์
สามารถใช้ข้อมูลของโรคที่มีรูปแบบการแพร่กระจายที่ใกล้เคียง หรือสามารถใช้วิธีสอบถามผู้ช านาญการ เพื่อก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในแบบจ าลองได้ ทั้งนี้ แบบจ าลอง SEIRS พัฒนาขึ้นโดยใช้ข้อมูลจริงของการเคลื่อนที่ของกุ้งทะเล ซึ่ง 
Keeling and Eames (2005) วิจารณ์ว่าแบบจ าลองที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่สะท้อนความสัมพันธ์ในเครือข่ายทางสังคมของ
การเคลื่อนที่ของสัตว์น้ าท่ีแท้จริง น าไปสู่การแสดงเส้นทางหลักที่เช้ือโรคแพร่กระจายได้อย่างถูกต้อง และท าให้การพยากรณ์
การระบาดของโรคมีความแม่นย า ซึ่งปัจจุบันมีการน ามาใช้ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแนวทางเฝ้าระวังโรคอย่าง
แพร่หลาย เช่น อุตสาหกรรมการเลี้ยงวัวและหมูในประเทศสวีเดน (Nöremark et al., 2011) และการเลี้ยงวัวในประเทศ
อิตาลี (Natale et al., 2009) เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะ 
  แบบจ าลอง SEIRS นี้ สามารถน าไปสู่การพัฒนาแบบจ าลอง SEIRS เพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของมาตรการ
ควบคุมโรคกุ้งทะเลอื่นๆ เช่น โรคตัวแดงดวงขาว และโรคหัวเหลือง เป็นต้น โดยปรับปรุงค่าพารามิเตอร์ส าหรับแบบจ าลองให้
เหมาะสมกับชนิดของโรคที่ต้องการจะศึกษา  
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ผลของการเสริมไฟเตสต่อการดูดซึมและสะสมแร่ธาตุในกุ้งขาว Litopenaeus vannamei (Boone, 
1931) กุ้งกุลาด า Penaeus monodon (Fabricius, 1798) และปลากะพงขาว Lates calcarifer  
(Bloch, 1790) 
 
นงลักษณ์ ส าราญราษฎร์1* จีรรัตน์ เกื้อแก้ว2 และ สุพล ต่ันสุวรรณ3  
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ าชลบุรี 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 
3ข้าราชการบ านาญ 
 
บทคัดย่อ 

ศึกษาผลของการเสริมเอนไซม์ไฟเตสในอาหารที่ใช้กากเมลด็ทานตะวันเพื่อทดแทนปลาป่น ต่อการเจริญเติบโต อัตรา
รอดตายและอัตราแลกเนื้อในกุ้งขาว กุ้งกุลาด าและปลากะพงขาว โดยการทดลองในปลากะพงขาว อาหารทดลองประกอบด้วย
อาหารที่มีกากเมล็ดทานตะวัน 15% และเสริมเอนไซม์ไฟเตส อัตรา 0 (ชุดควบคุม), 500, 1,000, 2,000, 4,000 FTU ต่อ
กิโลกรัมอาหาร ตามล าดับ และอาหารส าเร็จรูปปลากะพงขาวที่จ าหน่ายในท้องตลาด เลี้ยงปลาขนาดน้ าหนักเริ่มต้น 
2.86±0.24 กรัม ด้วยอาหารแต่ละสูตร ๆ ละ 3 ซ้ า แบบกินจนอ่ิม วันละ 4 ครั้ง เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า
การเสริมและไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตสในอาหารมีค่าอัตรารอดตายไม่แตกต่างกับอาหารส าเร็จรูปปลากะพงขาวที่จ าหน่ายใน
ท้องตลาด (p>0.05) โดยปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมเอนไซม์ไฟเตสมีการเจริญเติบโตและอัตราแลกเนื้อดีกว่าปลาที่
เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปปลากะพงขาวที่จ าหน่ายในท้องตลาด (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างจากอาหารที่ไม่เสริมไฟเตส (p>0.05) 
นอกจากน้ีปริมาณแร่ธาตุหลักและแร่ธาตุรองในมูลของปลามีแนวโน้มลดลงและการสะสมของแร่ธาตุทั้งสองกลุ่มในกระดูกและ
เนื้อมีแนวโน้มสูงขึ้นตามอัตราการเสรมิเอนไซม์ไฟเตส (p>0.05) จากผลการทดลองสรุปได้ว่า การเสริมเอนไซม์ไฟเตสในอาหาร
ที่มีกากเมล็ดทานตะวัน 15% ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายในปลากะพงขาว 

การทดลองในกุ้งขาว อาหารทดลองประกอบด้วยอาหารที่มีกากเมล็ดทานตะวันอัตรา 8.5% และเสริมเอนไซม์ไฟเตส 
อัตรา 0 (ชุดควบคุม), 250, 500, 750, 1,000 FTU ต่อกิโลกรัมอาหาร ตามล าดับ และอาหารส าเร็จรูปกุ้งขาวที่จ าหน่ายใน
ท้องตลาด เลี้ยงกุ้งขาวขนาดน้ าหนักเริ่มต้น 7.08±0.38 กรัม และการทดลองในกุ้งกุลาด า อาหารทดลองประกอบด้วยอาหารที่
มีกากเมล็ดทานตะวันอัตรา 10.60% และเสริมเอนไซม์ไฟเตส อัตรา 0 (ชุดควบคุม), 250, 500, 1,000, 2,000 FTU ต่อ
กิโลกรัมอาหาร ตามล าดับ และอาหารส าเร็จรูปกุ้งกุลาด าที่จ าหน่ายในท้องตลาด เลี้ยงกุ้งกุลาด าขนาดน้ าหนักเริ่มต้น 
6.65±0.09 กรัม ในการทดลองใช้อาหารแต่ละสูตร ๆ ละ 3 ซ้ า อัตรา 4% ต่อน้ าหนักตัว โดยแบ่งให้วันละ 4 ครั้ง เป็น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ผลการทดลองในกุ้งขาวและกุ้งกุลาด า พบว่าการเสริมเอนไซม์ไฟเตสในอาหารมีค่าการเจริญเติบโตและ
อัตรารอดตายไม่แตกต่างจากอาหารที่ไม่เสริมไฟเตสและอาหารส าเร็จรูปที่จ าหน่ายในท้องตลาด (p>0.05) แต่มีผลต่ออัตรา
แลกเนื้อของกุ้งทั้งสองชนิด พบว่ากุ้งขาวและกุ้งกุลาด าที่เลี้ยงด้วยอาหารที่จ าหน่ายในท้องตลาดมีอัตราแลกเนื้อดีกว่ากุ้งที่เลี้ยง
ด้วยอาหารที่เสริมและไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตส (p<0.05) นอกจากน้ีปริมาณแร่ธาตุหลักและแร่ธาตุรองในมูลของกุ้งทั้งสองชนิดมี
แนวโน้มลดลงและการสะสมของแร่ธาตุทั้งสองกลุ่มในเปลือกและเนื้อมีแนวโน้มสูงขึ้นตามอั ตราการเสริมเอนไซม์ไฟเตส 
(p>0.05) จากผลการทดลองสรุปได้ว่าการเสริมเอนไซม์ไฟเตสในอาหารที่มีกากเมล็ดทานตะวัน 8.5% ในอาหารกุ้งขาวและ
10.60% ในอาหารกุ้งกุลาด า พบว่าไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายในกุ้งขาวและกุ้งกุลาด า 
 
ค าส าคัญ: ปลากะพงขาว กุ้งขาว กุ้งกุลาด า การเจริญเติบโต เอนไซม์ไฟเตส 
   
*ผู้รับผดิชอบ: ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร. 038-326512 แฟกซ์ 038-312532 
E-mail: nsamranrat@yahoo.com  
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Effects of phytase supplemented in diets on mineral absorption and retention in 
pacific white shrimp Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) giant tiger prawn Penaeus 
monodon (Fabricius, 1798) and asian seabass Lates calcarifer (Bloch, 1790) 
 
Nonglak Samranrat1*, Jeerarat Keukaew2 and Supon Tunsuvan3 
 
1Chonburi Aquatic Feed Technology Research and Development Center 
2Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 3 (Surat Thani) 
3Retired Government official  
 

Abstract 
Study on effects of supplementation of phytase in diet included of sunflower meal to replace 

fishmeal on growth, survival rate and feed conversion ratio of Pacific white shrimp, Giant tiger shrimp and 
Asian sea bass was conducted. In Asian sea bass trial, test diets consisted of produced diets included 15% 
sunflower meal and supplemented with phytase at ratios of 0 (control), 500, 1,000, 2,000 and 4,000 
FTU/Kg diet, respectively also a commercially available Asian sea bass diet. Three groups of fish with initial 
weight of 2.86±0.24 g were fed each diet to apparent satiation by 4 times a day lasted 8 weeks. The 
results showed that fed none and phytase supplemented diets on survival rate were not non significant 
compared with fish fed commercially available diets (p>0.05). Fish fed phytase supplemented diets 
showed better growth and feed conversion ratio than those of fish fed commercially available diets 
(p<0.05) but non significance non-phytase supplemented (p>0.05). Additionally, macro and trace minerals 
in fish feces showed in decreasing trends and accumulation of both minerals in bone and flesh showed in 
increasing trends as supplementation level increased (p>0.05). It could be included that supplementation 
of phytase in diet included of sunflower meal 15% had no impacts on growth, survival rate and feed 
conversion ratio of fish.  

In Pacific white shrimp trials, test diets consisted of produced diets included 8.5% sunflower meal 
and supplemented with phytase at ratios of 0 (control), 250, 500, 750 and 1,000 FTU/Kg diet, respectively 
also a commercially available Pacific white shrimp diet. Three groups of shrimp with initial weight of 
7.08±0.38 g and giant tiger shrimp trials, test diets consisted of produced diets included 10.60% sunflower 
meal and supplemented with phytase at ratios of 0 (control), 250, 500, 1,000 and 2,000 FTU/Kg diet, 
respectively also a commercially available diets. with initial weight of 6.65±0.09 g were fed each diet by 
4% of body weight divided into 4 times a day lasted 8 weeks. The results showed that shrimp fed none 
and phytase supplemented diets and commercially available diets had no significance on growth and 
survival rate of Pacific white shrimp and giant tiger shrimp (p>0.05), but affected feed conversion ratios of 
both shrimp and fed commercially available diet showed better feed conversion ratio than those of 
shrimp fed none and phytase supplemented diets (p<0.05). Additionally, macro and trace minerals in 
feces of both shrimps showed in decreasing trends and accumulation of both minerals in shell and flesh 
showed in increasing trends as supplementation of phytase level increased (p>0.05). 
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 It could be included that supplementation of phytase in diets included of sunflower meal 8.5% in 
Pacific white shrimp and 10.60% in giant tiger shrimp had no impacts on growth, survival rate and feed 
conversion ratio 
 
Keywords: Asian seabass, Pacific white shrimp, Giant tiger prawn, Growth, Phytase 
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ค าน า 
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ าในปัจจุบันได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาแหล่งโปรตีนทางเลือกอื่นในการน ามาใช้แทนที่หรือลด

ปริมาณการใช้ปลาป่น แหล่งโปรตีนจากพืชจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ถูกเลือกน ามาใช้เพิ่มขึ้น แต่การใช้โปรตีนจากพืชก็มี
ข้อจ ากัดเรื่องสารต้านโภชนะ (antinutritional factors) เช่น กรดไฟติก (Phytic acid) และเกลือของกรดไฟติก (Denstadli 
et al., 2006) โดยพบว่าในวัตถุดิบจากพืชประมาณ 70% ของปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดจะอยู่ในรูปไฟเตสฟอสฟอรัส (Lall, 
1991; Eeckhout and De Paepe, 1994) ซึ่งสัตว์น้ าไม่สามารถน าฟอสฟอรัสไปใช้ประโยชน์ได้ (NRC, 1993) เนื่องจากระบบ
การย่อยการดูดซึมของสัตว์น้ าไม่มีเอนไซม์ไฟเตสส าหรับการย่อยไฟเตสฟอสฟอรัสให้ได้โมเลกุลอิสระของฟอสฟอรัส (Jackson 
et al., 1996; Hughes and Soares, 1998) จึงมีการเสริมฟอสฟอรัสอนินทรีย์ลงในอาหารสัตว์น้ าเพื่อป้องกันการขาด
ฟอสฟอรัส (Ramseyer and Garling, 2003) จากการศึกษาปริมาณฟอสฟอรัสในเมลด็พืชที่มีการสะสมฟอสฟอรัสในรูปไฟเตส 
ซึ่งมีปริมาณแตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของพืช เช่น ข้าวโพด และกากถั่วเหลืองซึ่งนิยมใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์น้ า 
พบว่ามีฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปไฟเตสประมาณ 0.22 - 0.25 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 60 - 80 เปอร์เซ็นต์ ของฟอสฟอรัสรวม
ทั้งหมด ไฟเตสยังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านโภชนาการซึ่งเป็นตัวขัดขวางการใช้แร่ธาตุอื่น ๆ ( chelate) เช่น แคลเซียม 
แมกนีเซียม เหล็ก และสังกะสี (บุญล้อม และสุธน , 2540) นอกจากนั้นฟอสฟอรัสยังรวมกับแคลเซียม วิตามินซี และ
แมกนีเซียม ในการสร้างกระดูก การขาดฟอสฟอรัสท าให้การเสริมสร้างกระดูกไม่ดี กล้ามเนื้อเป็นตะคริว มีการเจริญเติบโตช้า 
และมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาท (เวียง, 2542) นอกจากปัญหาที่สัตว์น้ าไม่สามารถน าฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปไฟเตสใน
วัตถุดิบพืชไปใช้แล้ว ปริมาณของฟอสฟอรัสที่ไม่ย่อยยังถูกปล่อยลงแหล่งน้ ามาพร้อมกับมูล ท าให้เกิดมลภาวะในสิ่งแวดล้อม 
(Spencer et al., 2000; Gernat and Ferket, 2003) 
 กรดไฟติกนอกจากจะยึดเอาฟอสเฟตไว้บนโมเลกุลแล้ว พบว่ายังสามารถจับแร่ธาตุต่าง ๆ และโปรตีนไว้บนโมเลกุล
ด้วย ท าให้สัตว์ไม่สามารถดูดซึมแร่ธาตุและโปรตีนไปใช้ประโยชน์ได้ ในทางปฏิบัติจึงเสริมเอนไซม์ไฟเตสเพื่อลดการยึดจับแร่
ธาตุ โปรตีน และฟอสเฟต ไฟเตสเป็นเอนไซม์ที่จัดอยู่ในกลุ่มฟอสฟาเตส (phosphatase) ซึ่งมีหน้าที่ในการเร่งปฏิกิริยา
ไฮโดรไลซิส ท าให้ฟอสเฟตหลุดจากโมเลกุลของไฟเตส ท าให้สัตว์น้ าสามารถน าฟอสเฟตไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นการช่วยลด
ปริมาณการสะสมของฟอสฟอรัสในน้ า และป้องกันการเกิดมลพิษในแหล่งน้ าได้ 
 งานวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาผลของการเสริมไฟเตสต่อการดูดซึม และสะสมแร่ธาตุในกุ้งขาว กุ้งกุลาด า และปลากะพง
ขาว ด้วยการเสริมเอนไซม์ไฟเตสในสูตรอาหารที่ระดับต่าง ๆ และมีอัตราส่วน 1 ต่อ 1.7 ของโปรตีนพืช (กากเมล็ดทานตะวัน) 
ต่อปลาป่น วัตถุประสงค์ในการเสริมเอนไซม์ไฟเตสที่ระดับต่างกันในอาหารส าเร็จรูปท่ีมีแหล่งโปรตีนจากพืชส าหรับลดปริมาณ
การใช้ปลาป่นในสูตรอาหารส าหรับการทดลองเลี้ยงกุ้งขาว กุ้งกุลาด า และลูกปลากะพงขาว ซึ่งในอาหารส าเร็จรูปดังกล่าวจะมี
ปริมาณกรดไฟติก หรือไฟเตสฟอสฟอรัส ซึ่งพบมากในวัตถุดิบจากพืช ดังนั้นการเสริมเอนไซม์ไฟเตสในอาหาร จะสามารถย่อย
ฟอสเฟตให้หลุดจากโมเลกุลของไฟเตส ท าให้สัตว์น้ าสามารถน าฟอสเฟตไปใช้ประโยชน์ได้ ท้ังยังเป็นการช่วยลดปริมาณการขับ
ทิ้งของฟอสฟอรัสลงในน้ า และป้องกันการเกิดมลพิษในแหล่งน้ าได้ และมีผลต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการสะสม และ
การน าไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุ โดยเฉพาะฟอสฟอรัสที่สามารถลดการขับท้ิงฟอสฟอรัสไดม้ากขึ้นจากการใช้วัตถุดิบจากพืช
ในอาหารสัตว์น้ า 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อทราบระดับการเสริมเอนไซม์ไฟเตสที่เหมาะสมในอาหารผสมส าเร็จรูปส าหรับการเลี้ยงกุ้งขาว กุ้งกุลาด า และ
ปลากะพงขาวต่อผลการสะสมแร่ธาตุ การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และอัตราแลกเนื้อ  

 
วิธีด าเนินการ 
1. การวางแผนการทดลอง 

วางแผนแบบสุ่มตลอด Completely Randomized Design (CRD) โดยแบ่งเป็น 3 การทดลองย่อย แต่ละชุด
ทดลอง มี 3 ซ้ า โดยแต่ละชุดทดลองมีสูตรอาหาร ดังน้ี 

การทดลองย่อยที่ 1 การเสริมเอนไซม์ไฟเตสต่อการดูดซึมและสะสมแรธาตุในปลากะพงขาว ก าหนดให้มีระดับ
โปรตีนเท่ากับ 45% มีการใช้ปลาป่น 35% (เป็นสูตรควบคุม) เนื่องจากเป็นค่าเฉลี่ยของระดับปลาป่นที่นิยมใช้ในการผลิต
อาหารปลากะพงขาวเชิงพาณิชย์ (Tacon and Metian, 2008) ส่วนสูตรทดลองอื่นๆ ได้มีการลดปลาป่นและแทนที่ด้วยกาก
เมล็ดทานตะวันและเสริมด้วยเอนไซม์ไฟเตสระดับต่าง ๆ ดังนี้  อาหารที่มีปลาป่น 35% (สูตรควบคุม) ไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตส 
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ในอาหารสูตรที่ 1 และสูตร 2 - 5 ประกอบด้วยอาหารที่มีปลาป่น 26.20% และเสริมเอนไซม์ไฟเตสที่ระดับ 500, 1,000, 
2,000 และ 4,000 FTU/Kg ตามล าดับ และสูตรที่ 6 อาหารผสมส าเร็จรูปปลากะพงขาวที่จ าหน่ายในท้องตลาด 

การทดลองย่อยที่ 2 การเสริมเอนไซม์ไฟเตสต่อการดูดซึมและสะสมแรธาตุในกุ้งขาว ก าหนดให้มีระดับโปรตีนเท่ากับ 
35% ที่มีการใช้ปลาป่น 20% (เป็นสูตรควบคุม) เนื่องจากเป็นค่าเฉลี่ยของระดับปลาป่นที่นิยมใช้ในการผลิตอาหารกุ้งขาวเชิง
พาณิชย์ (Tacon and Metian, 2008) ส่วนสูตรทดลองอื่น ๆ ได้มีการลดปลาป่นและมีการแทนท่ีด้วยกากเมล็ดทานตะวันและ
เสริมด้วยเอนไซม์ไฟเตสระดับต่าง ๆ ดังนี้ อาหารที่มีปลาป่น 20% (สูตรควบคุม) ไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตส ในอาหารสูตรที่ 1 
และสูตร 2 - 5 ประกอบด้วยอาหารที่มีปลาป่น 15% และเสริมเอนไซม์ไฟเตสที่ระดับ 250, 500, 750 และ 1,000 FTU/Kg 
ตามล าดับ และสูตรที่ 6 อาหารผสมส าเร็จรูปกุ้งขาวที่จ าหน่ายในท้องตลาด 

การทดลองย่อยที่ 3 การเสริมเอนไซม์ไฟเตสต่อการดูดซึมและสะสมแรธาตุในกุ้งกุลาด า ก าหนดให้มีระดับโปรตีน
เท่ากับ 40% ที่มีการใช้ปลาป่น 25% (เป็นสูตรควบคุม) เนื่องจากเป็นค่าเฉลี่ยของระดับปลาป่นที่นิยมใช้ในการผลิตอาหารกุ้ง
กุลาด าเชิงพาณิชย์ (Tacon and Metian, 2008) ส่วนสูตรทดลองอื่น ๆ ได้มีการลดปลาป่นและมีการแทนที่ด้วยกากเมล็ด
ทานตะวันและเสริมด้วยเอนไซม์ไฟเตสระดับต่าง ๆ ดังนี้ อาหารที่มีปลาป่น 25% (สูตรควบคุม) ไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตส ใน
อาหารสูตรที่ 1 และสูตร 2 - 5 ประกอบด้วยอาหารที่มีปลาป่น 18.80% และเสริมเอนไซม์ไฟเตสที่ระดับ 250, 500, 1,000 
และ 2,000 FTU/Kg ตามล าดับ และสูตรที่ 6 อาหารผสมส าเร็จรูปกุ้งกุลาด าที่จ าหน่ายในท้องตลาด 

2. การเตรียมสัตว์น้ าทดลอง 
การทดลองย่อยที่ 1 คัดขนาดลูกปลากะพงขาวที่ได้จากการอนุบาลรุ่นเดียวกันน้ าหนักต่อตัวประมาณ 2.86 กรัม 

เตรียมน้ าทะเลผ่านการฆ่าเช้ือด้วยแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ ความเข้มข้น 30 พีพีเอ็ม กรองด้วยถุงกรองขนาด 10 ไมครอน 
จากนั้นเติมน้ าในถังกลมขนาดความจุ 100 ลิตร ให้อากาศผ่านหัวทราย 1 จุด จ านวน 18 ถัง ๆ ซึ่งต่อเข้ากับระบบน้ าหมุนเวียน
กึ่งปิดอัตราการไหลของน้ าประมาณ 1 ลิตรต่อนาที จากน้ันสุ่มลูกปลาลงในถังทดลอง จ านวน 20 ตัวต่อถัง  

การทดลองย่อยที่ 2 และ 3 เตรียมระบบน้ าเหมือนการทดลองย่อยที่ 1 และใช้ลูกกุ้งเริ่มต้นน้ าหนักเฉลี่ยประมาณ 7 
กรัม และทดลองในตู้กระจกขนาดวามจุ 100 ลิตร จ านวน 18 ตู้ ต่อชนิดสัตว์น้ า ปล่อยลูกกุ้ง จ านวน 50 ตัวต่อตู้ 

3. การเตรียมอาหารทดลอง 
ผลิตอาหารปลากะพงขาว กุ้งขาว และกุ้งกุลาด า ด้วยวัตถุดิบที่แสดงในตารางที่ 1, 2 และ 3 ตามล าดับ ผลิตอาหาร

แต่ละสูตรที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร สูตรละ 2 กิโลกรัม โดยมีขั้นตอนการผลิต ดังนี้ ช่ังวัตถุดิบของอาหารแต่ละสูตร 
เติมวัตถุดิบอาหารที่มีปริมาณน้อย ลงใน Hobart mixer และผสมให้เข้ากันนาน 10 นาที จากนั้นเติมวัตถุดิบอื่น ๆ และผสม
ต่ออีก 10 นาที เติมน้ ามันและผสมต่อไปอีก 5 นาที จากนั้นเติมน้ า 30% และผสมต่ออีก 15 นาที ท าการอัดเม็ดอาหารขนาด 
2 มิลลิเมตร ด้วยเครื่องบดเนื้อขนาดเล็กจนเสร็จทุกสูตร น าอาหารแต่ละสูตรเกลี่ยบนถาดอลูมิเนียมและน าไปอบในตู้อบโดยใช้
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 36 ช่ัวโมง จากนั้นร่อนอาหารด้วยตะแกรงเพื่อก าจัดเศษอาหารและฝุ่นออกให้หมด บรรจุ
อาหารลงถุงและเก็บรักษาอาหารทดลองในตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส และน าอาหารส าเร็จรูปแต่ละสูตรของปลากะพงขาว กุ้งขาว 
และกุ้งกุลาด า ท่ีใช้ในการทดลองไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี (Proximate analysis) ดังนี้ วิเคราะห์โปรตีนด้วยเครื่อง 
Truspec CN Carbon/Nitrogen Determination (LECO) วิเคราะห์ไขมันด้วยเครื่อง Fat Extractor TFE 2000 (LECO) 
วิเคราะห์เถ้า ความช้ืนและใยอาหาร ตามวิธีของ AOAC (2005) และวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุโดยใช้เครื่อง ICP-OES optima 
2100 DV ณ ห้องปฏิบัติการของทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ าชลบุรี และแบ่งตัวอย่างอาหารทดลองส่วน
หนึ่งส าหรับส่งวิเคราะห์หาปริมาณเอนไซม์ไฟเตสที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีเอนไซม์) ผลวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ และปริมาณแร่ธาตุในอาหาร แสดงในตารางที่ 1, 2 และ 3 ตามล าดับ 

4. การจัดการทดลอง 
 ปลากะพงขาวเลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรละ 3 ซ้ า วันละ 2 ครั้ง (เวลา 09.00 และ 15.00 น.) โดยให้กินแบบจนอ่ิม  
ซึ่งสังเกตจากปลาเริ่มไม่กินอาหารหรือมีอาหารเหลืออยู่ในตู้ หลังจากนั้นท าการเก็บรวบรวมมูลปลาหลังจากให้อาหารเสร็จใน
แต่ละมื้อในแต่ละตู้จนเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี และปริมาณแร่ธาตุ เปลี่ยนถ่ายน้ าอัตรา 25 - 
50% ทุก ๆ 3 วัน  และตรวจสอบคุณภาพน้ าได้แก่ ความเป็นกรดด่าง ความเค็ม ออกซิเจนที่ละลายน้ าและแอมโมเนียรวม 
สัปดาห์ละครั้ง ส าหรับกุ้งขาวและกุ้งกุลาด า ให้อาหารทดลองวันละ 4 ครั้ง (08.00, 11.00, 14.00 และ 17.00 น.) ในอัตรา 
4% น้ าหนักตัวต่อวัน ท าการเก็บรวบรวมมูลกุ้งหลังจากให้อาหารเสร็จในแต่ละมื้อในแต่ละตู้จนเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์หา
ปริมาณแร่ธาตุ และท าการเปลี่ยนถ่ายน้ าอัตรา 25 - 50% ทุก ๆ 3 วัน ตรวจสอบคุณภาพน้ าได้แก่ ความเป็นกรดด่าง ความ
เค็ม ออกซิเจนท่ีละลายน้ า และแอมโมเนียรวม สัปดาห์ละครั้ง 
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบวัตถุดิบ องค์ประกอบทางเคมี และปริมาณแร่ธาตุหลักและแร่ธาตุรองของอาหารทดลองในปลากะพงขาว 
วัตถุดิบ (กรัม) สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 5 
ปลาป่น 60% 35.00 26.20 26.20 26.20 26.20 
กากเมล็ดทานตะวัน 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 
ไก่ป่น 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
เนื้อและกระดูกป่น 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
หัวกุ้งป่น 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 
กากถ่ัวเหลือง 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
ปลายข้าว 14.58 8.27 8.26 8.24 8.19 
หวีดกลูเตน 3.50 4.00 4.00 4.00 4.00 
น้ ามันถั่วเหลือง 3.20 3.00 3.00 3.00 3.00 
น้ ามันทูน่า 3.00 2.80 2.80 2.80 2.80 
วิตามินรวม1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
แร่ธาตุรวม2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
วิตามินซี 35% 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
บีเอชท ี 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
โครมิกออกไซด์ 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
ไฟเตส 3 0.000 0.011 0.022 0.044 0.088 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

องค์ประกอบทางเคมี 
(เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง) 

กากเมล็ด 
ทานตะวัน 

ชุด 
ควบคุม 

เสริมไฟเตสระดับต่าง ๆ อาหารจ าหน่าย
ในท้องตลาด 

สูตรที่ 6 
สูตรที่  

2 
สูตรที่ 

 3 
สูตรที่ 

4 
สูตรที่ 

 5 
โปรตีน  37.43 53.68 52.93 51.64 52.57 52.84 42 
ไขมัน   11.98 13.54 12.76 12.68 12.81 12.94 8 
คาร์โบไฮเดรต   22.17 17.64 18.41 20.1 18.83 18.46 35 
เยื่อใย   16.31 0.95 2.55 2.47 2.62 2.65 3 
เถ้า   5.16 14.19 13.35 13.1 13.17 13.11 12 
ความชื้น  6.95 4.7 5.1 6.96 5.69 5.41 10 
เอนไซม์ไฟเตส (FTU/kg)  0 0 670 800 980 1,610 0 
ปริมาณแร่ธาตุรอง (มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร) 
Cu - 81.07 67.71 66.54 70.07 68.55 27.10 

Fe - 1,347.67 1,184.67 1,191.33 
1,199.

00 
1,133.00 803.85 

Mn - 544.37 473.80 482.00 484.70 418.70 32.61 
Zn - 803.20 675.60 685.83 700.60 664.80 346.45 
ปริมาณแร่ธาตุหลัก (กรัม/100 กรัมอาหาร) 
 Na    - 0.56 0.50 0.45 0.45 0.40 0.73 
 Mg  - 0.23 0.32 0.30 0.29 0.28 0.40 
 K  - 0.71 0.90 0.89 0.82 0.81 0.90 
 Ca    0.03 2.73 2.45 2.41 2.13 2.12 3.63 
 P  0.30 1.41 1.35 1.29 1.28 1.20 1.57 

หมายเหตุ: 1วิตามินรวม ประกอบด้วยวิตามิน (ปริมาณกรัมต่อกิโลกรัมวิตามินรวม) ดังต่อไปนี้ thiamine (B1) 23.47; riboflavin  
  (B2) 25; niacin 37.07; vitamin E 50% 80; pyridoxine HCl 54.55; Ca-D-pantothenate (B5) 25; inositol  
  98; biotin 25; folic acid 2.1; cyanocobalamin (B12) 0.6; menadione (K 50%) 26; vitamin C 80% 85.71;  
  choline chloride 50% 300; vitamin A/D3 2.3 และ cellulose 215.20 
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2แร่ธาตุรวม ประกอบด้วยเกลือแร่ในอัตราส่วนดังต่อไปนี้ KH2PO4:CaHPO4.2H2O:NaH2PO4.2H2O:KCl 
FeSO4:ZnSO4:CuSO4:MnSO4 = 1.0:1.0:1.5:0.5:0.0063:0.0074:0.0013:0.0055 (Davis and Lawrence, 
1997) 
3เอนไซม์ไฟเตส 1,000 FTU ต่อกรัม 

 
ตารางที่ 2  องค์ประกอบวัตถุดิบ องค์ประกอบทางเคม ีและปริมาณแร่ธาตุหลักและแร่ธาตรุองของอาหารทดลองกุ้งขาว 
วัตถุดิบ (กรัม) สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 5 
ปลาป่น 60% 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00 
กากเมล็ดทานตะวัน 0.00 8.50 8.50 8.50 8.50 
ไก่ป่น 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
หัวกุ้งป่น 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 
ตับหมึก 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
กากถ่ัวเหลือง 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 
ปลายข้าว 28.98 26.17 26.17 26.16 26.16 
หวีดกลูเตน 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
แป้งสาล ี 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
น้ ามันถั่วเหลือง 1.50 0.60 0.60 0.60 0.60 
น้ ามันทูน่า 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 
วิตามินรวม1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
แร่ธาตุรวม2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
วิตามินซี 35% 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
บีเอชท ี 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
เลซิติน 60% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
โครมิกออกไซด์ 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
ไฟเตส3 0.000 0.0055 0.011 0.016 0.022 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

องค์ประกอบทางเคมี 
(เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง) 

กากเมล็ด
ทานตะวัน 

ชุดควบคุม 
เสริมไฟเตสระดับต่าง ๆ อาหารจ าหน่าย

ในท้องตลาด 
สูตรที่ 6 

สูตรที่  
2 

สูตรที่ 
3 

สูตรที่  
4 

สูตรที่  
5 

โปรตีน 37.43 40.84 38.74 40.41 40.3 40.52 38.0 
ไขมัน 11.98 8.85 10.64 7.91 8.27 8.25 6.0 
คาร์โบไฮเดรต 22.17 39.46 39.15 39.95 39.51 39.2 41.0 
เยื่อใย 16.31 1.03 2.1 2.17 2.05 2.25 3.0 
เถ้า 5.16 9.81 9.38 9.55 9.87 9.79 12.0 
ความชื้น 6.95 5.76 6.96 5.42 5.31 5.2 11.0 
เอนไซม์ไฟเตส (FTU/kg) 0 0 261 450 612 802 0.0 
ปริมาณแร่ธาตุรอง (มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร) 
Cu - 16.37 18.88 20.12 19.12 19.82 26.35 
Fe - 720.00 732.13 693.20 713.70 681.70 672.55 
Mn - 28.27 28.96 29.96 29.42 29.56 25.80 
Zn - 119.42 163.53 150.32 92.11 88.05 325.05 
ปริมาณแร่ธาตุหลัก (กรัม/100 กรัมอาหาร) 
Na - 0.53 0.45 0.45 0.47 0.52 0.57 
Mg - 0.22 0.27 0.27 0.28 0.29 0.33 
K - 0.63 0.69 0.70 0.72 0.74 0.70 
Ca 0.03 1.84 1.72 1.75 1.78 1.87 2.68 
P 0.30 1.18 1.17 1.21 1.22 1.25 1.03 

หมายเหตุ: 1วิตามินรวม ประกอบด้วยวิตามิน (ปริมาณกรัมต่อกิโลกรัมวิตามินรวม) ดังต่อไปนี้ thiamine (B1) 23.47; riboflavin  
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 (B2) 25; niacin 37.07; vitamin E 50% 80; pyridoxine HCl 54.55; Ca-D-pantothenate (B5) 25; inositol 
98; biotin 25; folic acid 2.1; cyanocobalamin (B12) 0.6; menadione (K 50%) 26; vitamin C 80% 
85.71;  choline chloride 50% 300; vitamin A/D3  2.3  และ cellulose 215.20 
2แร่ธาตุรวม ประกอบด้วยเกลือแร่ในอัตราส่วนดังต่อไปนี้ KH2PO4:CaHPO4.2H2O:NaH2PO4.2H2O:KCl 
FeSO4:ZnSO4:CuSO4:MnSO4 = 1.0:1.0:1.5:0.5:0.0063:0.0074:0.0013:0.0055 (Davis and Lawrence, 
1997) 
3เอนไซม์ไฟเตส 1,000 FTU ต่อกรัม 

 
ตารางที่ 3 องค์ประกอบวัตถุดิบ องค์ประกอบทางเคม ีและปริมาณแร่ธาตุหลักและแร่ธาตรุองของอาหารทดลองกุ้งขาว 
วัตถุดิบ (กรัม) สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที ่3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 5 
ปลาป่น 60%  25.00 18.80 18.80 18.80 18.80 
กากเมล็ดทานตะวัน 0.00 10.60 10.60 10.60 10.60 
ไก่ป่น 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
หัวกุ้งป่น 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 
ตับหมึก 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
กากถัว่เหลือง 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
ปลายขา้ว 21.98 17.37 17.37 17.36 17.34 
หวีดกลูเตน 5.00 5.50 5.50 5.50 5.50 
แป้งสาลี 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
น้ ามันถั่วเหลือง 0.60 0.30 0.30 0.30 0.30 
น้ ามันทูน่า 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 
วิตามินรวม1  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
แร่ธาตุรวม 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
วิตามินซี 35% 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
บีเอชที 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
เลซิติน 60% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
โครมิกออกไซด์ 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
เอนไซม์ไฟเตส3 0.000 0.0055 0.011 0.022 0.044 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ตารางที่ 3 องค์ประกอบวัตถุดิบ องค์ประกอบทางเคมี และปริมาณแร่ธาตุหลักและแร่ธาตุรองของอาหารทดลองกุ้งขาว (ต่อ) 
องค์ประกอบทางเคม ี
(เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง) 

กากเมล็ด 
ทานตะวัน 

ชุด
ควบคุม 

เสริมไฟเตสระดับต่าง ๆ อาหารจ าหน่ายใน
ท้องตลาด สูตรที่ 6 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 5 

โปรตีน  37.43 45.43 44.88 44.62 44.44 44.97 40.0 
ไขมัน   11.98 8.96 7.96 7.76 7.92 7.82 6.0 
คาร์โบไฮเดรต   22.17 33.13 33.58 34.01 34.23 33.64 39.0 
เยื่อใย   16.31 1.37 2.65 2.78 2.85 2.82 3.0 
เถ้า   5.16 11.1 10.93 10.82 10.55 10.75 12.0 
ความชื้น  6.95 5.21 6.46 6.25 6.82 6.16 11.0 
ปริมาณไฟเตส (FTU./kg.) 0 0 200 450 800 910 0.0  
ปริมาณแร่ธาตุรอง (มิลลิกรัม/กิโลกรมัอาหาร) 
Cu - 16.42 21.32 21.69 21.40 21.50 29.82 
Fe - 699.10 684.97 695.47 688.20 768.00 754.05 
Mn - 29.55 34.92 34.22 35.27 37.68 29.92 
Zn - 103.06 171.13 153.14 145.05 107.96 311.25 
ปริมาณแร่ธาตหุลัก (กรัม/100 กรัมอาหาร) 
Na    - 0.60 0.49 0.52 0.52 0.52 0.62 
Mg  - 0.25 0.31 0.32 0.31 0.31 0.35 
K  - 0.71 0.75 0.78 0.79 0.77 0.78 
Ca    0.03 2.19 1.94 1.96 2.00 1.98 2.54 
P  0.30 1.34 1.28 1.33 1.35 1.33 1.09 
หมายเหตุ: 1วิตามินรวม ประกอบด้วยวิตามิน (ปริมาณกรัมต่อกิโลกรัมวิตามินรวม) ดังต่อไปนี้ thiamine (B1) 23.47; riboflavin  
  (B2) 25; niacin 37.07; vitamin E 50% 80; pyridoxine HCl 54.55; Ca-D-pantothenate (B5) 25; inositol 98;  
  biotin 25; folic acid 2.1; cyanocobalamin (B12) 0.6; menadione (K 50%) 26; vitamin C 80% 85.71;  
  choline chloride 50% 300; vitamin A/D3  2.3  และ cellulose 215.20 

2แร่ธาตุรวม ประกอบด้วยเกลือแร่ในอัตราส่วนดังต่อไปนี้ KH2PO4:CaHPO4.2H2O:NaH2PO4.2H2O:KCl:FeSO4 
  :ZnSO4:CuSO4:MnSO4 = 1.0:1.0:1.5:0.5:0.0063:0.0074:0.0013:0.0055 (Davis and Lawrence, 1997) 

3เอนไซม์ไฟเตส 1,000 FTUต่อกรัม 

5. การเก็บข้อมูล 
ปลากะพงขาว กุ้งขาว และกุ้งกุลาด า ท าการช่ังน้ าหนักรวมทุก ๆ 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งตรวจสอบอัตรารอดตาย และ

จดบันทึกปริมาณอาหารที่กิน เพื่อหาอัตราแลกเนื้อ เมื่อสิ้นสุดการทดลองระยะเวลา 8 สัปดาห์ สุ่มสัตว์น้ าทดลองจ านวน 10 
ตัว ในแต่ละหน่วยการทดลอง เก็บตัวอย่างปลาโดยแยกเนื้อปลา และกระดูก และเก็บตัวอย่างกุ้งทั้งหมดในแต่ละหน่วยการ
ทดลอง โดยแยกเนื้อกุ้งและเปลือกกุ้ง เพื่อท าการวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุ  

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ตรวจวัดจากการทดลอง ได้แก่ น้ าหนักเพิ่ม (%) อัตรารอดตาย อัตราแลกเนื้อ และการสะสมของแร่ธาตุใน
เนื้อกุ้งและปลา ในเปลือกกุ้งและกระดูกปลา ตลอดจนปริมาณการขับทิ้งของฟอสฟอรัสที่พบในมูลกุ้งและปลาจากระดั บ 
การเสริมไฟเตสที่ต่างกันในอาหารส าเร็จรูป น าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติแบบ One-way analysis of Variance และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT (Duncan New Multiple Range Test) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยท าการแปลงค่าอัตรา
รอดตายด้วยวิธี Arcsine transformation ก่อนวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อให้มีการกระจายตัวของข้อมูลเป็น Normal 
distribution 
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ผลการทดลอง 
การทดลองย่อยที่ 1 การเสรมิเอนไซมไ์ฟเตสต่อการดูดซมึและสะสมแรธาตุในปลากะพงขาว 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมเอนไซม์ไฟเตสระดับ 4,000 FTU/kg มีค่าน้ าหนักเพิ่ม (%) 

เพิ่มสูงสุด และอัตราแลกเนื้อต่ าสุด ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารปลากะพงขาวที่
จ าหน่ายในท้องตลาดแต่ไม่แตกต่างจากอาหารที่เสริมเอนไซม์ไฟเตสที่ระดับ 500, 1,000 และ 2,000 FTU/kg และปลาในชุด
ควบคุมที่ไม่ได้เสริมเอนไซม์ไฟเตส ส่วนอัตรารอดตาย พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างอาหารแต่ละสูตร (p>0.05) 
(ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 น้ าหนักเริ่มต้น น้ าหนักสุดท้าย น้ าหนักเพิม่ (%), อัตราการรอดตาย (%) และอัตราการแลกเนื้อของปลากะพงขาว 

เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห ์
อาหาร
ทดลอง 

เอนไซม์ไฟเตส 
(FTU/kg) 

น้ าหนักเริ่มต้น
เฉล่ีย (ก.) 

น้ าหนักสุดท้าย
เฉล่ีย (ก.) 

น้ าหนักเพิ่ม (%) 
อัตรารอดตาย 

(%) 
อัตรา 

แลกเนื้อ 
สูตรที่ 1 0 2.72±0.78a 39.15±1.56a 3,815.60±156.27a 100.00±0.00a 0.98±0.07a 
สูตรที่ 2 500 3.16±1.44a 34.30±14.76a 3,330.60±478.36a 100.00±7.26a 1.46±0.51a 
สูตรที่ 3 1,000 2.67±0.64a 38.57±5.55a 3,756.66±558.24a 93.33±9.54a 1.45±0.35a 
สูตรที่ 4 2,000 2.62±0.54a  39.21±4.96a 3,821.00±494.30a 96.67±5.77a 1.11±0.40a  
สูตรที่ 5 4,000 2.78±0.61a 44.82±3.00a 4,382.33±300.47a 100.00±0.00a 0.94±0.07a 
สูตรที่ 6 0 3.22±0.96a 16.55±2.26b 1,555.33±226.33b 100.00±0..00a 2.83±0.24b 

หมายเหต:ุ อักษรภาษาอังกฤษในแนวคอลัมน์ที่แตกต่างกันหมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ปริมาณแร่ธาตุหลักและแร่ธาตุรองในมูลปลากะพงขาว (ตารางที่ 5) พบว่าปลาที่ให้อาหารเสริมเอนไซม์ไฟเตสระดับ 
4,000 FTU/kg มีค่า Cu สูงสุดและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับปลาไม่ได้เสริมและการเสริมไฟเตสในระดับ  
1,000 และ 2,000 FTU/kg และอาหารปลากะพงขาวที่จ าหน่ายในท้องตลาด ส่วน Fe พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
ระหว่างอาหารที่เสริมและไมเ่สริมเอนไซมไ์ฟเตส (p>0.05) แต่ต่างจากอาหารปลากะพงขาวที่จ าหน่ายในท้องตลาด แต่ปริมาณ 
Mn มีค่าต่ าสุด และพบ Mn ในอาหารเสริมเอนไซมไ์ฟเตสในระดับ 500 FTU/kg มีค่ามากท่ีสุดแตกต่างจากปลาที่เลีย้งด้วยสตูร
อาหารอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.05) ส่วน Zn พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) และ Na, Mg, k, Ca 
และ P พบว่าอาหารปลากะพงขาวที่จ าหน่ายในท้องตลาดมีค่ามากที่สุดและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับ
อาหารที่เสริมและไม่เสริมไฟเตส  

ปริมาณแร่ธาตุหลักและแร่ธาตุรองในกระดูกปลากะพงขาว (ตารางที่ 5) พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่าง
สูตรอาหาร (p>0.05) แต่ปริมาณของ Zn, Mg, Na, Ca และ P มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดับเอนไซม์ไฟเตสที่เสริมในอาหาร 
ยกเว้น K พบว่ามีแนวโน้มลดลง ส่วน Cu, Fe และ Mn พบปริมาณน้อยมากในกระดูกปลา และในเนื้อปลากะพงขาว พบว่าไม่
มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) แต่ปริมาณของ Zn, Mg, Na, K และ P มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดบัเอนไซม์ไฟเตสที่เสริมใน
อาหาร ยกเว้น Ca พบว่ามีแนวโน้มลดลง ส่วน Cu, Fe และ Mn พบปริมาณน้อยมากในเนื้อปลา 
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ตารางที่ 5  ปริมาณแร่ธาตหุลักและแร่ธาตุรองในมูลปลา และกระดูกปลากะพงขาว ท่ีระยะเวลาการเลี้ยง 8 สัปดาห ์
แร่ธาตุ ชุดควบคุม 

สูตรที่ 1 
เสริมไฟเตสระดับต่าง ๆ อาหารจ าหน่ายใน

ท้องตลาด สูตรที่ 6 
 

สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 5 
ปริมาณแร่ธาตุรอง (มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร) ในมูลปลา 
Cu 64.01±2.84b 73.16±3.58a 56.05±1.02c 62.59±0.75b 75.02±2.69a 53.94±1.44c 
Fe 4,018.00±58.14b 4,243.00±32.68b 4,575.67±87.51b 4,148.67±26.92b 3,673.00±51.47b 3,673.67±31.76a 
Mn 862.43±53.42c 1,191.66±89.20a 1,025.03±42.95b 984.80±65.32bc 878.93±36.32c 218.06±6.04d 
Zn 1,054.56±36.57a 931.96±40.16a 811.15±58.93a 932.46±64.35a 620.77±51.12ª 877.00±47.25a 
ปริมาณแร่ธาตุหลัก (กรัม/100 กรัมอาหาร) ในมูลปลา 
Na  3.44±0.05c 3.78±0.02b 3.72±0.04b 3.60±0.02b 3.38±0.02c 5.30±0.06a 
Mg  0.85±0.02c 0.93±0.02b 0.93±0.03b 0.92±0.02b 0.84±0.01c 1.32±0.02a 
K  0.25±0.02c 0.29±0.02b 0.31±0.03b 0.29±0.02b 0.22±0.01c 0.38±0.02a 
Ca    5.77±0.05c 6.60±0.03b 6.68±0.04b 6.82±0.02b 5.75±0.02c 9.09±0.07a 
P  2.67±0.02b 2.66±0.03b 2.62±0.02b 2.30±0.01c 2.29±0.02c 3.34±0.05a 
ปริมาณแร่ธาตุรอง (มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร) ในกระดูกปลา 
Cu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fe 34.73±0.22a 34.33±0.12a 32.140.14a 29.610.12a 27.600.11a 39.530.13a 
Mn 3.33±0.02a 5.40±0.05a 5.40±0.04a 5.86±0.05a 5.64±0.07a 4.23±0.03a 
Zn 174.60±0.72a 157.73±0.89a 296.73±0.67a 302.20±0.91a 323.08±0.82a 375.43±0.87a 
ปริมาณแร่ธาตุหลัก (กรัม/100 กรัมอาหาร) ในกระดูกปลา 
Na  0.30±0.02a 0.32±0.02a 0.37±0.03a 0.37±0.02a 0.37±0.01a 0.30±0.02a 
Mg  0.33±0.02a 0.34±0.02a 0.34±0.03a 0.34±0.02a 0.35±0.01a 0.33±0.03a 
K  0.54±0.02a 0.55±0.02a 0.53±0.03a 0.52±0.02a 0.49±0.01a 0.59±0.02a 
Ca    15.64±0.67a 15.34±0.53a 15.20±0.71a 15.42±0.82a 16.85±0.98a 14.95±0.59a 
P  7.25±0.02a 6.92±0.03a 7.00±0.02a 7.17±0.02a 7.45±0.01a 6.88±0.05a 
หมายเหต:ุ อักษรภาษาอังกฤษในแนวนอนที่แตกต่างกันหมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ(p<0.05) 

การทดลองย่อยที่ 2 การเสริมเอนไซม์ไฟเตสต่อการดูดซึมและสะสมแรธาตุในกุ้งขาว 
ผลการเจริญเติบโตของกุ้งขาว (ตารางที่ 6) ของน้ าหนักเพิ่ม (%) และอัตรารอดตายของกุ้งขาว พบว่าแตกต่างอย่าง

ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ระหว่างอาหารที่เสริมและไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตส และอาหารกุ้งขาวที่จ าหน่ายในท้องตลาด 
แต่อัตราแลกเนื้อในกุ้งขาวในสูตรอาหารกุ้งขาวที่จ าหน่ายในท้องตลาด มีอัตราแลกเนื้อต่ าสุดและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) กับกุ้งที่ได้รับอาหารเสริมและไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตส (สูตรควบคุม) แร่ธาตุหลักและแร่ธาตุรองในมูลกุ้งขาว 
(ตารางที่ 7) พบว่า อาหารกุ้งขาวที่จ าหน่ายในท้องตลาด มีค่า Cu, Fe และ Mn สูงสุดและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) กับกุ้งที่ไม่ได้เสริมและเสริมไฟเตสในระดับ 250, 500, 750 และ 1,000 FTU/kg แต่มีค่า Ca และ Fe ต่ าสุด ส่วน 
Na, Mg และ k  พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างอาหารที่เสริมเอนไซม์ไฟเตส (p>0.05) แต่ต่างจากอาหารกุ้งขาวที่
จ าหน่ายในท้องตลาด และอาหารไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตส และพบ P ในอาหารกุ้งขาวที่จ าหน่ายในท้องตลาด และแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับกุ้งขาวที่ได้รับอาหารเสริมเอนไซม์ไฟเตสในระดับ 500 และ750 FTU/kg  ส่วนปริมาณแร่
ธาตุหลักและแร่ธาตุรองในเปลอืกกุ้งขาว (ตารางที ่7) และในเนื้อกุ้งขาว พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างอาหารที่เสริม
และไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตส และอาหารกุ้งขาวที่จ าหน่ายในท้องตลาด (p>0.05)  

การทดลองย่อยที่ 3 การเสริมเอนไซม์ไฟเตสต่อการดูดซึมและสะสมแรธาตุในกุ้งกุลาด า 
ผลการเจริญเตบิโตของกุ้งกุลาด า (ตารางที่ 8) ของน้ าหนักเพิ่ม (%) และอัตรารอดตายของกุ้งกุลาด า พบว่าไม่มีความ

แตกต่างทางสถิติระหว่างอาหารที่เสริมและไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตส และอาหารกุ้งกุลาด าที่จ าหน่ายในท้องตลาด (p>0.05) แต่
พบว่าอัตราแลกเนื้อในกุ้งกุลาด าในสูตรอาหารกุ้งกุลาด าที่จ าหน่ายในท้องตลาด มีอัตราแลกเนื้อต่ าสุดและแตกต่ างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับกุ้งที่ได้รับอาหารเสริม และไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตส 
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ตารางที่ 6 น้ าหนักเริ่มต้น น้ าหนักสุดท้าย น้ าหนักเพิม่ (%), อัตราการรอดตาย (%) และอัตราการแลกเนื้อ ของกุ้งขาวเป็น
ระยะเวลา 8  สัปดาห ์

อาหาร
ทดลอง 

เอนไซม์ไฟเตส 
(FTU/kg) 

น้ าหนักเริ่มต้น
เฉล่ีย (ก.) 

น้ าหนักสุดท้าย
เฉล่ีย (ก.) 

น้ าหนักเพิ่ม (%) 
อัตรารอดตาย 

(%) 
อัตรา 

แลกเนื้อ 
สูตรที่ 1 0 6.89±0.01a 11.00±0.52a 1,000.00±126.33a 62.67±10.16a 1.51±0.22a 
สูตรที่ 2 250 6.89±0.04a 11.82±0.58a 1,081.00±213.30a 64.67±4.61a 1.40±0.50a 
สูตรที่ 3 500 6.89±0.03a 11.72±0.65a 1,072.00±158.24a 58.67±9.01a 1.56±0.21a 
สูตรที่ 4 750 6.88±0.04a 11.89±0.52a 1,089.66±165.27a 64.66±3.05a 1.54±0.18a  
สูตรที่ 5 1,000 7.03±0.22a 11.41±0.72a 1,040.66±178.36a 67.33±3.05a 1.49±0.10a 
สูตรที่ 6 0 6.92±0.01a 11.11±1.01a 1,011.00±143.55a 74.67±6.43a 0.60±0.02b 

หมายเหต:ุ อักษรภาษาอังกฤษในแนวคอลัมภ์ที่แตกต่างกันหมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
ตารางที่ 7  ปริมาณแร่ธาตหุลักและแร่ธาตุรองในมูล และเปลือกกุ้งขาว ที่ระยะเวลาการเลี้ยง 8 สัปดาห์ 
แร่ธาตุ ชุดควบคุม 

สูตรที่ 1 
เสริมไฟเตสระดับต่าง ๆ อาหารจ าหน่ายใน

ท้องตลาด สูตรที่ 6 
 

    สูตรที่ 2    สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 5 
ปริมาณแร่ธาตุรอง (มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร) ในมูลกุ้งขาว 
Cu 18.86±1.84b 18.73±1.58b 20.49±1.02b 19.19±1.75b 21.48±1.69b 37.86±1.04a 
Fe 2,855.33±52.54b 2,648.33±36.88b 2,611.00±57.41b 2,436.00±41.62b 2,722.66±51.37b 10,496.66±67.16a 
Mn 76.79±15.42b 73.53±18.20b 70.48±16.32b 72.88±16.32b 74.35±12.95b 103.66±16.04a 
Zn 981.53±26.57a 965.56±30.16a 883.43±38.93a 954.83±24.35a 1,018.50±44.12ª 346.40±27.25b 

ปริมาณแร่ธาตุหลัก (กรัม/100 กรัมอาหาร) ในมูลกุ้งขาว 
Na  3.03±0.03c 3.95±0.04b 3.91±0.03b 3.70±0.03b 3.63±0.04b 4.47±0.08a 
Mg  1.04±0.02c 1.25±0.02b 1.18±0.03b 1.18±0.02b 1.16±0.01b 1.40±0.032a 
K  0.17±0.02c 0.23±0.02b 0.23±0.03b 0.21±0.02b 0.21±0.01b 0.29±0.02a 
Ca    8.82±0.05a 8.66±0.03a 8.37±0.04a 8.22±0.02a 7.96±0.02a 6.49±0.07b 
P  2.89±0.02a 2.64±0.02ab 2.55±0.01aab 2.48±0.03b 2.40±0.02b 2.90±0.05a 
ปริมาณแร่ธาตุรอง (มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร) ในเปลือกกุ้งขาว 
Cu 141.13±16.04a 148.43±16.04a 144.17±16.04a 142.57 ±16.04a 143.5±16.04a 3 129.70±16.04a 
Fe 223.35±16.04a 61.29 ±16.04a 106.77±16.04a 81.57 ±16.04a 148.90 ±16.04a 172.08±16.04a 
Mn 2.63±16.04a 2.10 ±16.04a 2.47±16.04a 2.35 ±16.04a 2.53±16.04a 2.54 ±16.04a 
Zn 178.60±16.04a 165.13 ±16.04a 163.40±16.04a 177.33±16.04a 173.70±16.04a 197.33 ±16.04a 
ปริมาณแร่ธาตุหลัก (กรัม/100 กรัมอาหาร) ในเปลือกกุ้งขาว 
Na  1.86±0.02a 1.84±0.02a 1.87±0.02a 1.94±0.05a 2.02±0.03a 1.99±0.04a 
Mg  0.83±0.02a 0.83±0.03a 0.85±0.02a 0.85±0.02a 0.87±0.01a 0.83±0.03a 
K  0.80±0.02a 0.83±0.03a 0.83±0.02a 0.86±0.02a 0.86±0.01a 0.83±0.02a 
Ca    10.55±0.67a 10.15±0.71a 10.36±0.53a 10.91±0.82a 10.96±0.98a 9.85±0.59a 
P  1.09±0.02a 1.16±0.01a 1.19±0.02a 1.23±0.03a 1.27±0.02a 1.17±0.05a 
หมายเหต:ุ อักษรภาษาอังกฤษในแนวนอนที่แตกต่างกันหมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ(p<0.05) 

ปริมาณแร่ธาตุหลักและแร่ธาตุรองในมูลกุ้งกุลาด า (ตารางที่ 9) พบว่า Zn ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างอาหาร
แต่ละสูตร (p>0.05) อาหารกุ้งกุลาด าที่จ าหน่ายในท้องตลาด มีค่า Cu และ Fe สูงสุด และ Fe ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
ระหว่างอาหารที่เสริมเอนไซม์ไฟเตสระดับ 250 และ 500 FTU/kg (p>0.05) แต่ต่างจากอาหารไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตสและ
อาหารที่เสริมเอนไซม์ไฟเตสระดับ 2,000 FTU/kg อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) อาหารกุ้งกุลาด าที่จ าหน่ายใน
ท้องตลาด มีค่า Na, Mg และ K สูงสุด โดยค่า Na ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างอาหารที่เสริมเอนไซม์ไฟเตส 250 
FTU/kg และไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตส (p>0.05) ส่วน Ca และ P พบว่าอาหารไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตส (มีค่ามากสุด) และแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับอาหารที่เสริมเอนไซม์ไฟเตส และอาหารกุ้งกุลาด าที่จ าหน่ายในท้องตลาด  

ปริมาณแร่ธาตุหลักและแร่ธาตุรองในเปลือกกุ้งกุลาด า (ตารางที่ 9) พบว่า Cu, Fe, Mn, Zn Mg และ K ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติระหว่างอาหารที่เสริมและไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตส และอาหารกุ้งกุลาด าที่จ าหน่ายในท้องตลาด (p>0.05) และ
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พบว่าอาหารกุ้งกุลาด าที่จ าหน่ายในท้องตลาดมีค่า P และ Ca น้อยกว่าอาหารที่เสริมและไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตสอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนในเนื้อกุ้งกุลาด า พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05)  

คุณภาพน้ าระหว่างการทดลอง 
 คุณภาพน้ าตลอดการทดลองมีค่าอุณหภูมิอยู่ในช่วง 25 - 30 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ าอยู่ในช่วง 
5.0 - 6.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเค็มอยู่ในช่วง 26 - 30 พีพีที ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 7.8 - 8.0 ความเป็นด่างอยู่
ในช่วง 85 - 120 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนีย-ไนโตรเจนอยู่ในช่วง 0.0011 - 0.1658 มิลลิกรัมต่อลิตร และไนไตรท์ - ไนโตรเจน 
อยู่ในช่วง 0.0202 - 0.0425 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
ตารางที่ 8 น้ าหนักเริ่มต้น น้ าหนักสุดท้าย น้ าหนักเพิ่ม (%) อัตราการรอดตาย (%) และอัตราการแลกเนื้อ ของกุ้งกุลาด าที่ 

เป็นระยะเวลา 8  สัปดาห์   
อาหาร
ทดลอง 

เอนไซม์ไฟเตส 
(FTU/kg) 

น้ าหนักเริ่มต้น
เฉล่ีย (ก.) 

น้ าหนักสุดท้าย
เฉล่ีย (ก.) 

น้ าหนักเพิ่ม (%) อัตรารอดตาย (%) อัตราแลกเนื้อ 

สูตรที่ 1 0 6.82±0.49a 9.11±0.29a 810.66±112.43a 73.33±9.27a 2.22±1.12a 
สูตรที่ 2 250 6.70±0.68a 9.36±0.92a 836.00±178.16a 81.66±9.34a 2.09±0.84a 
สูตรที่ 3 500 6.63±0.73a 9.67±0.72a 867.33±128.22a 71.66±8.44a 1.94±0.83a 
สูตรที่ 4 1,000 6.56±0.45a 9.93±0.55a 892.66±113.30a 75.00±9.11a 1.92±1.02a 
สูตรที่ 5 2,000 6.57±0.63a 10.35±0.68a 934.60±143.25a 71.66±8.58a 1.91±0.65a 
สูตรที่ 6 0 6.64±0.70a 10.97±0.81a 997.33±123.45a 86.66±5.76a 0.93±0.67b 

หมายเหต:ุ อักษรภาษาอังกฤษในแนวคอลัมน์ที่แตกต่างกันหมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
ตารางที่ 9  ปริมาณแร่ธาตหุลักและแร่ธาตุรองในมูลและเปลือกกุ้งกุลาด า ท่ีระยะเวลาการเลีย้ง 8 สัปดาห ์
แร่ธาต ุ

ชุดควบคุม 
สูตรที่ 1 

เสริมไฟเตสระดับต่าง ๆ อาหารจ าหน่าย 
ในท้องตลาด  

สูตรที่ 6 
 

สูตรที่  
2 

สูตรที่  
3 

สูตรที่  
4 

สูตรที ่
 5 

ปริมาณแร่ธาตุรอง (มิลลิกรัม/กิโลกรมัอาหาร) ในมูลกุ้งกุลาด า 
Cu 25.05±1.24b 29.81±2.02b 26.74±2.75b 20.68±1.59c 18.61±1.48c 75.53±3.04a 
Fe 8,937.67±82.54b 12,540.00±87.41ab 12,211.67±81.62ab 6,504.67±61.37b 5,534.00±66.88b 18,123.33±87.16a 
Mn 294.809±55.42a 103.45±28.20b 101.87±26.32b 99.86±16.76b 99.90±192.95b 129.17±26.04b 
Zn 561.80±34.12a 685.10±26.57a 583.03±30.16a 528.76±38.93a 555.93±44.12ª 400.50±27.25a 
ปริมาณแร่ธาตหุลัก (กรัม/100 กรัมอาหาร) ในมูลกุ้งกุลาด า 
Na  4.01±0.03ab 3.795±0.04ab 3.56±0.03b 3.22±0.04b 3.07±0.03b 5.34±0.08a 
Mg  1.17±0.02b 1.22±0.03b 1.23±0.02b 1.24±0.01b 1.29±0.02b 1.57±0.03a 
K  0.17±0.02c 0.23±0.02b 0.23±0.03b 0.22±0.01b 0.21±0.02b 0.29±0.02a 
Ca    13.11±0.05a 12.40±0.02ab 11.69±0.04bc 11.14±0.02bc 10.49±0.03b 7.63±0.07c 
P  4.29±0.02a 3.83±0.02b 3.72±0.01b 3.50±0.03bc 3.23±0.02c 3.01±0.05c 
ปริมาณแร่ธาตุรอง (มิลลิกรัม/กิโลกรมัอาหาร) ในเปลือกกุ้งกุลาด า 
Cu 65.23±2.11a 69.86±1.22a 70.01±3.44a 72.83±2.05a 93.72±2.11a 85.19±3.01a 
Fe 33.43±1.21a 35.06±2.11a 34.37±1.88 40.84±2.17a 40.92±2.55a 40.98±3.34a 
Mn 12.61±0.11a 9.76±0.11a 12.62±1.01a 11.24±1.11a 8.76±2.11a 7.14±1.22a 
Zn 204.77±5.11a 244.33±7.11a 197.20±8.62a 123.42±12.11a 238.57±15.23a 259.87±17.34a 
ปริมาณแร่ธาตหุลัก (กรัม/100 กรัมอาหาร) ในเปลือกกุ้งกุลาด า 
Na  0.97±0.02b 0.96±0.02b 1.00±0.02a 1.16±0.05a 1.25±0.03a 0.90±0.04b 
Mg  0.82±0.02a 0.98±0.03a 0.88±0.02a 0.93±0.02a 0.89±0.01a 0.73±0.03a 
K  0.56±0.02a 0.55±0.02a 0.57±0.01a 0.57±0.03a 0.62±0.02a 0.54±0.02a 
Ca    13.49±0.57ab 13.84±0.38ab 13.77±0.43ab 14.25±0.52a 15.05±0.61a 12.81±0.47b 
P  1.41±0.02a 1.42±0.02a 1.44±0.03a 1.51±0.02a 1.53±0.01a 1.23±0.05b 

หมายเหต:ุ อักษรภาษาอังกฤษในแนวนอนท่ีแตกต่างกันหมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
การทดลองย่อยที่ 1 การเสริมเอนไซม์ไฟเตสต่อการดูดซึมและสะสมแรธาตุในปลากะพงขาว 
ผลการทดลองการแทนที่ปลาป่นในสูตรอาหารปลากะพงขาวด้วยกากเมล็ดทานตะวันและเสริมเอนไซม์ไฟเตส พบว่า

ไม่มีผลต่ออัตรารอดตาย การเจริญเติบโตและอัตราแลกเนื้อ ปลาในสูตรอาหารที่ให้อาหารเสริมเอนไซม์ไฟเตสระดับ 4,000 
FTU/kg มีค่าน้ าหนักเพิ่ม (%) มากกว่าและอัตราแลกเนื้อต่ ากว่าสูตรอาหารที่เสริมและไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตส  (p>0.05) แต่
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับปลาที่ได้รับอาหารที่จ าหน่ายในท้องตลาด จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร
ปลากะพงขาวตามท้องตลาดมีโปรตนีและไขมนัน้อยกว่าแต่มีเยื่อใยมากกว่าอาหารทดลองเสรมิและไมเ่สริมเอนไซมไ์ฟเตสส่งผล
ให้ปลามีการเจริญเตบิโตดอ้ยกว่า และมีอัตราแลกเนื้อสูงกว่า แต่อัตราแลกเนื้อมีค่าลดลงเมื่อมีการเสริมเอนไซมไ์ฟเตส ในระดับ
ที่สูงขึ้น เนื่องจากพืชมีสารยับยั้งโภชนาการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการย่อยและใช้ประโยชน์สาร อาหาร เช่นกากเมล็ด
ทานตะวันซึ่งมีสารยับยั้งชนิด protease inhibitor, saponin และ arginase inhibitor (Francis et al., 2001) จากการ
ทดลองครั้งนี้การเสริมเอนไซม์ไฟเตสไม่มีผลต่ออัตรารอดตาย การเจริญเติบโตและอัตราแลกเนื้อเนื่องจากใช้กากเมล็ด
ทานตะวัน 15% แทนท่ีปลาป่นในสูตรอาหารซึ่งมีปริมาณน้อยไม่เห็นความแตกต่างของการเสริมเอนไซม์ไฟเตสในระดับต่าง ๆ 
จากการศึกษาของ มะลิ และ จูอะดี (2533) ปลากะพงขาวต้องการฟอสฟอรัสประมาณ 0.55 เปอร์เซ็นต์ แต่จากการศึกษาครั้ง
นี้พบว่าปริมาณของฟอสฟอรัสในสูตรอาหารทุกสูตรจะมีประมาณ 1.3 เปอร์เซ็นต์ และจากการทดลองในมูลปลากะพงขาวที่
ได้รับอาหารปลากะพงขาวที่จ าหน่ายในท้องตลาดมีค่า Na, Mg, k, Ca และ P มากที่สุดแต่ปลาที่ให้อาหารเสริมเอนไซม์ไฟเตส 
ระดับ 4,000 FTU/kg มีค่า Na, Mg, k, Ca และ P ในมูลปลาต่ าสุดสอดคล้องกับการศึกษา Robinson and Wilson (1985) 
พบว่าปลา channel catfish ที่ได้รับอาหารผสมเอนไซม์ไฟเตส มีปริมาณของฟอสฟอรัสในมูลน้อยกว่าปลาที่ได้รับอาหารไม่ได้
เสริมเอนไซม์ไฟเตส เนื่องจากเอนไซม์ไฟเตสช่วยให้สัตว์ย่อยและดึงสารฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปไฟเตส ออกมาใช้งานได้มากขึ้น 
และมูลที่ถ่ายออกมามีสารฟอสเฟตที่ไม่ถูกย่อยน้อยลง (Han et al., 1998) วุฒิพร และคณะ (2547) เลี้ยงปลานิลแปลงเพศมี
กากถ่ัวเหลือง 54% พบว่าปลาที่ได้รับอาหารเสริมเอนไซม์ไฟเตสที่ระดับ 1000 FTU/kg เพียงพอที่จะท าให้ประสิทธิภาพการ
ย่อยฟอสฟอรัส และฟอสฟอรัสที่พบในกระดูกของปลาอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ฟอสฟอรัสที่เหลือในรูปของอาหารจากการกินหรือที่
เหลือจากกระบวนการย่อย จะถูกขับออกในรูปของมูลลงสู่แหล่งน้ า (Weerasinghe et al., 2001) แต่จากการทดลองครั้งนี้
พบว่าการเสริมเอนไซม์ไฟเตสในอาหารปลากะพงขาวส่งผลต่อการสะสมฟอสฟอรัสในกระดูกและเนื้อปลาไม่แตกต่างกันแต่มี
แนวโน้มพบว่าการเสริมอาหารเอนไซม์ไฟเตสระดับ 4,000 FTU/kg มีปริมาณฟอสฟอรัสสะสมในกระดูกมากกว่าสูตรอื่น ๆ 
Saijacli and Carter, (2004) ศึกษาในปลาเซลมอล พบการสะสมฟอสฟอรัสในกระดูกและปลาทั้งตัวสูงกว่าสูตรอาหารที่ไม่มี
การเสริมเอนไซม์ไฟเตส Yang et al. (2006) พบว่าในลูกปลากะพงขาวที่ไม่มีการเสริมฟอสฟอรัสในอาหาร พบเถ้า ฟอสฟอรัส
ในกระดูก และกระดูกปิดเหงือกมีค่าต่ ากว่าสูตรอาหารที่เสริมฟอสฟอรัส (Sakamoto and Yone., 1978) ระดับของ
ฟอสฟอรัสในอาหารมีความสัมพันธ์ต่อการน าฟอสฟอรัสไปใช้ประโยชน์ในร่างกายซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (Johnston 
et al., 2000 ; Rodehutscord et al., 1996) มีรายงานว่าปริมาณการใช้เอนไซม์ไฟเตสในอาหารควรเติมที่ระดับมากกว่า 
1,000 FTU/kg ขึ้นไป จะท าให้การสะสมแคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และสังกะสี ในกระดูกมากกว่าการเติมเอนไซม์ที่ 
500 FTU/kg โดยที่น้ าหนักปลา อัตราแลกเนื้อ การย่อยโปรตีน และการน าโปรตีนไปใช้ไม่มีความแตกต่างกัน (Jackson 
et al., 1996) แต่ต่างจากการทดลองครั้งนี้ พบว่าการเสริมเอนไซม์ไฟเตสระดับต่าง ๆ ต่อการสะสมแร่ธาตุในกระดูกปลาไม่
แตกต่างกันเนื่องใช้กากเมล็ดทานตะวันในปริมาณน้อยจึงไม่เห็นความแตกต่าง  

การทดลองย่อยที่ 2 การเสริมเอนไซม์ไฟเตสต่อการดูดซึมและสะสมแรธาตุในกุ้งขาว 
 การแทนที่ปลาป่นในสูตรอาหารกุ้งขาวด้วยกากเมล็ดทานตะวันและเสริมเอนไซม์ไฟเตสไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต
และอัตรารอดตาย แต่พบว่าอัตราแลกเนื้อในกุ้งขาวในสูตรอาหารกุ้งขาวที่จ าหน่ายในท้องตลาด มีอัตราแลกเนื้อต่ าสุดและ
แตกต่างกับกุ้งที่ได้รับอาหารเสริมและไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตส (p<0.05) จากผลการวิเคราะห์อาหารชุดควบคุมกุ้งขาวมีโปรตีน
และไขมันใกล้เคียงกับอาหารเสริมเอนไซม์ไฟเตส แต่สัดส่วนของ Ca:P ในอาหารไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตสมีสัดส่วนน้อยกว่า และ
ในอาหารกุง้ขาวที่จ าหน่ายในท้องตลาด พบว่ามีค่าโปรตีน และไขมันน้อยกว่าสูตรอาหารอื่น ๆ แต่มีปริมาณเถ้ามากกว่า และ
สัดส่วนของ Ca:P มีค่ามากกว่าอาหารเสริมและไม่เสรมิเอนไซม์ไฟเตส ส่งผลต่อประสิทธิภาพการย่อยอาหารดไูดจ้ากค่าปรมิาณ
แร่ธาตุหลักโดยเฉพาะ Ca และ Zn ในมูลกุ้งขาวพบว่ามีค่าน้อยกว่าสูตรอื่น ๆ แสดงว่ากุ้งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากจึง
ขับออกมาน้อยส่งผลให้อัตราการแลกเนื้อมีค่าต่ ากว่าชุดทดลองอื่น ๆ การใช้ประโยชน์ของฟอสฟอรัสจะขึ้นกับปริมาณแร่ธาตุ
ชนิดอื่นด้วย เช่น แคลเซียม สังกะสี โมลิบดินัม และทองแดง ถ้าสัดส่วนของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารมีค่าเท่ากับ 2:1 
การใช้ประโยชน์ของฟอสฟอรัสจะมีประสิทธิภาพสูง จากการทดลองครั้งนี้การเสริมเอนไซม์ไฟเตสพบว่าไม่มีผลต่อการ
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เจริญเติบโต และอัตราการรอดตายแต่มีผลต่ออัตราแลกเนื้อ เนื่องจากใช้กากเมล็ดทานตะวัน 8.5% แทนที่ปลาป่นในสูตร
อาหารซึ่งมีปริมาณน้อยไม่เห็นความแตกต่างของการเสริมเอนไซม์ไฟเตสในระดับต่าง ๆ  

การทดลองย่อยที่ 3 การเสริมเอนไซม์ไฟเตสต่อการดูดซึมและสะสมแรธาตุในกุ้งกุลาด า 
ผลการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งกุลาด า พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างอาหารที่เสริมและไม่เสริม

เอนไซม์ไฟเตสและอาหารกุ้งกุลาด าที่จ าหน่ายในท้องตลาด แต่พบว่าอาหารกุ้งกุลาด าที่จ าหน่ายในท้องตลาด มีอัตราแลกเนื้อ
ต่ าสุดและแตกต่างกับกุ้งที่ได้รับอาหารเสริมและไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตส พิจารณาจากผลการวิเคราะห์อาหารตามท้องตลาดกุ้ง
กุลาด ามีโปรตีนและไขมันและเยื่อใยใกล้เคียงกับอาหารทดลองที่เสริมเอนไซม์ไฟเตสส่งผลให้ปลามีการเจริญเติบโตไม่แตกต่าง
กันส่วนอัตราแลกเนื้อต่างจากสูตรที่ไม่เสริมและเสริมไฟเตส เนื่องจากผลวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุและ พบว่าสัดส่วนของ Ca:P 
ในอาหารกุ้งกุลาด าที่จ าหน่ายในท้องตลาดมีค่ามากกว่าอาหารเสริมและไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตส เพราะถ้าสัดส่วนของแคลเซียม
และฟอสฟอรัสในอาหารมีค่าเท่ากับ 2:1 การใช้ประโยชน์ของฟอสฟอรัสจะมีประสิทธิภาพสูง ปริมาณในมูลกุ้งกุลาด า อาหาร
กุ้งกุลาด าที่จ าหน่ายในท้องตลาด มีค่า Na, Mg, K และ Fe สูงสุด แสดงว่าวัตถุดิบในอาหารบางชนิดกุ้งไม่สามารถย่อยได้ แต่ 
Ca และ P มีค่าน้อยสุดส่งผลให้อัตราแลกเนื้อดีที่สุด ส่วนอาหารไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตส มีค่า Ca และ P มากที่สุด ในเปลือกกุ้ง 
พบว่าอาหารกุ้งกุลาด าที่จ าหน่ายในท้องตลาดมีค่า P น้อยกว่าอาหารที่เสริมเอนไซม์ไฟเตสและไม่เสริมเอนไซม์ไฟเตสและ
พบว่าอาหารที่เสริมเอนไซม์ไฟเตสในระดับ 1,000 และ 2,000 FTU/kg  ค่า Na และ Ca สะสมในเปลือกกุ้งกุลาด ามากกว่า
อาหารชุดทดลองอื่น ๆ เนื่องจากพบว่าไฟเตทจะมีการอยู่รวมกับธาตุชนิดอื่น เช่น Zn, Mn, Fe, Ca  และ K แสดงว่ากุ้งมี
ความสามารถใช้แร่ธาตุจากอาหารที่เสริมเอนไซม์ไฟเตสในระดับที่เหมาะสมเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ จากการศึกษาของ 
Biswas et al. (2007) พบว่าการเสริมไลซีนช่วยลดการขับทิ้งของปริมาณไนโตรเจนโดยรวม ในขณะที่การเสริมเอนไซม์ไฟเต
สลดการขับท้ิงของฟอสฟอรัสได้อีกด้วย จากการศึกษาครั้งนี้อาหารที่เสริมเอนไซม์ไฟเตสระดับ 2,000 FTU/kg พบการสะสม
ฟอสฟอรัสในมูลน้อยใกล้เคียงกับอาหารที่จ าหน่ายในท้องตลาด สรุปว่าใช้กากเมล็ดทานตะวัน 10.60% แทนที่ปลาป่นซึ่งมี
ปริมาณน้อยจึงไม่เห็นความแตกต่างผลของการเสริมเอนไซม์ไฟเตสในระดับต่าง 
 
สรุปผลการทดลอง 

การเสริมเอนไซม์ไฟเตสในระดับต่าง ๆ ใช้กากเมล็ดทานตะวัน 15%, 8.5% และ 10.60% แทนที่ปลาป่นในสูตร
อาหารปลากะพงขาว กุ้งขาว และกุ้งกุลาด าตามล าดับ สรุปได้ว่าการใช้กากเมล็ดทานตะวันผสมในสูตรอาหารทดแทนปลาป่น
ปริมาณที่กล่าวมาข้างต้นไม่จ าเป็นต้องเสริมเอนไซม์ไฟเตสเนื่องจากพบว่าไม่มีผลต่ออัตรารอดตาย การเจริญเติบโต และอัตรา
แลกเนื้อของปลากะพงขาว กุ้งขาว และกุ้งกุลาด า 
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ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาอีกงวัยรุ่น 
 
ดาราวรรณ ยุทธยงค์1* พรชนก ชุมคง2 อาคม เล็กน้อย2 และ วีระ วัชรกรโยธิน3 

1กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดสมุทรปราการ 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดปทุมธานี 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาอีกงวัยรุ่น ท าการวางแผนการทดลองแบบ 2x3 
แฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ซึ่งปัจจัยที่ 1 เป็นระดับโปรตีนท่ีต่างกัน 2 ระดับ คือ 20 และ 25 เปอร์เซ็นต์ 
และปัจจัยที่ 2 เป็นระดับพลังงานรวมที่ต่างกัน 3 ระดับ คือ 350 400 และ 450 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร เลี้ยงปลาอีกง
น้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 4.92±0.14 กรัม และ ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 7.52±0.10 เซนติเมตร ในตู้กระจกขนาด 29x58x36 ลูกบาศก์
เซนติเมตร ที่อัตราความหนาแน่น 15 ตัวต่อตู้ จ านวน 24 ตู้ ให้อาหารตามแผนการทดลอง โดยให้กินอาหารจนอ่ิมวันละ 3 ครั้ง 
เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ผลทดลองพบว่า มีอิทธิพลร่วมระหว่างระดับโปรตีนและระดับพลังงานต่อการเจริญเติบโต และการใช้
ประโยชน์จากอาหารของปลาอีกงวัยรุ่น โดยปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์ที่ระดับพลังงานรวม 350 
กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร มีค่าการเจริญเติบโต, น้ าหนักอาหารที่ปลากิน, ปริมาณพลังงานท่ีปลากิน ประสิทธิภาพของ
โปรตีนในอาหาร และอัตราแลกเนื้อ ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ระดับโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์ที่ระดับ
พลังงานรวม 400 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร (p>0.05) และทั้ง 2 ชุดการทดลองมีค่ามากกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มี
ระดับโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์ที่ระดับพลังงานรวม 450 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ในขณะที่ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์ที่ระดับพลังงานรวม 350 400 และ 450 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัม
อาหาร มีค่าการเจริญเติบโตประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารและอัตราแลกเนื้อไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ส่วนค่าอัตรา
รอด มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ ในทุกระดับโปรตีนและระดับพลังงานรวม (p>0.05) และพบว่าไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างระดับ
โปรตีนและระดับพลังงานต่อการใช้ประโยชน์จากโปรตีน การใช้ประโยชน์จากพลังงาน และค่าองค์ประกอบทางเคมีในตัวปลา 
(p>0.05) โดยพบว่าที่ระดับโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์มีค่าการใช้ประโยชน์จากโปรตีนและการใช้ประโยชน์จากพลังงาน มากกว่าที่
ระดับโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนท่ีระดับพลังงานรวม 350 และ 400 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 
กรัมอาหาร มีค่าการใช้ประโยชน์จากโปรตีนไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่มีค่ามากกว่าที่ระดับพลังงานรวม 450 
กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีค่าการใช้ประโยชน์จากพลังงานไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ในทุกระดับพลังงาน (p>0.05) ดังนั้นจากการทดลองนี้อาหารที่มีระดับโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์ที่ระดับพลังงานรวม 350 กิโลแคลอรี่
ต่อ 100 กรัมอาหาร เป็นระดับที่ท าให้ปลาอีกงวัยรุ่นมีการเจริญเติบโตดีกว่าระดับอื่น 
 
ค าส าคัญ: ปลาอีกง โปรตีน พลังงาน อาหาร 
   
*ผู้รับผิดชอบ: อาคารปลอดประสพ ช้ัน 5 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
E-mail: darawan_s@yahoo.com 
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Optimal Protein and Energy Levels in Feed for Long-Whiskered Catfish, Mystus gulio  
(Hamilton, 1822) Juvenile 
 
Darawan Yuttayong1*, Pornchanok Chumkong2, Arkhom Leknoi2 and Veera Watcharagoneyothin3 

1Aquatic Feed Research and Development Division 
2Samutprakarn Inland Aquaculture Research and Development Center  
3Pathumtani Inland Aquaculture Research and Development Center 

 
Abstract 

The optimum protein and energy levels in feed for the juveniles of Long-whiskered catfish, Mystus 
gulio (Hamilton, 1822) were designed by 2x3 factorial in CRD. Using 2 protein levels (20% and 25%) and 
3 groups energy levels (350, 400 and 450 kcal/100 g feed). The juveniles, with average initial weight 
4.92±0.14 g and average initial length 7.52±0.10 cm, were reared in twenty-four 29x58x36 cm3 glass aquaria 
at the stocking density 15 juveniles/aquarium. Juveniles had been fed to satiation 3 times/day for 12 
weeks. The result came out that there was interaction between the protein levels and energy levels on 
growth performances and feed efficiencies of juveniles. The juveniles fed with 20% protein and gross 
energy 350 kcal/100 g feed gave non-significant difference on growth performances, total feed intake, 
energy intake, protein efficiency ratio and feed conversion rate with the juveniles fed with 20% protein 
and 400 kcal/100 g gross energy feed (p>0.05) but both were better than fed with 20% protein and gross 
energy 450 kcal/100 g feed (p<0.05). And juveniles fed with 25% protein and 350 400 and 450 kcal/100 g 
feed gross energy showed statistically not significantly different (p>0.05) on growth performances, protein 
efficiency ratio and feed conversion rate. Survival rate of the juveniles fed with all levels of protein and all 
levels of gross energy were no significantly different (p>0.05). No interaction between the protein levels 
and gross energy levels on ANPU, ANEU and chemical composition in fish (p>0.05). At protein 25%, ANPU 
and ANEU were better than protein 20% (p<0.05). There was no significantly different on ANPU between 
gross energy 350 and 400 kcal/100 g feed (p>0.05)   but better than 450 kcal/100 g feed (p<0.05). And 
there were no significantly different on ANEU in all levels of gross energy. Conclusion, feed with 25% 
protein and 350 kcal/100 g feed gross energy gave better growth performances than the other levels. 
  
Keywords: Long-Whiskered Catfish, Mystus gulio, Protein, Energy, Feed 
   
*Corresponding author: Plodprasop building 5 floor, Department of Fisheries, Kasetklang, Jatujuk, Bangkok 10900   
E-mail: darawan_s@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:%20darawan_s@yahoo.com


 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2562 O1 

395 

P03
1 

ค าน า 
ปลาอีกง มีช่ือเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น ปลามังกง ปลาแขยง ปลากด หรือปลาแขยงกง มีช่ือวิทยาศาสตร์

ว่า Mystus gulio (Hamilton, 1822) เป็นปลากินเนื้อ ประเภทไม่มีเกล็ด ล าตัวค่อนข้างกลมหนา ปกติมีสีเทาอมทอง หรือเทา
อมม่วง ท้องมีสีขาว ในธรรมชาติกินกุ้ง ปลา ตัวอ่อนของแมลง แพลงก์ตอนพืชและสัตว์เป็นอาหาร พบบริเวณแม่น้ าสายใหญ่ ๆ 
ที่ติดต่อกับทะเล โดยเฉพาะบริเวณน้ ากร่อย (ชัยวุฒิ, 2537) สามารถอยู่ได้ทั้งน้ าจืด และน้ ากร่อย เนื่องจากสามารถทนต่อการ
เปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ าระหว่าง 0 - 30 ส่วนในพันส่วนได้เป็นอย่างดี (บุญชัย, 2539) ชอบว่ายน้ ารวมกันเป็นฝูง เมื่อโต
เต็มวัยมีขนาด 12 - 15 เซนติเมตร ปลาอีกง เป็นปลาที่มีรสชาติดี สามารถน ามาประกอบอาหารได้หลายประเภทจึงเป็น 
ที่ต้องการของตลาด นิยมเลี้ยงในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน จัดเป็นปลาที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง 
มีราคาค่อนข้างสูง กิโลกรัมละ 100 - 180 บาท เลี้ยงได้ทั้งในกระชังและบ่อดิน เลี้ยงแบบเดี่ยว หรือเลี้ยงรวมกับพันธุ์ปลาชนิด
อื่นๆ ได้ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์, 2555) 

โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต และการสืบพันธุ์ อีกทั้งเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งในอาหารที่มีราคาแพงที่สุด ความต้องการโปรตีนของสัตว์น้ าขึ้นอยู่กับขนาด อายุ และชนิดของสัตว์น้ า (เวียง, 
2542) ดังนั้นการใช้โปรตีนในอาหารควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่ท าให้ปลามีการเจริญเติบโตดีที่สุด นอกจากนี้ในอาหารควรมี
ระดับพลังงานที่เหมาะสม เนื่องจากพลังงานเป็นสิ่งจ าเป็น ในการด ารงชีวิต (วิมล, 2536 ) ทั้งนี้หากปลาได้รับพลังงานจาก
อาหารไม่เพียงพอ ปลาเปลี่ยนโปรตีนเป็นพลังงานเพื่อใช้ในการด ารงชีวิต ซึ่งท าให้โปรตีนส าหรับน าไปสร้างเนื้อเยื่อหรือระบบ
ต่าง ๆ ของร่างกายน้อยลง ท าให้ปลามีการเจริญเติบโตช้าลง แต่ถ้าปลาได้รับพลังงานมากเกินความต้องการของร่างกายปลากิน
อาหารได้น้อยลง เนื่องจากปลากินอาหารเพียงเล็กน้อยก็ได้รับพลังงานเพียงพอ ท าให้ปลาได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ ต่อความ 
ต้องการของร่างกาย ส่วนพลังงานที่เกินความต้องการของร่างกายจะถูกเก็บสะสมไว้ในร่างกายในรูปไขมันและคาร์โบไฮเดรต 
ซึ่งหากมากเกินไปเป็นอันตรายต่อปลา (Nation Research Council, 1993) ดังนั้นอาหารปลาจึงควรมีระดับโปรตีนและระดับ
พลังงานที่เหมาะสม เพื่อใช้ปริมาณโปรตีนในอาหารน้อยที่สุด ที่ท าให้ปลามีการเจริญเติบโตดีที่สุด การศึกษาระดับโปรตีน  
และพลังงานในอาหารที่เหมาะสมส าหรับปลาอีกงขนาดวัยรุ่น สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสูตรอาหารได้ตรงตาม
ความต้องการของปลา เพื่อให้ปลาอีกงมีการเจริญเติบโตที่ดีตลอดช่วงการเลี้ยงโดยใช้อาหารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
และเป็นแนวทางในการเลี้ยงปลาอีกงเชิงพาณิชย์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อทราบระดับโปรตีนและระดับพลังงานรวมที่เหมาะสมในอาหารปลาอีกงขนาดวัยรุ่น โดยพิจารณาจาก  
ค่าการเจริญเติบโต อัตรารอด การใช้ประโยชน์ได้ของอาหาร และอัตราแลกเนื้อ 
 
วิธีด าเนินการ 
1. การวางแผนการศึกษา 

1.1 การวางแผนการทดลอง  
 วางแผนการทดลองแบบ 2X3 แฟคตอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยท าการทดลอง 4 ซ้ า 

ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ 
 ปัจจัยที่ 1 ระดับโปรตีน 2 ระดับ ได้แก่ 20 และ 25 เปอร์เซ็นต์  
 ปัจจัยที่ 2 ระดับพลังงานรวม 3 ระดับ ได้แก่ 350, 400 และ 450 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร 

1.2 สถานท่ีท าการทดลองและระยะเวลาด าเนินการทดลอง 
 ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสมุทรปราการ ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2558 ถึง กันยายน 2558 เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ 
2. วิธีการทดลอง 

2.1 การเตรียมลูกปลาทดลอง 
 ลูกปลาอีกง (ขนาด 2 - 3 เซนติเมตร) ได้จากการเพาะพันธ์ุและอนุบาลรุ่นเดียวกันที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

น้ าจืดเพชรบุรี มาอนุบาลต่อในกระชังจนได้ขนาดประมาณ 6 - 7 เซนติเมตร จากนั้นสุ่มลูกปลามาทดลองจ านวน 1,500 ตัว 
มาเลี้ยงไว้ในบ่อซีเมนต์ขนาด 2.0x3.5x0.45 ลูกบาศก์เมตร เพื่อปรับให้ปลาคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และให้อาหารที่มีระดับ
โปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์ และระดับพลังงาน 350 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร จนปลายอมรับอาหารเป็นอย่างดี หลังจากนั้น
ท าการคัดปลาที่มีขนาดใกล้เคียงกันเพื่อน ามาทดลอง ในการทดลองนี้ลูกปลามีน้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 4.92±0.14 กรัม ความยาว
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เริ่มต้นเฉลี่ย 7.52±0.10 เซนติเมตร สุ่มปลาโดยจับสลากลงตู้ทดลองที่เตรียมไว้ จ านวนตู้ละ 15 ตัว และสุ่มปลาที่เหลือแบบคัด
ออก 200 กรัม เพื่อน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในตัวปลาตามวิธีการของ AOAC (2012) 

2.2  การเตรียมตู้ทดลอง 
  เตรียมตู้กระจกทดลองขนาด 29x58x36 ลูกบาศก์เซนติเมตร เติมน้ าสูง 30 เซนติเมตร (ปริมาตรน้ า 50 ลิตร) 

จ านวน 24 ตู้ ทุกตู้มีหัวทรายส าหรับให้อากาศจ านวน 1 หัว 
2.3  การเตรียมอาหารทดลอง 

  น าส่วนผสมวัตถุดิบอาหารตามตารางที่ 1 โดยวัตถุดิบที่เป็นของแข็งจะต้องบดให้ละเอียดก่อนน ามาใช้ จากนั้น
น ามาคลุกเคล้าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันในโถผสม (Hobart) เติมน้ าสะอาดเล็กน้อยระหว่างผสม แล้วจึงน าไปเข้าเครื่องอัดเม็ด
ลอยน้ า (extruder) ผ่านรูหน้าแว่นให้อาหารที่มีขนาด 2 - 3 มิลลิเมตร น าอาหารไปผึ่งลมและน าเข้าห้องอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่อุณหภูมิ 40 - 50 องศาเซลเซียส ให้มีความช้ืนเหลือไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ท าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -17 องศา
เซลเซียส สุ่มอาหารทดลองสูตรละจ านวน 200 กรัม น าไปวิเคราะห์คุณค่าทางเคมีของอาหาร (proximate analysis) ได้แก่ 
ปริมาณโปรตีน ไขมัน กาก เถ้า และความช้ืน โดยใช้ micro-kjeldahl, ether-extraction, acid-alkali digestion, muffle 
furnace combustionและ oven-drying ตามวิธีของ AOAC (2012) โดยท าการวิเคราะห์คุณค่าทางเคมีของอาหารที่
ห้องปฏิบัติการทางเคมี กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า กรมประมง ส่วนปริมาณคาร์โบไฮเดรต (nitrogen free extract, 
NFE) ค านวณตามวิธีของ (Olver - Novoa et al., 1994) และพลังงานรวมของอาหาร (gross energy, GE) และค่าพลังงานที่
ย่อยได้ของอาหาร (digestible energy, DE) ค านวณตามวิธีของ (NRC, 1993) มีหน่วยเป็นกิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร 
ดังนี ้

 
คาร์โบไฮเดรต (NFE) =   100 - (%โปรตีน + %ไขมัน + %เยื้อใย + %เถ้า + %ความช้ืน) 
พลังงานรวม (GE) =   (%โปรตีน x 5.64) + (%ไขมัน x 9.44) + (%NFE x 4.11) 
พลังงานท่ีย่อยได้ (DE) =   (%โปรตีน x 3.5) + (%ไขมัน x 8.1) + (%NFE x 2.5) 

3. การจัดการการทดลอง 
ให้อาหารปลาทดลองแต่ละสูตรตามแผนการทดลองที่วางไว้ วันละ 3 ครั้ง เวลา 09.00 น., 12.00 น. และ 15.00 น. 

โดยให้ปลากินจนอ่ิม หากมีอาหารเหลือหลังจากเริ่มให้อาหารแล้ว 30 นาที ท าการเก็บอาหารที่เหลือน ามาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 
137 องศาเซลเซียส นาน 3 ช่ัวโมง หรือจนอาหารมีความช้ืนไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ แล้วน าไปช่ังน้ าหนักเพื่อทราบน้ าหนักที่ปลา
กิน ท าการดูดตะกอนออกและเปลี่ยนถ่ายน้ า 50 เปอร์เซ็นต์ทุกวัน ในเวลาเช้าก่อนให้อาหารมื้อแรก 

4. การเก็บข้อมูล 
โดยก่อนการทดลองท าการช่ังน้ าหนักรวม (กรัม) วัดความยาว (เซนติเมตร) และระหว่างการทดลองทุก 2 สัปดาห์ ท าการ

ช่ังน้ าหนักรวมและตรวจนับจ านวนปลาที่เหลือรอด เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองท าการเก็บตัวอย่างปลาทุกตู้ 
ช่ังน้ าหนักและวัดความยาว (total length) รายตัว เพื่อศึกษาการกระจายของขนาดปลา (size distribution) และสุ่มเก็บ
ตัวอย่างปลาทั้งตัว (whole body) จ านวน 200 กรัมต่อซ้ า เพื่อน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตัวปลาตามวิธีการของ 
AOAC (2012) 

5. การวิเคราะห์คุณสมบตัิของน้ า 
 ท าการวิเคราะห์คณุสมบัติของน้ าทุก 1 สัปดาห์ โดยเก็บตัวอย่างน้ าเวลา 06.00 น. ดังนี ้

คุณสมบัติของน้ า วิธีวิเคราะห์ 
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ า (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
อุณหภูมิน้ า (องศาเซลเซียส) 

เครื่อง Water Quality Meter รุ่น WA-2017SD ยี่ห้อ Lutron 

ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) เครื่อง Pen Meter CE รุ่น pH-222 ยี่ห้อ Lutron 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตร ในรูป CaCO3) 
ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตรในรูป CaCO3) 

ไตเตรทตามวิธี standard method ท่ีอ้างในไมตรี  
และจารุวรรณ (2528) 

แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) เครื่อง spectrophotometer ยี่ห้อ HACHDR-2800 ตามวิธี 
Nessler method   
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการตอบสนองของปลาต่ออาหารทดลอง ดังนี้ 
6.1 น้ าหนักเพิ่มต่อวัน (daily weight gain, DWG; กรัมต่อวัน) 
  = (Wf - Wi) / T 
6.2 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักเพิ่มขึ้น (percentage weight gain, PWG; เปอร์เซ็นต์)  
  = ((Wf - Wi) / Wi) x 100 
6.3 อัตรารอด (survival rate, เปอร์เซ็นต์)  
  = (Nf / Ni) x 100 
6.4 อัตราการกินอาหาร (daily feed intake, DFI; เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) 
  = ((F / d) / (Wi + Wf) / 2) x 100 
6.5 น้ าหนักอาหารที่ปลากิน (total feed intake, TFI; กรัมต่อน้ าหนักปลา 100 กรัม)  
  = (F / (Nf x Wf)) x 100 
6.6 ปริมาณโปรตีนที่ปลากิน (กรัมต่อน้ าหนักปลา 100 กรัม)  
  = (F x P) / 100 
6.7 ปริมาณพลังงานท่ีปลากิน (กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัมต่อน้ าหนักปลา 100 กรัม)  
  = (F x E) / 100 
6.8 ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร (protein efficiency ratio, PER)  
  = (Wf - Wi) / Wp 
6.9 การใช้ประโยชน์จากโปรตีน (apparent net protein utilization, ANPU; เปอร์เซ็นต์)  
  = ([(Wf x P1) - (Wi x P2)] / Pi) x 100 
6.10 การใช้ประโยชน์จากพลังงาน (apparent net energy utilization, ANEU; เปอร์เซ็นต์)  
  = ([(Wf x E1) - (Wi x E2)] / Ei) x 100 
6.11 อัตราแลกเนื้อ (feed conversion ratio, FCR) 
  = (F / (Wf - Wi))  

เมื่อ   
Wi = น้ าหนักปลาเริ่มต้นทดลอง Wf = น้ าหนักปลาสิ้นสุดการทดลอง 
T = ระยะเวลาทดลอง F/d = น้ าหนักอาหารที่ปลากินเฉลีย่ตอ่วัน 
Wp = น้ าหนักโปรตีนที่ปลากิน F = น้ าหนักอาหารที่ปลากิน 
Nf = จ านวนปลาเมื่อสิ้นสดุการทดลอง Ni = จ านวนปลาเมื่อเริ่มต้นการทดลอง 
P = เปอร์เซ็นตโ์ปรตีนในอาหาร E = ระดับพลังงานรวมในอาหาร 
Pi = ปริมาณโปรตีนที่ปลากิน P1 = ร้อยละของโปรตีนในตัวปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
P2 = ร้อยละของโปรตีนในตัวปลาเมื่อเริ่มต้นการทดลอง Ei = ปริมาณพลังงานท่ีปลากิน 
E1 = ร้อยละของพลังงานในตัวปลาเมื่อสิ้นสดุการทดลอง E2 = ร้อยละของพลังงานในตัวปลาเมื่อเริ่มต้นการทดลอง 
 

ตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลทดลองด้วย Kolmogorov-Smirnov test เมื่อพบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ 
จึงน าไปตรวจสอบค่าแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้ Levene’s test เมื่อค่าแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุ่มเท่ากัน จึงท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง (2-way ANOVA) เพื่อศึกษาผลของปัจจัยร่วม (interaction) และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ในการศึกษานี้ ข้อมูลที่
เป็นร้อยละหรืออัตราส่วนจะน าไปแปลงข้อมูลเป็นค่า arcsine เพื่อให้ข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ ก่อนน าไปวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Zar, 1996) 
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ตารางที่ 1 สูตรอาหารทดลอง 

วัตถุดิบอาหาร 

สูตรอาหารที่มีระดับโปรตีน (เปอร์เซ็นต์) และระดับพลังงาน (กิโลแคลอรี่/100 กรัมอาหาร) 
20  25 

350 400 450  350 400 450 

ปลาป่น (โปรตีน 60%) 8 8 8  16 16 16 
กากถั่วเหลือง (โปรตีน 44%) 25 25 25  25 25 25 
ปลายข้าวบด 20 20 20  20 20 20 
แป้งข้าวจ้าว 15 15 15  15 15 15 
สารเหนียว (alpha-starch) 2 2 2  2 2 2 
น้ ามันปลา 0.72 0.72 0.72  0 0 0 
น้ ามันถั่วเหลือง 2.0 2.0 2.0  2 2 2 
น้ ามันปาล์ม 4 8.5 13  0 5 9.5 
วิตามินรวม1 1 1 1  1 1 1 
แร่ธาตุรวม2 1 1 1  1 1 1 
วิตามินซี (97%) 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 
โคลีนคลอไรด์ (50%) 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 
แกลบบดละเอียด 20.28 17.78 13.28  17.0 12.0 7.50 
รวม 100 100 100  100 100 100 
ค่าจากการวิเคราะห์ (เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง) 
ความชื้น 6.02 6.75 5.70  6.65 6.39 6.21 
โปรตีน 21.05 20.76 20.83  26.86 27.06 27.02 
ไขมัน 5.30 10.54 17.33  2.39 6.77 12.49 
เยื่อใย 11.78 10.17 8.00  10.16 8.46 6.10 
เถ้า 12.31 10.82 9.48  13.33 11.80 10.40 
ค่าจากการค านวณ 
คาร์โบไฮเดรต (เปอร์เซ็นต์) 49.56 47.71 44.37  47.27 45.90 44.00 
GE (กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร) 372.43 412.70 463.40  368.31 405.21 451.09 
DE (กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร) 240.51 277.31 324.31  231.55 264.30 305.74 
GE/P (กิโลแคลอรี่ต่อกรัมโปรตีน) 17.70 19.88 22.25  13.71 14.98 16.70 
DE/P (กิโลแคลอรี่ต่อกรัมโปรตีน) 11.43 13.36 15.56  8.62 9.77 11.32 
หมายเหตุ: 1วิตามินรวม (มิลลิกรัมต่ออาหาร 1,000 กรัม) ประกอบไปด้วย Vitamin A 4,000 IU; Vitamin D3 2,000 IU; 

Vitamin E 50 mg; Vitamin K 10 mg; Thiamine 20 mg; Riboflavin 20 mg; Pyridoxine 20 mg; Calcium 
pantothenate 200 mg; Niacin 150 mg; Biotin 2.0 mg; Folic acid 5.0 mg; Vitamin B12 0.2 mg; Inositol 
400 mg และ Ethoxyquin 200 mg 
2แร่ธาตุรวม (มิลลิกรัมต่ออาหาร 1,000 กรัม) ประกอบไปด้วย Iron 30 mg; Zinc 20 mg; Manganese 25 mg;   
Copper 5.0 mg; Cobalt 0.05 mg; Iodine 5.0 mg และ Selenium 0.2 mg 

 
ผลการศึกษา 

ผลการเลี้ยงปลาอีกงวัยรุ่นด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 20 และ 25 เปอร์เซ็นต์ที่ระดับพลังงานรวม 350, 400 และ 
450 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร 

พบว่ามีอิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่างระดับโปรตีนและระดับพลังงานต่อน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย น้ าหนักเพิ่มต่อวัน 
และเปอร์เซ็นต์น้ าหนักเพิ่มของปลาอีกง (p<0.05) เมื่อพิจารณาท่ีระดับโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์ พบว่าที่ระดับพลังงานรวม 350 
และ 400 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหารมีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ทั้ง 2 ชุดการทดลองมีค่า
มากกว่าที่ระดับพลังงาน 450 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อพิจารณาที่ระดับ
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โปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์ พบว่าท่ีระดับพลังงานรวม 350, 400 และ 450 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร มีค่าแตกต่างอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2) 

อัตรารอดของปลาอีกงวัยรุ่นเมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าทุกชุดการทดลองมีอัตรารอด 
100 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) 

พบว่ามีอิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่างระดับโปรตีนและระดับพลังงานต่อ อัตราการกินอาหาร น้ าหนักอาหารที่
ปลากินปริมาณโปรตีนที่ปลากิน ปริมาณพลังงานท่ีปลากิน ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร และอัตราการแลกเนื้อ ของปลา
อีกง (p<0.05) เมื่อพิจารณาที่ระดับโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์ พบว่าท่ีระดับพลังงานรวม 350 และ 400 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัม
อาหาร มีค่าน้ าหนักอาหารที่ปลากิน ปริมาณพลังงานที่ปลากิน ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร และอัตราการแลกเนื้อ 
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ทั้ง 2 ระดับพลังงานมีค่ามากกว่าที่ระดับพลังงานรวม 450 กิโลแคลอรี่ต่อ 
100 กรัมอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในส่วนของค่าอัตราการกินอาหารและปริมาณโปรตีนที่ปลากิน พบว่า 
ที่ระดับพลังงาน 350 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหารมีค่ามากกว่าที่ระดับพลังงานรวม 400 และ 450 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 
กรัมอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และที่ระดับพลังงานรวม 400 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร มีค่ามากกว่าที่
ระดับพลังงานรวม 450 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05 และเมื่อพิจารณาที่ระดับโปรตีน 
25 เปอร์เซ็นต์ พบว่าที่ระดับพลังงานรวม 350, 400 และ 450 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร มีค่าปริมาณโปรตีนที่ปลากิน 
ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร และอัตราการแลกเนื้อ แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ในส่วนของ 
ค่าน้ าหนักอาหารที่ปลากินที่ระดับพลังงานรวม 350 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร มีค่ามากกว่าที่ระดับพลังงานรวม 450 
กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหารอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่มีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กับ
ที่ระดับพลังงานรวม 400 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร ในขณะที่ค่าปริมาณพลังงานที่ปลากินที่ระดับพลังงานรวม 450 
กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหารมีค่ามากกว่าท่ีระดบัพลังงานรวม 350 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) แต่มีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กับท่ีระดับพลังงานรวม 400 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร 
(ตารางที่ 2 และภาพที่ 1) 

 
ตารางที่ 2 อิทธิพลของระดับโปรตีนและระดับพลังงานรวมต่อการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์ได้ของอาหารของปลาอีกงวัยรุ่น 
ระดับโปรตีน (เปอร์เซ็นต์) 20  25  
ระดับพลังงาน 
(kcal/100 ก.อาหาร) 

350 400 450  350 400 450 

น้ าหนักเร่ิมต้น (ก.) 4.90±0.14a 4.99±0.12a 5.00±0.21a  4.87±0.13x 4.96±0.15x 4.81±0.05x 
น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย (ก.) 8.38±0.33b 8.22±0.25b 6.77±0.26a  9.85±0.60x 9.15±0.64x 9.28±0.32x 
น้ าหนักที่เพิ่มต่อวัน  
(ก./ตัว/วัน) 

0.50±0.06 b 0.47±0.04 b 0.21±0.05a  0.76±0.11x 0.63±0.11x 0.66±0.11x 

เปอร์ เ ซ็นต์น้ าหนักเพิ่ ม 
(%) 

70.87±3.05b 65.01±5.93b 35.42±1.43a  102.01±10.10x 84.74±17.08x 92.81±5.78x 

อัตรารอด 100 100 100  100 100 100 
อัตราการกินอาหาร  
(%/วัน) 

2.08±0.06c 1.91±0.11b 1.38±0.13a  2.22±0.13y 2.12±0.12x 2.01±0.06 x 

น้ าหนักอาหารที่ปลากิน  
(ก./ปลา 100 ก.) 

138.67±3.96b 128.68±7.91b 101.08±9.05a  139.68±9.87y 137.42±5.69xy 127.9±4.135x 

ปริมาณโปรตีนที่ปลากิน  
(ก./ปลา 100 ก.) 

29.19±0.83c 26.72±1.64b 21.05±1.89a  37.51±2.65x 37.19±1.54x 34.57±1.11x 

ปริมาณพลังงานที่ปลากิน 
(ก./ปลา 100 ก.) 

516.45±14.76
b 

531.07±32.64
b 

468.41±41.94
a 

 514.45±36.37x 556.84±23.05xy 577.17±18.61
y 

ประสิทธิภาพของโปรตีน 
ในอาหาร 

1.51±0.05b 1.59±0.16b 1.32±0.12a  1.45±0.16x 1.31±0.16x 1.48±0.07x 

อัตราแลกเนื้อ 3.35±0.12b 3.28±0.31b 3.87±0.32a  2.78±0.33x 3.05±0.37x 2.66±0.13x 
หมายเหตุ:  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ a b และ c ส าหรับระดับโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์ และ x และ y ส าหรับระดับโปรตีน 25 

เปอร์เซ็นต์ โดยค่าอักษรที่ต่างกันตามแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ (p<0.05) 
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ภาพที่ 1 อิทธิร่วมระหว่างระดับโปรตีนและระดับพลังงานรวมต่อการเจรญิเติบโตของปลาอีกงวัยรุ่น 

พบว่าไม่มีอิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่างระดับโปรตีนและระดับพลังงานต่อการใช้ประโยชน์จากโปรตีนของปลา
อีกง (p>0.05) เมื่อพิจารณาระดับโปรตีนพบว่าปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ มีค่ามากกว่าอาหารที่มี
ระดับโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อพิจารณาระดับพลังงานพบว่าปลาอีกงที่เลี้ยงด้วย
อาหารที่มีระดับพลังงานรวม 350 และ 400 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหารมีค่าการใช้ประโยชน์จากโปรตีนแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีค่ามากกว่าอาหารที่มีระดับพลังงาน 450 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหารอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3) 

พบว่าไม่มีอิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่างระดับโปรตีนและระดับพลังงานต่อการใช้ประโยชน์จากพลังงานของ
ปลาอีกง (p>0.05) เมื่อพิจารณาระดับโปรตีนพบว่าปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์ มีค่ามากกว่า
อาหารที่มีระดับโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อพิจารณาระดับพลังงานพบว่าปลาอีกงที่
เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับพลังงานรวม ต่างกันมีค่าการใช้ประโยชน์จากพลังงานแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
(ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 อิทธิพลของระดับโปรตีนและระดบัพลังงานต่อการใช้ประโยชน์ของโปรตีนและพลังงานของปลาอีกงวัยรุ่น 

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษ a และ b ส าหรับค่าของระดับโปรตีน และ x และ y ส าหรับค่าของระดับพลังงานรวม โดย 
  ค่าอักษรที่ต่างกันตามแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ (p<0.05) 

 

โปรตีน 
 

พลังงาน 

 

การใช้ประโยชน์จากโปรตีน การใช้ประโยชน์จากพลังงาน 
(เปอร์เซ็นต์) (kcal/ 100 ก.อาหาร) (เปอร์เซ็นต์) (เปอร์เซ็นต์) 

20 

350 24.80±1.40 13.82±2.24 

400 25.06±2.16 15.28±3.93 

450 19.08±3.81 11.53±2.86 
    

25 

350 25.02±2.99 18.41±4.73 

400 23.93±2.89 15.98±5.89 

450 22.91±2.80 18.40±1.62 
    

โปรตีน 
20 22.98±3.75a  13.54±3.22a 

25 23.95±2.76b   17.60±4.21b 
    

พลังงาน 

350 24.91±2.16y   16.12±4.22x 

400 24.49±2.44y   15.63±4.65x 

450 21.00±3.71x   14.96±4.26x 
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3. องค์ประกอบทางเคมีของตัวปลา (โดยน้ าหนักแห้ง) 
จากการทดลอง พบว่าไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างระดับโปรตีนและระดับพลังงานรวม ( Interaction) ต่อองค์ประกอบ

ทางเคมีของตัวปลาหลังทดลองของปลาอีกง (p>0.05) (ตารางที่ 4) ดังนี ้
ปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์ มีค่าปริมาณความช้ืนมากกว่าอาหารที่มีระดับโปรตีน 25 

เปอร์เซ็นต์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อพิจารณาระดับพลังงานรวม พบว่าปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับ
พลังงานรวมต่างกันมีค่าปริมาณความช้ืนไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  

ปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 20 และ 25 เปอร์เซ็นต์ มีค่าปริมาณโปรตีนไม่แตกต่างกันทางสถิติ  
(p>0.05) และเมื่อพิจารณาระดับพลังงานรวมพบว่าปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับพลังงานรวม 350 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 
กรัมอาหาร มีค่าปริมาณโปรตีนในตัวปลาแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ กับอาหารที่มีระดับพลังงานรวม 400 กิโลแคลอรี่
ต่อ 100 กรัมอาหาร (p>0.05) แต่มีค่ามากกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับพลังงานรวม 450 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัม
อาหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับพลังงานรวม 400 และ 450 กิโลแคลอรี่
ต่อ 100 กรัมอาหาร มีค่าปริมาณโปรตีนแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  

ปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตนี 20 และ 25 เปอร์เซ็นต์ มีค่าปริมาณไขมันแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p>0.05) และเมื่อพิจารณาระดบัพลังงานรวมพบว่า ปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับพลังงานรวม 450 กิโลแคลอรี่ต่อ 
100 กรัมอาหาร มีค่าปริมาณไขมันแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติกับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับพลังงานรวม 400 
กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร (p>0.05) แต่มีค่ามากกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับพลังงานรวม 350 กิโลแคลอรี่ต่อ 
100 กรัมอาหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับพลังงานรวม 350 และ 400 
กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร มีค่าปริมาณไขมันแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  

ปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีนต่างกันมีค่าปริมาณเถ้าแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) และ
เมื่อพิจารณาระดับพลังงานรวมพบว่าปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับพลังงานรวมต่างกันมีมีค่าปริมาณเถ้าแตกต่างอย่าง  
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 
ตารางที่ 4 อิทธิพลของระดับโปรตีนและระดับพลังงานต่อองค์ประกอบทางเคมีของตัวปลาอีกงขนาดวัยรุ่น 

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษ a และ b ส าหรับค่าของระดับโปรตีน และ x และ y ส าหรับค่าของระดับพลังงานรวม โดยค่า
อักษรที่ต่างกันตามแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ (p<0.05) 

  
 

โปรตีน พลังงาน ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า 

 (%)  (kcal/100 g) (%) (%) (%) (%) 

เร่ิมต้นทดลอง 67.76 44.76 34.14 11.77 

 350 68.47±1.06 49.59±2.70 35.25±3.53 13.95±1.95 

20 400 67.62±0.95 47.47±1.52 20.15±1.25 13.33±2.24 

 450 68.05±0.79 46.46±2.69 35.43±3.25 11.61±0.65 

 350 67.73±1.43 50.09±2.06 30.59±3.78 13.39±0.45 

25 400 67.01±2.45 49.11±3.64 29.73±4.81 13.52±2.22 

 450 65.90±0.16 45.25±1.92 36.12±3.04 12.97±2.25 

โปรตีน 20 68.05±0.93b 47.84±2.54a 34.04±3.72a 12.97±1.90a 

 25 66.88±1.68a 48.15±3.25a 32.15±4.63a 13.29±1.68a 

พลังงาน 350 68.11±1.23x 49.84±2.24y 31.01±3.53x 13.67±1.35x 

 400 67.31±1.75x 48.29±2.73xy 32.49±4.90xy 13.43±2.07x 

 450 66.98±1.27x 45.85±2.26x 35.77±2.94y 12.29±1.70x 
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4. เปอร์เซ็นต์การกระจายน้ าหนักตัว 
 ปลาอีกงวัยรุ่นที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์และระดับพลังงานรวม 350 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัม
อาหาร มีเปอร์เซ็นต์การกระจายน้ าหนักตัวที่มากกว่า 10 กรัม มากที่สุด คิดเป็น 40.00 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ปลาอีกงที่
เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์และระดับพลังงานรวม 450 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร คิดเป็น 35.00 
เปอร์เซ็นต์ โดยปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์และระดับพลังงานรวม 450 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัม
อาหาร มีเปอร์เซ็นต์การกระจายน้ าหนักตัวที่มากกว่า 10 กรัม น้อยที่สุดคิดเป็น 0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเปอร์เซ็นต์การกระ จาย
น้ าหนักตัวที่ 6.00 - 10.00 กรัม พบว่าปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์และระดับพลังงานรวม 350 
กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร มีเปอร์เซ็นต์การกระจายน้ าหนักตัวมากที่สุดคิดเป็น 76.67 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ปลาอีกง
ที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์และระดับพลังงานรวม 400 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร คิดเป็น 73.33 
เปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์การกระจายน้ าหนักตัวน้อยกว่า 6.00 กรัม พบว่า ปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 20 
เปอร์เซ็นต์และระดับพลังงานรวม 450 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร มีเปอร์เซ็นต์การกระจายน้ าหนักตัวมากที่สุดคิดเป็น 
35.00 เปอร์เซ็นต์ โดยปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์และระดับพลังงานรวม 350 กิโลแคลอรี่ต่อ 
100 กรัมอาหาร มีน้ าหนักตัวน้อยกว่า 6.00 กรัม น้อยท่ีสุดคิดเป็น 0 เปอร์เซ็นต์ (ภาพท่ี 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 การกระจายน้ าหนักตัวของปลาอีกงขนาดวัยรุ่นที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีนและระดับพลังงานรวมต่างกันเป็น 

ระยะเวลา 12 สัปดาห์ 
 
5. คุณภาพน้ า 

ผลของคุณภาพน้ า พบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ า มีค่าอยู่ในช่วง 4.4 - 7.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นด่าง
ของน้ า มีค่าอยู่ในช่วง 98 - 136 มิลลิกรัมต่อลิตร ในรูป CaCO3 ความกระด้างของน้ า มีค่าอยู่ในช่วง 100 - 150 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ในรูป CaCO3 แอมโมเนียรวม มีค่าอยู่ในช่วง 0.01 - 0.48 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ า มีค่าอยู่ในช่วง 
7.47 - 8.25 และ อุณหภูมิของน้ า มีค่าอยู่ในช่วง 25.9 - 29.4 องศาเซลเซียส  
 
สรุปและวิจารณ์ผล 

จากการทดลองเลี้ยงปลาอีกงวัยรุ่นด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 20 และ 25 เปอร์เซ็นต์ และระดับพลังงานรวม 350, 
400 และ 450 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่ามีอิทธิพลร่วม ( interaction) ระหว่างระดับโปรตีน
และระดับพลังงานรวมในอาหารต่อการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์ได้ของอาหารของปลาอีกงวัยรุ่น (น้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 
4.92±0.14 กรัม และ ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 7.52±0.10 เซนติเมตร) พบว่าปลาอีกงวัยรุ่นที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 20 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเพิ่มระดับพลังงานรวมจาก 350 และ 400 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร เป็น 450 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัม
อาหาร ปลามีการเจริญเติบโตลดลง เมื่อพิจารณาจากสูตรอาหารพบว่า ค่าพลังงานที่ เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณไขมัน 
ที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งปลาในตระกูลนี้อาจจะสามารถน าไขมันไปสะสมไว้ในตัวปลามากกว่าจะน าไปใช้เป็นพลังงาน ซึ่งจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีของตัวปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่ามีปริมาณไขมันในตัวปลาเพิ่มขึ้นตามระดับพลังงานรวมในอาหาร 
ที่สูงข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ NRC (1993) ที่กล่าวว่าถ้าปลาได้รับอาหารที่มีพลังงานมากเกินความต้องการปลาจะกินอาหารน้อยลง 
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เนื่องจากอาหารเพียงเล็กน้อยก็ท าให้ได้รับพลังงานเพียงพอ แต่ท าให้ปลาได้รับโปรตีนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตัวปลา 
โดยพลังงานท่ีมากเกินความต้องการจะถูกเก็บสะสมไว้ในตัวปลาในรูปของไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ซึ่งจากการทดลองค่าอัตรา
การกินอาหารและปริมาณโปรตีนที่ปลากิน ที่ระดับพลังงานรวม 450 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหารมีค่าอัตราการกินอาหาร
และปริมาณโปรตีนที่ปลากินน้อยกว่าท่ีระดับพลังงานรวม 350 และ 400 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหารอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) และพบว่าปลาที่ได้รับอาหารที่มีระดับพลังงานรวม 350 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม มีปริมาณโปรตีนในตัวปลา
สูงที่สุด โดยมีแนวโน้มว่าปลาที่ได้รับอาหารที่มีระดับพลังงานรวมสูงขึ้นมีปริมาณโปรตีนในตัวปลาลดลง ทั้งนี้เนื่องจากปลาได้รับ
อาหารที่มีระดับพลังงานสูง ท าให้ปริมาณไขมันในตัวปลามากกว่าปลาที่ได้รับอาหารที่มีระดับพลังงานต่ ากว่า (Wen-jim et al., 
1998) สอดคล้องกับการทดลองเลี้ยงปลาช่อนด้วยอาหารที่มีระดับพลังงานต่างกัน พบว่าเมื่อให้อาหารที่มีระดับพลังงานสูงขึ้น 
ปริมาณไขมันในตัวปลาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (วิทยากร, 2540) และปลาที่ได้รับพลังงานในอาหารมากเกินความต้องการ จะมีผล
ท าให้เกิดการสะสมไขมันในเนื้อและช่องท้องของตัวปลาท าให้ปริมาณเนื้อลดลง (วิมล, 2537) จากการทดลองพบว่าปลาอีกงที่
เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีนเป็น 25 เปอร์เซ็นต์และระดับพลังงานรวม 350 400 และ 450 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร 
ปลามีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เนื่องจากอาหารที่มีระดับโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์ และระดับพลังงานรวม 
350 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร มีสัดส่วนของพลังงานที่ย่อยได้ต่อกรัมโปรตีน (DE/P) เท่ากับ 8.62 กิโลแคลอรี่ต่อกรัม
โปรตีน เช่นเดียวกับ ณรงค์ศักดิ์ และคณะ (2544) ได้ศึกษาระดับพลังงานในอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบ
ทางเคมีของปลาเทโพ พบว่าอาหารที่มีระดับโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์ และระดับพลังงานท่ีย่อยได้ 250 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 
กรัม มีสัดส่วนของพลังงานท่ีย่อยได้ต่อกรัมโปรตีน เท่ากับ 10.71 กิโลแคลอรี่ต่อกรัมโปรตีน ปลาเทโพมีการเจริญเติบโตดีที่สุด 
และ ภาสกร และ รัชนีกรณ์ (2553) ได้ศึกษาระดับพลังงานในอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางเคมีของ
ปลาสังกะวาดเหลืองที่เลี้ยงในกระชัง พบว่าอาหารที่มีระดับโปรตีน 34 เปอร์เซ็นต์ และ ระดับพลังงานท่ีย่อยได้ 250 กิโลแคลอรี่ 
ต่ออาหาร 100 กรัม มีสัดส่วนของพลังงานท่ีย่อยได้ต่อกรัมโปรตีน เท่ากับ 7.84 กิโลแคลอรี่ต่อกรัมโปรตีน ปลาสังกะวาดเหลือง
มีการเจริญเติบโตดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ Smith (1989) รายงานว่าสัดส่วนท่ีเหมาะสมของพลังงานที่ย่อยได้ต่อกรัมโปรตีนของ
ปลาโดยทั่วไปควรมีค่าประมาณ 8 - 10 กิโลแคลอรี่ต่อกรัมโปรตีน เพราะอาหารที่มีสัดส่วนของพลังงานและโปรตีน 
ที่เหมาะสมจะท าให้ปลามีการเจริญเติบโตดีที่สุด 

ส าหรับการกระจายน้ าหนักตัวของปลาอีกงขนาดวัยรุ่น พบว่าปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ระดับพลังงานรวมเดียวกัน
ปลาที่มีน้ าหนักน้อยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปลาได้รับอาหารที่มีระดับโปรตีนต่ า และเปอร์เซ็นต์การกระจายน้ าหนักตัวของปลาที่
มีน้ าหนักมากมีแนวโน้มมากข้ึนเมื่อปลาได้รับอาหารที่มีระดับโปรตีนสูงขึ้น 

ส าหรับคุณภาพน้ าระหว่างการเลี้ยงปลาอีกงขนาดวัยรุ่นด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 20 และ 25 เปอร์เซ็นต์ และ
ระดับพลังงานรวม 350, 400 และ 450 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสม สัตว์น้ าสามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) 
 จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าอาหารที่มีระดับโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์และระดับพลังงานรวม 350 กิโลแคลอรี่
ต่อ 100 กรัมอาหาร (โดยผลจากการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับระดับโปรตีน 26.86 เปอร์เซ็นต์ และระดับพลังงานรวม 368.31 
กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร) เป็นระดับที่ท าให้ปลาอีกงวัยรุ่นมีการเจริญเติบโตดีกว่าระดับอื่น ทั้งนี้ควรด าเนินการศึกษา
ระดับและแหล่งของคาร์โบไฮเดรตรวมถึงระดับโปรตีนเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาหารส าหรับปลาอีกงในเชิง
พาณิชย์ต่อไป 
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ประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในแม่น ้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
สุกัญญา ด้าชู* 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง 
 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในแม่น้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ท า
การสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา คือ 20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2554 โดยสุ่มตัวอย่างรวม 4 ครั้ง จาก 8 จุดส ารวจ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความหลากหลายและความ 
ชุกชุมของประชาคมปลา ประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่าย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลจับ
จากเครื่องมือข่าย 

ผลการศึกษาพบแม่น้ าปากพนังมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาจากการจับด้วยเครื่องมือข่ายรวม 64 ชนิด 
28 วงศ์ มีปริมาณผลจับเฉลีย่ 325±66 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม่น้ าปากพนังมีความชุกชุม 
สัมพัทธ์ของประชาคมปลาในระดับค่อนข้างต่ า เมื่อพิจารณาผลจับตามจุดส ารวจพบจุดส ารวจบ้านปากอ่าวปากพนังมีปริมาณ 
ผลจับเฉลี่ยสูงสุด 406 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน และจุดส ารวจวัดสระเกษมีปริมาณผลจับเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 232 
กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ส่วนค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลาตามเที่ยวส ารวจพบเดือนกุมภาพันธ์ 
มีปริมาณผลจับเฉลี่ยสูงสุด 603 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน รองลงมาคือเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และ  
พฤศจิกายน มีปริมาณผลจับเฉลี่ย 370, 218 และ 110 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามล าดับ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนของปริมาณผลจับตามจุดส ารวจ เที่ยวส ารวจ และขนาดช่องตาพบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ  
(p<0.05) ส่วนผลการศึกษาการเลือกจับชนิดพันธุ์ปลาของเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา พบข่ายขนาดช่องตา 20 และ 30 
มิลลิเมตร มีความสามารถในการเลือกจับชนิดพันธุ์ปลามากที่สุดรวม 44 ชนิดเท่ากัน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 40, 55, 
และ 70 มิลลิเมตร สามารถเลือกจับชนิดพันธุ์ปลาได้รวม 38, 30, 22 ชนิด ตามล าดับ ส่วนข่ายขนาดช่องตา 90 มิลลิเมตร 
สามารถเลือกจับพันธุ์ปลาได้น้อยท่ีสุด 12 ชนิด  

 
ค้าส้าคัญ: ประสิทธิภาพการจับ การเลือกจับ เครื่องมือข่าย แม่น้ าปากพนัง 
   
*ผู้รับผดิชอบ: 801 ต.ล าป า อ.เมอืง จ.พัทลุง 93000 โทร.0-7460-4533  
E-mail: sukanyaople@gmail.com 
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Efficiency and Selectivity of Gillnet Catch in the Pak Panang River, Nakhon Si Thammarat 
Province 
 
Sukanya Damchoo* 
Phatthalung Inland Fisheries Research and Development Center 
 
Abstract 

A study on efficiency and selectivity of gillnet catch in the Pak Panang River, Nakhon Si 
Thammarat Province was carried out by using a set of 6 mesh sizes gillnet (20, 30, 40, 55, 70 and 90 mm). 
Field surveys were conducted during February to August 2011 at 8 sampling stations from 4 periods. All 
received data were analyzed to fish diversity, abundance, gillnets efficiency, gillnets catch selection, and 
analysis of variance of fish catch. 

The results showed that there were 28 families of 64 fish species found in the Pak Panang River. 
The average catch per unit of effort of gillnet was quite low at 325±66 g/100 m2/night. The highest catch 
of 406 g/100 m2/night was found at estuary Pak Panang River station and the lowest catch of 232 g/100 
m2/night was found at Wat Saket station. In term of temporal study, an average catches in February was 
found at the highest amount of 603 g/100 m2/night. Also, average catches in June, August and October 
were found at 370, 218, 110 g/100 m2/night, respectively. There were significant different (p<0.05) among 
weight of fish catch of each sampling data event in stations, period and mesh size. The result on 
selectivity of gillnet sampling indicated that 20, 30 mm mesh size gillnet can be caught at the highest 
diversity of 44 species. Also gillnet mesh size at 40, 55 and 70 mm were found at 38, 30, 22 species, 
respectively. In controversy gillnet mesh size of 90 mm can be caught at the lowest diversity of 12 fish 
species. 
 
Keywords: catch efficiency, gear selectivity, gillnet, Pak Panang River 
   
*Corresponding author: 801 Lampam Sub-district Mueang District Phatthalung Province 93000 Tel. 0-7482-9886  
E-mail: sukanyaople@gmail.com 
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ชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของลูกปลาในอ่างเก็บน้้าเขื่อนน้้าอูน จังหวัดสกลนคร 
 
นิศาชล ฤๅแก้วมา1* และ ประมุข ฤๅแก้วมา2                 

1สาขาวิชาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของลูกปลาในอ่างเก็บน้ าเขื่อนน้ าอูน จังหวัดสกลนคร โดยเก็บ
ตัวอย่างลูกปลาด้วยอวนลากลูกปลาขนาดความกว้าง 3 ม. ยาว 30 ม. ขนาดช่องตา 1 มม. ลากบริเวณริมฝั่ง 12 เที่ยวส ารวจ 
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2560 จ านวน 15 จุดส ารวจ ๆ ละ 3 ซ้ า พบลูกปลา 16 วงศ์ 40 ชนิด ลูกปลาในวงศ์
ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มีความหลากชนิดมากที่สุดจ านวน 17 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 42.50 ปริมาณความชุกชุมของลูกปลา
เฉลี่ย 84.68 ตัว/100 ตร.ม. โดยจุดส ารวจที่ 6 มีความชุกชุมของลูกปลาสูงสุด เฉลี่ย 127.55 ตัว/100 ตร.ม. และเดือน
มิถุนายนพบความชุกชุมของลูกปลาสูงสุดเฉลี่ย 143.72 ตัว/100 ตร.ม. องค์ประกอบหลักของโครงสร้างลูกปลาที่พบ 7 ชนิด มี
ค่าร้อยละสะสม 81.28 ประกอบด้วย ปลาแป้นแก้ว ปลานิล ปลาซิวข้างลาย ปลาแปบ ปลากระทุงเหว ปลากระสูบจุด และ
ปลาซิวหางแดง  คิดเป็นร้อยละ 46.44, 10.16, 6.34, 5.45, 4.59, 4.45 และ 3.86 ของจ านวนทั้งหมด ตามล าดับ  

  
ค้าส้าคัญ: ชนิด ปริมาณ การแพร่กระจาย ลูกปลา เขื่อนน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
   
*ผู้รับผิดชอบ: สาขาวิชาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน 
จ.สกลนคร 47160  
E-mail: rnisachol@gmail.com 
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The fish juvenile species quantity and distribution in NamOon reservoir, Sakon Nakhon 
 
Nisachol Ruekaewma1* and Pramook Ruekaewma2 
1Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Rajamangala University of Technology Isan 
University, Sakon Nakhon campus 
2Khonkaen Inland Fisheries Research and Development Center (Ubonrattana reservoir) 
 
Abstract 

 The fish juvenile species quantity and distribution in NamOon reservoir, Sakon Nakhon province 
was studied. Fish juvenile specimens were collected monthly by using trawl size 30×3 m with 1 mm mesh 
size at fifteen stations with three replication at each station during January to December 2017. 16 families 
40 species were found and the dominant fish family was Cyprinidae (17 sp., 42.50%). The average number 
of fish juvenile were 84.68 fish/100 sq. m and the highest average number of juvenile fish were found in 
the station 6 (127.55 fish/100 sq.m). There was the highest average number of juvenile in June (143.72 
fish/100 sq.m.). The main components of 7 juvenile species were found at 81.28% of the total juvenile 
composition consisted Parambassis siamensis, Oreochromis niloticus, Rasbora daniconius, Parachela 
siamensis, Xenentodon cancila, Hampala dispar and Rasbora borapetensis at 46.44, 10.16, 6.34, 5.45, 
4.59, 4.45 and 3.86% of the total abundance, respectively.  

 

Keywords: distribution, fish juvenile, NamOon reservoir, Sakon Nakhon province 
   
*Corresponding author: Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Rajamangala University of 
Technology Isan University, Sakon Nakhon campus, Pungkon, Sakon Nakhon 47160   
E-mail: rnisachol@gmail.com 
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การทดสอบปลาหมอ “ชุมพร 1” ในสภาพแวดล้อมศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าอุตรดิตถ์ 
 

ยุทธภูมิ สุวรรอาชา*  โกศล ข้าแสง   สมนึก คงทรัตน์ และ กมลพรรณ ไชยทอง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ ์ 

 
บทคัดย่อ 
 ทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลาหมอสายพันธุ์ “ชุมพร 1” จากศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร (CH) และปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่ผ่านการด ารงพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า
อุตรดิตถ์ในรุ่นที่ 3 (UT) เลี้ยงทดสอบภายในสภาพแวดล้อมศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ 
มาใช้ประโยชน์ในการเลือกใช้พันธุ์ปลาให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิ ตถ์และพื้นที่ใกล้เคียง ด าเนินการเลี้ยง
ทดสอบปลาหมอทั้ง 2 ประชากร ในกระชังที่แขวนลอยในบ่อดินบ่อเดียวกัน ประชากรละ 5 ซ้ า เป็นระยะเวลา 6 เดือน       
ท าการเก็บข้อมูล แยกเพศวิเคราะห์ผล พบว่า น้ าหนัก อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (Specific growth rate) น้ าหนักเพิ่ม
เฉลี่ยต่อวัน (Daily weight gain) ทั้งในเพศเมียและเพศผู้ และอัตรารอดตายของปลาหมอทั้ง 2 ประชากร ไม่แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ด้านความยาวในเพศเมีย พบว่าประชากร UT มีความยาวเฉลี่ยยาวกว่าประชากร CH (P<0.05) 
ส่วนในเพศผู้ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ส าหรับค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักและความยาว (Condition 
factor) จากข้อมูลเริ่มต้นการทดลองและเมื่อสิ้นสุดการทดลองทั้งในเพศเมียและเพศผู้ พบว่า ประชากร UT มีค่าต่ ากว่า
ประชากร CH (P<0.05) ผลผลิตรวมในการทดลอง พบว่าประชากร UT มีผลผลิตที่ต่ ากว่าประชากร CH (P<0.05) เนื่องจาก
สัดส่วนเพศในประชากร CH มีสัดส่วนเพศเมียมากกว่าประชากร UT (P<0.05) 
 
ค้าส้าคัญ: ปลาหมอชุมพร 1 สภาพแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ ์  
   
*ผู้รับผดิชอบ: 34 หมู่ 10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดติถ์ 53140 โทร. 055-491002 
 E-mail: kaijae123@hotmail.com 
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Performances of Chumphon-1 Climbing Perch (Anabas testudineus) at Uttaradit Aquatic 
Animal Genetics Research and Development Center 
 
Yutthapoom Suwanarcha*,  Kosol Khamsaeng ,  Somnuek Kongtaratana and Kamonpan Chaitong 
Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center 
 
Abstract  
 The study on growth and survival rate were compared in Chumphon-1 strain of Climbing perch. 
They were maintained at Chumphon Aquatic Animal Genetics Research and Development Center (CH) and 
Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center in 3rd generation (UT). The objective 
of this experiment for use information to benefit for selection suitable strain to rearing at Uttaradit 
province. They were reared on Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center 
environmental condition in cage submerged within earth pond, each group with 5 replicates for 6 months 
and data collected separately male and female. The result showed that average body weight, specific 
growth rate, daily weight gain in both sexes and survival rate were found non-significant differences. 
Average body length of UT female was larger than CH (P<0.05). However, average body length of male 
were non-significant differences. Initial and final condition factor of UT was lower than CH (P<0.05) in both 
sexes. The yield of UT was lower than CH (P<0.05), due to female ratio of CH was higher than UT (P<0.05). 
 
Keywords: Chumphon-1 Climbing Perch, Environment, Uttaradit Province 
   
*Corresponding author: 34 Moo 10, Wangdaeng, Tron, Uttaradit, Thailand, 53140 Tel. 055-491002 
E-mail: kaijae123@hotmail.com 
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ค้าน้า 
 กรมประมงได้มีการปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอ เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตให้ดีขึ้น และใช้เวลาการเลี้ยงสั้นลงเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการในการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2546 - 2554 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า
ชุมพร  (สง่า และสุชาติ, 2550; กฤษณุพันธ์ และคณะ, 2553; กฤษณุพันธ์ และเมตตา, 2554; สง่า และคณะ, 2554; สุชาติ 
และคณะ, 2555) ต่อมากรมประมงได้อนุมัติให้ใช้ช่ือพันธุ์ว่า “ชุมพร 1” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ซึ่งผ่านการทดสอบพันธุ์
แล้วว่ามีความเหมาะสม ส าหรับน ามาใช้เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดชุมพร และพื้นที่ใกล้เคียง (สุชาติ และคณะ, 2555) ปัจจุบันความ
ต้องการพันธุ์ปลาหมอ ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่ใกล้เคียงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ จึงได้น าปลาหมอสายพันธุ์ “ชุมพร 1” จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร เข้ามา
เลี้ยงเพื่อน าไปใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุ กระจายพันธ์ุให้แก่เกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อ พ.ศ.2557  

เนื่องจากพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดชุมพรมีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน (Climatological center, 2015)  
โดยสัตว์น้ าแต่ละสายพันธ์ุ เมื่อน าไปเลี้ยงในสภาพแวดล้อมท่ีต่างกันจะส่งผลให้มีการแสดงออกที่แตกต่างกันเช่น สายพันธุ์ปลา
ที่น าไปเลี้ยงแล้วได้ผลดีในสภาพแวดล้อมแบบหนึ่งอาจแสดงผลตรงกันข้ามในสภาพแวดล้อมอีกแบบหนึ่ง ปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นเช่นนี้เรียกว่าปฏิกิริยาระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อม (Genotype-Environment interaction, GxE) ซึ่งมี
ความส าคัญ เนื่องจากสัตว์น้ าเป็นสัตว์เลือดเย็น สิ่งแวดล้อมจะมีผลต่อการด ารงชีวิตโดยเฉพาะการเจริญเติบโต และการ
สืบพันธุ์เป็นอย่างมาก (Brett, 1979) ซึ่งลักษณะที่ปรากฏในปลาชนิดเดียวกัน แต่อาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน หรือถูก
น ามาเพาะเลี้ยงในฟาร์มเป็นระยะเวลานาน หรือปลาที่ไม่ได้รบัการถ่ายทอดทางพันธุกรรมระหว่างประชากรมาเป็นเวลานานจะ
มีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางพันธุกรรมสูงภายในประชากรนั้นๆ ดังนั้น การกระจายพันธุ์ไปสู่เกษตรกร  จึง
จ าเป็นต้องมีการทดสอบลักษณะเป้าหมายของสัตว์น้ าปรับปรงุพันธุ์ในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมเดิมที่สัตว์
น้ านั้นได้รับการปรับปรุง เพื่อให้เกษตรกรได้รับพันธุ์สัตว์น้ าที่เหมาะสมตอ่ท้องถิ่นที่แท้จริง (สุภัทรา, 2548) ด้วยเหตุนี้จึงมีความ
จ าเป็นอย่างมากทีจ่ะต้องศึกษาลักษณะที่ปรากฏต่างๆ ของปลาหมอ “ชุมพร 1” เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการสนับสนุนเกษตรกร
ในพื้นที่ ในการเลือกใช้พันธุ์ปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่มีความเหมาะสมต่อสภาพการเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่
ใกล้เคียง โดยการศึกษานี้ได้น าพันธุ์ปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่ผ่านการด ารงพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า
อุตรดิตถ์ในรุ่นที่ 3 มาเลี้ยงทดสอบกับปลาหมอ “ชุมพร 1” จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร ในสภาพแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ งานวิจัยช้ินนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
และพื้นที่ใกล้เคียง ในการเลือกใช้พันธุ์ปลาหมอที่เหมาะสมต่อพื้นที่ เพื่อเข้าถึงแหล่งพันธุ์ที่ดี เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนใน  
การผลิต  

 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และลักษณะส าคัญเชิงเพาะเลี้ยงของปลาหมอ “ชุมพร 1” ระหว่างประชากรที่ด ารง
พันธุ์ท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์กับประชากรเดิมที่ปรับปรุงพันธุ์ท่ีจังหวัดชุมพร 
 
วิธีด้าเนินการ 
1. การเตรียมปลา และสถานท่ีที่ใช้ในการทดลอง 
 1.1 การเตรียมปลาที่ใช้ในการทดลอง 
 ปลาหมอ “ชุมพร 1” ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร ได้มีการปรับปรุงพันธุ์มาแล้ว 4 รุ่น ก่อนที่จะ
ประกาศใช้ช่ือสายพันธุ์ “ชุมพร 1” จากนั้นจึงกระจายพันธ์ุ ให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ (ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์) เพาะขยายพันธุ์ต่อ และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ได้ด ารงรักษาสาย
พันธุ์ต่อมา 2 รุ่น จึงน ามาใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุในการเพาะพันธุ์ทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงในรุ่นลูก (รุ่นที ่3) กับประชากรเดิมที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร 
 1. ชุดการทดลองที่ 1 ปลาหมอ “ชุมพร 1” จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร (CH) 
 2. ชุดการทดลองที่ 2 ปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่ผ่านการด ารงพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า
อุตรดิตถ์ รุ่นท่ี 3 (UT)  
 เตรียมพันธ์ุปลาทั้ง 2 ประชากร (treatment) ที่ใช้ในการทดสอบ (ข้อ 1 และข้อ 2) โดยใช้พันธุ์ปลาอายุ 1 เดือน   
น าปลาทั้ง 2 ประชากร มาเลี้ยงปรับสภาพในกระชังที่แขวนลอยในบ่อดิน เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
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 1.2 สถานท่ีและระยะเวลาในการด าเนินการทดลอง 
   ด าเนินการเลี้ยงเปรียบเทียบการเจรญิเติบโตและลักษณะเชิงเพาะเลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า
อุตรดิตถ์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 

2. วิธีการด าเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 วิธีการศึกษา 

  วางแผนการทดลองแบบสุ่มซ้อน (CRD with Nested Factor) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุดการทดลอง 
(treatment) แต่ละชุดการทดลองมีจ านวน 5 ซ้ า (replication) โดยก าหนดให้ประชากรปลาหมอ “ชุมพร 1” เป็นปัจจัยคงที่ 
(fixed effect) และ กระชังเป็นปัจจัยสุ่ม (random effect) 

2.2 วิธีด าเนินการทดลอง 
          ท าการสุ่มลูกปลาหมอทั้ง 2 ประชากร (treatment) ลงเลี้ยงในกระชังอวนโพลีด้ายเขียว (2x5x1.5 เมตร) ที่
แขวนลอยในบ่อดินขนาด 600 ตร.ม. กระชังละ 100 ตัว ประชากรละ 5 กระชัง (replication) โดยมีระบบให้อากาศในแต่ละ
กระชัง ท าการสุ่มช่ังน้ าหนัก (body weight) และวัดความยาว (Total length) ก่อนลงลูกปลาในแต่ละกระชัง กระชังละ 50 
ตัว วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติก่อนเริ่มต้นการทดลอง การให้อาหาร ให้กินอาหารเม็ดส าเร็จรูป (โปรตีนไม่น้อยกว่า 30%) ใน
อัตรา 5% ของน้ าหนักตัว/วัน แบ่งการให้เป็น 2 ครั้ง/วัน  ตรวจวัดคุณภาพน้ าทุกสัปดาห์ ด าเนินการเปลี่ยนกระชังเดือนละครั้ง
เพื่อป้องกันการอุดตัน และตรวจสอบรอยรั่ว 
 เก็บข้อมูล ช่ังน้ าหนัก และวัดความยาวทุกเดือน โดยท าการสุ่มกระชังละ 20 ตัว เพื่อน าค่าที่ได้มาค านวณปรับ
ปริมาณอาหารที่ให้/วัน  เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (6 เดือน) ช่ังน้ าหนัก วัดความยาว และจ าแนกเพศของปลาทุกตัวในทุกกระชัง 
นับจ านวนปลาที่เหลือรอดแต่ละกระชัง จากนั้นน าข้อมูลไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติแบบแยกเพศ โดยมีการทดสอบชุดข้อมูลให้เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น
(Assumptions) โดยการทดสอบการกระจายตัวของข้อมูล และทดสอบความแปรปรวน (Homogeneity of variance) พบว่า
ข้อมูลทุกชุดข้อมูลเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น จึงน าข้อมูลไปทดสอบความแตกต่าง โดยวิเคราะห์ข้อมูล น้ าหนัก ความยาว  
และค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนัก และความยาว (Condition factor or Fatness) ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบ one-way 
nested analysis of variance (Sokal and Rohlf, 1981) จากแบบ 

                              Yijk  i     j(i)   𝜀(𝑖𝑗)𝑘                                
   𝑌ijk 
 
i 
j(i) 
  𝜀(𝑖𝑗) 𝑘 

=   ค่าสังเกตของปัจจัย A ระดับที่ 𝑖 ปัจจัย B ระดับที่ j และหน่วยตัวอย่างที่ k 
=   ค่าเฉลีย่รวม 
=   อิทธิพลจากปัจจัย A ระดับที่ 𝑖 โดยที่  ∑  𝑖 

   = 0 
=   ความคลาดเคลื่อนสุ่ม โดยที่ (𝑖𝑗) ~ NID(0, σ2) 
=   อิทธิพลจากปัจจัย B ระดับที่ j ที่ซ้อนอยู่ใน A ระดับที่ i โดยที ่ ∑   𝑗 𝑖   

  = 0 
ค่าความสมัพันธ์ระหว่างน้ าหนัก และความยาว  ค านวณตาม Migiro et al. (2014) จากสูตร  

 =   น้ าหนักปลา (กรัม)   x 100  
                  ความยาวเหยียด3 (ซม) 

ส่วนข้อมูล น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน (Daily weight gain, DWG) อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (Specific growth 
rate, SGR)  อัตรารอดตาย (Survival rate, SR %) และผลผลิตรวมของปลาหมอ “ชุมพร 1” ใช้วิธีวิเคราะห์แบบ t-test  for 
Independent Samples และใช้ Chi-square ในการวิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วนเพศ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%  

 
น้ าหนักเพิ่มต่อวัน  ค านวณตาม Brett (1979) จากสูตร 

                                 = (น้ าหนักปลาเฉลี่ยสดุท้าย - น้ าหนักปลาเฉลี่ยเริ่มต้น)  
     ระยะเวลาทดลอง 
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อัตราการเจรญิเติบโตจ าเพาะ  ค านวณตาม Brett (1979) จากสูตร 

                                      = (ln น้ าหนักปลาเฉลี่ยสดุท้าย - ln น้ าหนักปลาเฉลี่ยเริ่มต้น) x 100  
            ระยะเวลาทดลอง  
 

อัตรารอดตาย  ค านวณตาม สมศกัดิ์ และคณะ (2555) จากสูตร 

 = จ านวนปลาสิ้นสุดการทดลอง x 100 
         จ านวนปลาที่เริ่มทดลอง 
 

สัดส่วนเพศ  ค านวณตาม สมศักดิ ์และคณะ (2555) จากสูตร 

 = จ านวนปลาสิ้นสุดการทดลอง (แยกเพศ) x 100 
          จ านวนปลาสิ้นสดุการทดลอง (รวมเพศ) 
 

ผลผลติรวม   
            ผลผลิตรวม = น้ าหนักปลาทั้งหมด (กรัม) 

 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาข้อมูลในการเลี้ยงทดสอบปลาหมอ “ชุมพร 1” ประชากร CH และประชากร UT เมื่ออายุ 180 วัน 
พบว่า  
1. การเจริญเติบโต  

1.1 น้ าหนัก 
  น้ าหนักเฉลี่ย ของปลาหมอประชากร CH และประชากร UT ในเพศเมีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 82.34±23.41 และ 

82.14±18.83 กรัม ตามล าดับ ส่วนเพศผู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 42.95±13.03 และ 42.66±10.53 กรัม ตามล าดับ เมื่อน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่า ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ทั้งในเพศเมีย และเพศผู้ (ตารางที่ 1) 

1.2 ความยาว 
  ความยาวเฉลี่ย ของปลาหมอประชากร CH และประชากร UT ในเพศเมีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.40±1.38 และ 

15.84±1.15 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนเพศผู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.33±1.20 และ 13.64±1.03 เซนติเมตร ตามล าดับ เมื่อน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกตา่งทางสถิติ พบว่า ในเพศเมีย มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนในเพศ
ผู้ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 1) 

1.3 อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ  
  อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะเฉลี่ย ของปลาหมอประชากร CH และประชากร UT ในเพศเมีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

2.11±0.10 และ 2.07±0.08 เปอร์เซ็นต์/วัน ตามล าดับ ส่วนเพศผู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.75±0.09 และ 1.71±0.07 เปอร์เซ็นต์/
วัน ตามล าดับ เมื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกตา่งทางสถิติ พบว่า ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ทั้งใน
เพศเมียและเพศผู้ (ตารางที่ 1) 

1.4 น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน 
    น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน ของปลาหมอประชากร CH และประชากร UT ในเพศเมีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.45±0.03 
และ 0.45±0.01 กรัม/วัน ตามล าดับ ส่วนเพศผู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.23±0.02 และ 0.23±0.01 กรัม/วัน ตามล าดับ เมื่อน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่า ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ทั้งในเพศเมีย และเพศผู้ 
(ตารางที่ 1) 

2. ค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนกั และความยาว 
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนัก และความยาวเฉลี่ย ของปลาหมอประชากร  CH และประชากร UT ในเพศเมีย 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.21±0.05 และ 2.04±0.04 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนเพศผู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.76±0.06 และ 1.65±0.02 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ทั้งในเพศเมีย และเพศผู้ (ตารางที่ 1) 
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3. สัดส่วนเพศ     
 สัดส่วนเพศเมียเฉลี่ย ของปลาหมอประชากร CH และ ประชากร UT มีค่าเท่ากับ 71.27±3.85 และ 50.69±3.07 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ สัดส่วนเพศผู้มีค่าเท่ากับ 28.73±3.85 และ 49.31±3.07 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ความแตกต่างทางสถิติ พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ของสัดส่วนเพศเมียและสดัสว่นเพศผู้ (ตารางที่ 1) 

4. อัตรารอดตาย  
 อัตรารอดตายเฉลี่ย ของปลาหมอประชากร CH มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 78±7.65 เปอร์เซ็นต์ ประชากร UT มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 80.6±4.83 เปอร์เซ็นต์ เมื่อน ามาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่า ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(P>0.05)  
(ตารางที่ 1) 

5. ผลผลิตรวม  
 ผลผลิตรวมของปลาหมอ ประชากร CH และ ประชากร UT มีค่าเท่ากับ 5,532.2±418.4 และ 5,024±159.32 
กรัม ตามล าดับ เมื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
(ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย อัตราการเจริญเตบิโต  ค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนัก และความยาว สัดส่วนเพศ อัตรารอด และผลผลิต

รวม ของปลาหมอ “ชุมพร 1” ประชากร CH และ ประชากร UT ที่อายุ 180 วัน 
เพศ ค่าเฉลี่ย CH UT 
 น้ าหนักเริ่มต้น (กรัม) 1.86±0.38a 1.98±0.25a  
 ความยาวเริ่มต้น (เซนติเมตร) 

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนัก และความยาวเริ่มต้น (เปอร์เซ็นต)์                                                                                                                      
    4.34±0.24a 

       2.11±0.05a 
4.55±0.16a 
2.02±0.03 b 

 น้ าหนักสุดท้าย (กรัม) 82.34±23.41a 82.14±18.83a 
 ความยาวสุดท้าย (เซนติเมตร) 15.40±1.38a 15.84±1.15b 
เพศเมีย อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (เปอร์เซ็นต/์วัน) 2.11±0.10a 2.07±0.08a 
 น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน (กรัม/วัน) 0.45±0.03a 0.45±0.01a 
 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนัก และความยาว (เปอร์เซ็นต์) 

สัดส่วนเพศ (เปอร์เซ็นต์) 
2.21±0.05 a 
71.27±3.85a 

2.04±0.04b 
50.69±3.07b 

 น้ าหนักสุดท้าย (กรัม) 42.95±13.03a 42.66±10.53a 
 ความยาวสุดท้าย (เซนติเมตร) 13.33±1.20a 13.64±1.03a 
 เพศผู ้ อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (เปอร์เซ็นต/์วัน) 1.75±0.09a 1.71±0.07a 
 น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน (กรัม/วัน) 0.23±0.02a 0.23±0.01a 
 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนัก และความยาว (เปอร์เซ็นต์) 

สัดส่วนเพศ (เปอร์เซ็นต์) 
1.76±0.06a 
28.73±3.85a 

1.65±0.02b 
49.31±3.07b 

 อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 
ผลผลิตรวม (กรัม) 

78±7.65a 
5,532.2±418.4a 

80.6±4.83a 

5,024±159.32b 
หมายเหต:ุ  ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตวัอักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกัน แสดงว่าแตกต่างกันทางสถติิอย่างมีนัยส าคญั (P<0.05) 
 
6. คุณภาพน้ า  

คุณภาพน้ าตั้งแต่เริ่มต้น และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เป็นระยะเวลา 180 วัน พบว่ามีค่าพิสัย ดังนี้ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ค่าพิสัยคณุภาพน้ าในบ่อทดลอง การทดสอบการเจริญเติบโตของ ปลาหมอ“ชุมพร 1” ประชากร CH และ 
ประชากร UT  เป็นระยะเวลา 180 วัน 

คุณภาพน้้า ค่าพิสัย 
ความเป็นกรด-ด่าง  7 - 8.5 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (มิลลกิรัม/ลิตร) 4 - 6.3 
อุณหภูมิของน้ า (องศาเซลเซียส) 21.5 - 29.5 
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัม/ลิตร) 0.02 - 0.03 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัม/ลิตร) 61 - 86 

 
สรุปและวิจารณ์ 
          จากผลการเลี้ยงทดสอบลักษณะส าคัญเชิงเพาะเลี้ยง ระหว่างปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่ผ่านการด ารงพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ รุ่นท่ี 3 (UT) และปลาหมอ “ชุมพร 1” จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร 
(CH) นั้น ไม่พบความแตกต่างด้านการเจริญเติบโต ซึ่งพิจารณาจากน้ าหนัก อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ และน้ าหนักเพิ่ม
เฉลี่ยต่อวัน แสดงให้เห็นว่าการด ารงพันธุ์ในสภาพแวดล้อมศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ 3 รุ่นนั้น ลักษณะ
การเจริญเติบโตไม่เปลี่ยนแปลงไปจากประชากรเดิม ซึ่งผลการทดลองในครั้งนี้ใกล้เคียงกับการศึกษาก่อนหน้านี้ของ       
กฤษณุพันธ์ และเมตตา (2554)  ที่ได้ศึกษาการเจริญเติบโตของปลาหมอ “ชุมพร 1” โดยเริ่มการทดลองในลูกปลาขนาดความ
ยาว 2.65±0.26 เซนติเมตร น้ าหนัก 0.37±0.11 กรัม เลี้ยงทดสอบในกระชัง จ านวน 170 วัน พบว่าน้ าหนักเพศเมียเท่ากับ 
89.17±19.36 กรัม ยาว 15.85±1.09 เซนติเมตร น้ าหนักเพศผู้เท่ากับ 53.83±11.55 กรัม ยาว 13.98±1.05 เซนติเมตร เมื่อ
พิจารณาด้านลักษณะที่ปรากฏ จากค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนัก และความยาว ก่อนเริ่มการทดลองวิเคราะห์แบบรวมเพศ 
และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง วิเคราะห์แบบแยกเพศ ประชากร UT มีค่าต่ ากว่า ประชากร CH ทั้งในเพศเมียและเพศผู้ แสดงให้
เห็นว่า ประชากร UT เริ่มมีลักษณะการเจรญิเติบโตที่แตกต่างไปจากประชากรเดิม (ประชากร CH) ซึ่งค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
น้ าหนัก และความยาว ใช้บ่งบอกความแตกต่างของน้ าหนัก ความอ้วน ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม เช่น อาหาร ลักษณะรูปร่าง
ของล าตัวของปลาแต่ละชนิดจะมีช่วงค่าเฉพาะ สามารถใช้บ่งบอกถึงรูปร่างของปลาได้  ซึ่งอัตราการเพิ่มน้ าหนัก และความยาว
ของปลาในชนิดเดียวกันนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งที่อยู่อาศัย ฤดูกาล การเจริญพันธุ์ และการวางไข่  (Froese, 2006; Nash et al., 
2006) ส าหรับประชากร UT ที่มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนัก และความยาว ที่ต่ ากว่า CH อย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) จึง
ควรมีการเฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป 

ผลผลิตรวมพบว่า ประชากร CH มีปริมาณผลผลิตที่สูงกว่า ประชากร UT สาเหตุมาจากสัดส่วนเพศเมียในประชากร 
CH ที่มีมากกว่า ประชากร UT เนื่องจากปลาหมอเพศเมียโดยธรรมชาตินั้น มีสรีระที่ใหญ่กว่าปลาหมอเพศผู้ อ าไพพรรณ และ
สุชาติ (2548) ได้รายงานว่าน้ าหนักปลาหมอเพศเมียสูงกว่าเพศผู้ มีค่าเท่ากับ 1.65 เท่า ส่วน สุชาติ และคณะ (2555) พบว่า 
ปลาหมอสายคัดพันธุ์รุ่นที่ 4 เพศเมียมีน้ าหนักสูงกว่าเพศผู้อยู่ถึง 64 เปอร์เซ็นต์ ด้วยสาเหตุนี้ท าให้สัดส่วนเพศมีผลต่อปริมาณ
ผลผลิตรวม ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการศึกษาของ อ าไพพรรณ และสุชาติ (2548) ได้รายงานว่า อัตราส่วนปลาหมอเพศผู้ ต่อ
อัตราส่วนปลาหมอเพศเมีย เท่ากับ 1:2  และรายงานของ สง่า และคณะ (2554) ที่ศึกษาปลาหมอชุมพร ที่ผ่านการปรับปรุง
พันธุ์รุ่น 2 และ 4 พบว่ามีสัดส่วนเพศเมียเท่ากับ 43.67±1.69 และ 39.06±2.03 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งจากการทดลองที่
ผ่านมา จะเห็นได้ว่าสัดส่วนเพศที่ทดลองในแต่ละครั้งมีความไม่แน่นอน และจากการประเมินจากสภาพแวดล้อมช่วงการ
เพาะพันธุ์ และอนุบาลลูกปลาทั้ง 2 ประชากร มีคุณภาพน้ าใกล้เคียงกัน ยกเว้นอุณหภูมิของน้ าที่จังหวัดชุมพร (30 องศา
เซลเซียส) มีอุณหภูมิที่สูงกว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ (15 องศาเซลเซียส) ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของ สุชาติ และคณะ (2559) ที่
ศึกษาผลของระดับอุณหภูมิน้ าต่ออัตราส่วนเพศปลานิล และพบว่า ลูกปลานิลมีอัตราส่วนเพศผู้สูงขึ้นเมื่ออนุบาลในน้ าที่มี
อุณหภูมิสูงขึ้น และการศึกษาของ Abozaid et al., (2011) ศึกษาผลของอุณหภูมิในช่วงการพัฒนาของตัวอ่อนในการก าหนด
เพศ ของปลาม้าลาย (Danio rerio) พบว่าหลังจากไข่ปฏิสนธิ 5 - 10, 5 - 24 และ 5 - 48 ช่ัวโมง ฟักในน้ าอุณหภูมิน้ า 35 
องศาเซลเซียส ได้ปลาม้าลายเพศผู้ 48.3, 47.5 และ 52.6% ตามล าดับ ส่วนในชุดควบคุมมีเพศผู้เพียงร้อยละ 22.0 เท่านั้น 
จากการทดลองในครั้งนี้ อาจเป็นไปได้ว่าสัดส่วนเพศที่แตกต่างอาจเกิดจากกระบวนการสุ่มพันธุ์ปลา ที่ใช้ในการทดลองที่
แตกต่าง เนื่องจากลูกพันธุ์ปลาที่ใช้ในการทดลองน ามาจากต่างแหล่ง แต่ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ
แสดงออกทางเพศของปลาหมอว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ควบคุมลักษณะเพศเมีย เนื่องจากสัดส่วนเพศเมียในปลาหมอมีความส าคัญ
อย่างมากต่อปริมาณผลผลิตที่ได้รับ  
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          อัตรารอดตาย ประชากร CH และประชากร UT ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และพบว่า มีค่าใกล้เคียงกับการศึกษา
ก่อนหน้าน้ี กฤษณุพันธ์ และเมตตา (2554) ระบุว่าอัตรารอดตายของปลาหมอที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์รุ่นท่ี 4 สายคัดเลือกและ
สายควบคุมที่อายุ 170 วัน เท่ากับ 73.47±7.16 และ 69.27±1.89 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วน เมตตา และคณะ (2556) ที่
ระบุว่าอัตรารอดตาย ของปลาหมอคัดพันธ์ุ รุ่นท่ี 4 ที่อายุ 141 วัน มีค่าเท่ากับ 86.78±3.85 เปอร์เซ็นต์ 
 คุณภาพน้ าตลอดระยะเวลาการเลี้ยง คุณภาพน้ ามีค่าที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 
เนื่องจากมีระบบให้อากาศ และมีการเปลี่ยนถ่ายน้ าเป็นระยะ ซึ่งจ านวนปลาที่ใช้ในการทดลองไม่เกินศักยภาพของบ่อทดลอง 
จึงไม่พบปัญหาด้านคุณภาพน้ า 
 จากผลการศึกษาสรุปว่าพันธุ์ปลาหมอ “ชุมพร 1” จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร (CH) และพันธุ์
ปลาหมอ “ชุมพร 1” จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ (UT) เมื่อน ามาเลี้ยงทดสอบในเขตพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ ด้านการเจริญเติบโต ในแต่ละเพศ พบว่า ไม่มีความแตกต่าง แต่ผลผลิตรวมจากการทดลอง พบว่า มีความแตกต่าง 
ทั้งนี้เกิดจากประชากร CH มีสัดส่วนเพศเมียที่สูงกว่า ประชากร UT สัดส่วนเพศที่แตกต่างนี้ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่
ท าให้เกิดลักษณะดังกล่าว และควรมีการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏในประชากร UT  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ดร.วงศ์ปฐม กมลรัตน์ ผู้เช่ียวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประมงน้ าจืด  
คุณวิศรุต ชัยเลิศฤทธิ์ ที่ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานวิจัย ดร.สง่า ลีสง่า คุณสุชาติ จุลอดุง  ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน
พันธุ์ปลา คณะกรรมการวิชาการของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าทุกท่านที่ร่วมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
แนะน าจนงานวิจัยนี้ส าเร็จได้ตามเป้าหมาย ขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานผลิตพันธ์ุสัตว์น้ าศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้ าอุตรดิตถ์ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จนประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์, สง่า ลีสง่า และ สุชาติ จุลอดุง. 2553. การปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอโดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่.  

เอกสารวิชาการฉบับที่ 1/2553. สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า, กรมประมง 33 หน้า. 
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เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงและพันธุ์จากธรรมชาติที่เลี้ยง
ด้วยความหนาแน่นต่างกัน 

 
นิรุต แก่นเชื้อชัย* กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์ วรรณเพ็ญ เกตุกล่่า สาธิต ค่าผง และ เกษม หอมโชติ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าเพชรบุรี  

 
บทคัดยอ่ 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงและพันธุ์จากธรรมชาติที่ เลี้ยงในกระชัง
ภายในบ่อซีเมนต์ด้วยความหนาแน่นต่างกัน ด้าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าเพชรบุรี แบ่งชุดการทดลองตามพันธุ์กุ้งแชบ๊วย 2 แหล่ง คือ พันธุ์ปรับปรุงของศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้้าเพชรบุรีและพันธุ์ธรรมชาติจังหวัดตราด และแบ่งปัจจัยตามระดับความหนาแน่น 3 ระดับ คือ 60 120 และ
240 ตัว/ตารางเมตร โดยชุดการทดลองจะเลี้ยงกุ้งรวมกันในบ่อทั้ง 2 แหล่ง จ้านวน 3 ซ้้า เลี้ยงกุ้งเป็นระยะเวลา 90 วัน 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความหนาแน่นมีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ 
(p<0.05) ระดับความหนาแน่น 60 ตัว/ตารางเมตร กุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด มีค่าน้้าหนักตัว    
ความยาว น้้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ และอัตรารอดตายเฉลี่ย 6.47±1.12 กรัม 10.47±0.55 
เซนติเมตร 0.06±0.000 กรัม/วัน 0.94±0.050%/วัน และ 75.00±6.52% ตามล้าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ 
(p<0.05) สรุปแหล่งพันธุ์กุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงมีการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายสูงกว่าแหล่งพันธุ์ธรรมชาติจังหวัดตราด 
และความหนาแน่น 60 ตัว/ตารางเมตร เป็นอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมต่อการศึกษาครั้งนี้ 

 
ค่าส่าคัญ: กุ้งแชบว๊ย ความหนาแน่น การเจริญเติบโต พันธุ์ปรับปรุง บ่อซีเมนต์ 
   
*ผู้รับผิดชอบ: 112 หมู่ 1 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100 
E-mail: Root.kaen@hotmail.com 
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Comparison of Growth and Survival Rate on the Selected and Wild Stocks of Banana 
Shrimp (Fenneropenaeus merquiensis De Man, 1888) with Different Stocking Density  

 
Niroot Kaenchueachai*, Kridsanupan Komanpririn, Wanpen Kateklam, Sathit Khamphong and 
Kasem Homchot     
Phetchaburi Aquatic Animal Genetics Research and Development Center  

 
Abstract 

Comparison of growth and survival rate on the selected banana shrimp and wild type with 
different density had been carried out at Phetchaburi Aquatic Animal Genetics Research and Development 
Center during October 2016 to September 2017 for 90 days. Two factors, i.e., two levels of strain and 
three levels of stocking density (60, 120 and 240 individuals/m2) were studied simultaneously. Each 
treatment was randomized to the cages in cement tanks three times (replicates). After 90 days, average 
body weight (BW), body length (BL), average daily weight gain (ADG), specific growth rate (SGR), survival 
rate (SUR) were recorded and analyzed using two-way analysis of variance, which the interaction between 
strain and stocking density was accounted in the linear model. The results indicated that the stocking 
density at 60 individuals/m2 led to higher growth and survival rate than other densities significantly 
(p<0.05). The average BW, BL, ADG, SGR, and SUR of selected banana shrimp were 6.47±1.12 g 10.47±0.55 
cm 0.006±0.000 g/day 0.94±0.050%/day and 75.00±6.52% respectively. Selected banana shrimp showed 
significantly higher average growth and average survival rate than wild type (p<0.05). In conclusion, the 
selected banana shrimp had growth and survival higher than wild type and stocking density at 60 
individuals/m2 appropriate for this study. 
 
Keywords: Banana Shrimp, density, growth, Selected Stock, Cement tank 
   
*Corresponding author: 122 Moo 1, Lhampukbia Sub-district, Banlham District, Phetchaburi 86100.  
E-mail: Root.kaen@hotmail.com 
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ค่าน่า 
 กุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis, 1888) เป็นสัตว์น้้าชายฝั่งเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีความส้าคัญของ
ประเทศไทยเนื่องจากมีรสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ผลผลิตที่บริโภคส่วนใหญ่เป็นการจับจาก
ธรรมชาติ ส่วนการเพาะเลี้ยงเป็นการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนาท่ีต้องอาศัยลูกพันธ์ุจากธรรมชาติมากกว่าการใช้ลูกพันธุ์ที่เกิดจากการ
เพาะเลี้ยง  จึงท้าให้การเพาะเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยไม่ได้พัฒนาไปสู่การเลี้ยงเชิงพาณิชย์ จากสถิติของกรมประมงในปี 2558 รายงาน
ว่า ผลผลิตกุ้งแชบ๊วยท้ังหมดมีปริมาณ 7,460 ตัน ส่วนใหญ่ได้จากการจับจากธรรมชาติ 7,223 ตัน และจากการเพาะเลี้ยง 237 
ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 2,014 ล้านบาท โดยมีราคาเฉลี่ย 270 บาท/กก. พื้นที่การเพาะเลี้ยงส่ วนใหญ่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี 
มีฟาร์มเลี้ยงจ้านวน 750 ฟาร์ม พื้นที่รวม 15,041 ไร่ ผลผลิตปีละ 119 ตัน (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง, 
2560) แม้ว่าหน่วยงานของกรมประมงได้ประสบความส้าเร็จในการเพาะขยายพันธุ์กุ้งแชบ๊วยมาเป็นเวลานานแล้ว ผลผลิตส่วน
ใหญ่ยังใช้เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติเป็นจ้านวนหลายล้านตัวต่อปี เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าและเพิ่ม
ผลผลิตในแหล่งน้้าธรรมชาติ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบผลผลิตกุ้งแชบ๊วยย้อนหลังไป 5 ปี พบว่าปี 2554 ผลผลิตกุ้งแชบ๊วย
ทั้งปีมีปริมาณ 7,400 ตัน ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2558 แสดงให้เห็นว่าทั้งผลผลิตจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงก็ยังไม่สามารถเพิ่ม
ผลผลิตกุ้งแชบ๊วยได้ ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสนใจเลี้ยงกุ้งชนิดอื่นมากกว่า โดยเฉพาะกุ้งขาว ซึ่งเป็นกุ้งชนิด
พันธุ์ต่างถิ่น แต่สามารถเลี้ยงได้ในรูปแบบพัฒนาที่มีความหนาแน่นสูงได้ ประกอบกับมีสายพันธุ์กุ้งขาวที่พัฒนาพันธุ์ให้มี
ลักษณะที่เลี้ยงง่าย ผลผลิตสูง เกษตรกรส่วนใหญ่จึงหันมาเลี้ยงกุ้งขาวมากขึ้นตั้งแต่ปี 2544 อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการ
เลี้ยงกุ้งของไทยต้องพบกับวิกฤตอีกครั้งในปี 2555 เมื่อมีการระบาดของโรคตายด่วนท่ีมีสาเหตุจากแบคทีเรียที่ท้าให้เกิดตับวาย
เฉียบพลัน (Early Mortality Syndrome, EMS) นับว่าเป็นโรคใหม่ท่ีท้าให้กุ้งตายเป็นจ้านวนมาก แต่ท้ังนี้อาการดังกล่าวไม่พบ
รายงานการติดเช้ือในกุ้งแชบ๊วย ดังน้ันศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าเพชรบุรี กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้า จึง
ได้ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์กุ้งแชบ๊วยด้วยวิธีการคัดเลือกแบบภายในครอบครัว มาตั้งแต่ปี 2556 โดยใช้กุ้งแชบ๊วยพันธุ์
เพาะเลี้ยงของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรังมาเป็นประชากรเริ่มต้น ซึ่งได้รวบรวมกุ้งแชบ๊วยจากแหล่งน้้าธรรมชาติ 
จากจังหวัดสตูล มาเพาะเลี้ยงในบ่อดินและโรงเพาะฟักมาตั้งแต่ปี 2541 และด้าเนินการเพาะพันธุ์ต่อเนื่องมาจนถึงรุ่นที่ 17   
ในปี 2555 จากนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าเพชรบุรีได้น้าพันธุ์กุ้งดังกล่าวมาด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการ
คัดเลือกแบบภายในครอบครัว ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2560 โดยได้กุ้งท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์จ้านวน 2 รุ่น ซึ่งพบว่า กุ้งแชบ๊วย
พันธุ์ปรับปรุงมีลักษณะการลักษณะการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายดีกว่ากลุ่มควบคุมในทุกรุ่น (วรรณเพ็ญ และค ณะ, 
2560) จากผลงานวิจัยดังกล่าวเพื่อเป็นการพัฒนากุ้งแชบ๊วยสายพันธุ์ปรับปรุงของกรมประมงให้เป็นทางเลือกหนึ่งของ
เกษตรกรน้าไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนาและแบบพัฒนา โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีที่มีเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง
แชบ๊วยเป็นจ้านวนมากอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามการสร้างความมั่นใจในสายพันธุ์กุ้งแชบ๊วยที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์มาแล้ว         
ให้เกษตรกรยอมรับ และน้าพันธุ์กุ้งแชบ๊วยไปเลี้ยง จ้าเป็นต้องน้าไปทดสอบกับสายพันธุ์ที่ยังไม่ผ่านการปรับปรุงเพื่อทราบค่า
ลักษณะส้าคัญเชิงเพาะเลี้ยงต่าง ๆ เช่น อัตราความหนาแน่นที่เหมาะสม การเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย ก่อนที่จะน้าไป
ทดสอบในสภาพการเลี้ยงจริง  
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายระหว่างกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงกับกุ้งแชบ๊วยพันธุ์จากธรรมชาติ 
ที่เลี้ยงในกระชังภายในบ่อซีเมนต์ด้วยความหนาแน่นที่แตกต่างกัน 3 ระดับ 
 
วิธีด่าเนินการ 
1. พันธุ์กุ้งทดลอง 
 1.1 พันธุ์กุ้งแชบ๊วยระยะ P15 รุ่นท่ี 2 ของประชากรปรับปรุงพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าเพชรบุรี 
จ้านวน 3,938 ตัว 
 1.2 พันธุ์กุ้งแชบ๊วยระยะ P15 ประชากรธรรมชาติจากสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราดจ้านวน 3,938 ตัว 

2. วิธีวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล (factorial design) โดยศึกษา 2 ปัจจัยควบคู่ ได้แก่ ปัจจัยสายพันธุ์กุ้ง (S) 
แตกต่างกัน 2 ระดับ (S1 = กุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และ S2 = กุ้งแชบ๊วยพันธุ์จากธรรมชาติ) และปัจจัยความหนาแน่น (D) ที่
แตกต่างกัน 3 ระดับ (D1 = 60 ตัว/ตร.ม. D2 = 120 ตัว/ตร.ม. และ D3 = 240 ตัว/ตร.ม.) สุ่ม treatment ให้กับหน่วย
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ทดลองทั้ง 9 หน่วยทดลองโดยเลี้ยงในกระชังขนาด 1x2x1 ม. ซึ่งแขวนในบ่อซีเมนต์ขนาด 5 ตร.ม. บ่อละ 2 กระชัง ซึ่งจะท้า
ทั้งหมด 3 ซ้้า (replication, R1-3) (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 แผนการทดลองการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์จากธรรมชาติ ตั้งแต่ระยะ P15 จนถึงอายุ 90 วัน 

ปัจจัย 
ความหนาแน่น   

กุ้งแชบ๊วยสายพันธุ์ปรับปรุง 
  

กุ้งแชบ๊วยพันธ์ุจากธรรมชาติ 
(ตัว/ตร.ม.)     

60   S1D1R1, S1D1R2, S1D1R3   S2D1R1, S2D1R2, S2D1R3 

120 
 

S1D2R1, S1D2R2, S1D2R3 
 

S2D2R1, S2D2R2, S2D2R3 

240   S1D3R1, S1D3R2, S1D3R3   S2D3R1, S2D3R2, S2D3R3 
 
3. วิธีการทดลอง 
 3.1 การเตรียมบ่อ ใช้บ่อซีเมนต์ขนาด 1x5x1 ม. จ้านวน 9 บ่อ ล้างท้าความสะอาดและฆ่าเช้ือโดยใช้คลอรีนความ
เข้มข้น 50 ส่วนในล้าน ขึงกระชังไนล่อนตาถักขนาดตา 2×4 มม. (6 ช่องตา/นิ้ว) ขนาด 1x2x1 ม. บ่อละ 2 กระชัง เติมน้้า
ทะเลความเค็ม 25 - 30 ส่วนในพัน ระดับความลึก 80 ซม. ใส่หัวทรายเพิ่มอากาศในกระชังจ้านวน 4 หัว/กระชัง  
 3.2 ปล่อยลูกกุ้งระยะ P15 ลงเลี้ยงในกระชังตามผังการทดลองสุ่มช่ังน้้าหนักและวัดความยาวกุ้ง จ้านวน 50 ตัว/กระชัง 
 3.3 เลี้ยงกุ้งด้วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูปวันละ 4 ครั้ง (เวลา 6.00, 9.00, 12.00 และ 15.00 น.) โดยค้านวณปริมาณ
อาหารตามอายุและน้้าหนักตัวกุ้งที่เพ่ิมขึ้น 
 3.4 ใช้เวลาในการเลี้ยงทดสอบเป็นเวลา 90 วัน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2560 
 3.5 ดูดตะกอนก้นบ่อเลี้ยงกุ้งทุกวัน และเปลี่ยนถ่ายน้้า 50% วันเว้นวัน 
 3.6 การวิเคราะห์คุณภาพของน้้า โดยเก็บตัวอย่างน้้าช่วงเวลาประมาณ 07.00 - 07.30 น. เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของ
น้้าในบ่อทดลองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งมีดัชนีที่วิเคราะห์ดังนี้ ความเค็ม (ส่วนในพัน) ความเป็นกรด - ด่างของน้้า (pH) ปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้้า (dissolved oxygen; มก./ล.) ความเป็นด่างของน้้า (alkalinity; มก./ล.) ความกระด้างของน้้า 
(hardness; มก./ล.) ค่าอุณหภูมิของน้้า (water temperature; องศาเซลเซียส) แอมโมเนีย (มก./ล.) และไนไตรท์ (มก./ล.) 
 3.7 ท้าการสุ่มชั่งน้้าหนักและวัดความยาวกุ้งทดลองทุกเดือน จ้านวน 50 ตัว/กระชัง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 การเจริญเติบโตโดยความยาว และน้้าหนักท่ีอายุ 90 วัน 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้้าหนัก โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ  
ตามแบบหุ่นทางคณิตศาสตร์ที่มี treatment รูปแบบแฟคทอเรียล (factorial combination)  

 Yijkl   =    + j + k + ()jk  + ijkl  
  Yijkl     คือ ค่าสังเกตกุ้งตัวท่ี i เมื่อพันธุ์กุ้งแชบ๊วยอยู่ที่ระดับ j, ความหนาแนน่อยู่ที่ระดับ k และจ้านวนซ้้าที่ l 
    คือ ค่าเฉลี่ยทั้งหมด  
  j  คือ อิทธิพลของพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ที่ระดับ j 
  k  คือ อิทธิพลของความหนาแน่น ที่ระดับ k  
  ()jk คือ อิทธิพลร่วมระหว่าง j และ k 
  ijkl  คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่มของการทดลอง  
  
 4.2 น้้าหนักเพิ่มต่อวัน (daily weight gain, DWG) ค้านวณตาม Everhart et al. (1975) และ Ricker (1979) จากสูตร   
 
   น้้าหนักเพิ่มต่อวัน  (ก./วัน) 
  
 

= 
น้้าหนักกุ้งเฉลี่ยสุดท้าย - น้้าหนักกุ้งเฉลี่ยเริ่มต้น 

จ้านวนวันท่ีใช้ทดลอง 
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 4.3 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (specific growth rate, SGR) ค้านวณตาม Brown (1957) จากสตูร 
 
  อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (%/วัน) 
                             
  

4.4 อัตรารอดตาย (survival rate) ค้านวณ จากสูตร 
           
  อัตรารอดตาย (%)                          

                                      

 ข้อมูลน้้าหนักเพิ่มต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ และอัตรารอดตายที่อายุ 90 วัน ท้าการแปลงข้อมูลด้วยวิธี 
angular transformation เป็นค่า arcsine ตามวิธีการของ Sokal and Rohlf (1981) เพื่อปรับให้ข้อมูลมีการกระจายแบบ 
normal distribution ก่อนท่ีจะน้ามาวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 
ผลการศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติบ่งช้ีว่าการเจริญเติบโตและอัตรารอดเนื่องจากอิทธิพลร่วมระหว่างสายพันธุ์และความ
หนาแน่นมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญ (p>0.05) ดังนั้น ปัจจัยสายพันธุ์และความหนาแน่นเป็นปัจจัยที่เป็นอิสระจากกัน 
สามารถพิจารณาผลแยกตามปัจจัยสายพันธ์ุและความหนาแน่นที่แตกต่างกันดังนี้ 

1. ลักษณะการเจริญเติบโต 
    ผลการศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์จากธรรมชาติ ที่ระดับความ

หนาแน่น 60, 120 และ 240 ตัว/ตร.ม. ตั้งแต่ระยะ P15 จนถึงอายุ 90 วัน ได้ผลดังนี้ 
 1.1 น้้าหนัก การเจริญเติบโตโดยน้้าหนักแสดงตามตารางที่ 2 โดยพบว่า การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงที่ความ

หนาแน่น 60 120 และ 240 ตัว/ตร.ม. มีน้้าหนักเฉลี่ย 6.47±1.12  5.34±1.19 และ 4.50±1.27 ก. ตามล้าดับ มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ส่วนกุ้งแชบ๊วยพันธุ์จากธรรมชาติมีน้้าหนักเฉลี่ย 6.09±0.74 4.69±1.21 และ  
4.21±1.36 ก. ตามล้าดับ (ภาพท่ี 1) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างแหล่งพันธุ์ พบว่า
กุ้งพันธุ์ปรับปรุงมีน้้าหนักเฉลี่ยแตกต่างจากพันธุ์ธรรมชาติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 

 1.2 ความยาว การเจริญเติบโตโดยความยาวแสดงตามตารางที่ 2 พบว่า การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงที่ความ
หนาแน่น 60, 120 และ 240 ตัว/ตร.ม. มีความยาวเฉลี่ย 10.5±0.6  9.8±0.7 และ 9.3±0.8 ซม. ตามล้าดับ มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ส่วนกุ้งแชบ๊วยพันธุ์จากธรรมชาติมีความยาวเฉลี่ย 9.8±0.6 8.8±0.7 และ 8.4±0.9 ซม. 
ตามล้าดับ (ภาพที่ 2) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างแหล่งพันธุ์ พบว่ากุ้งพันธุ์
ปรับปรุงมีความยาวเฉลี่ยแตกต่างจากพันธุ์ธรรมชาติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05)  

 1.3 น้้าหนักเพิ่มต่อวัน การเจริญเติบโตโดยน้้าหนักเพิ่มต่อวันแสดงตามตารางที่ 2 โดยพบว่า การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย
พันธุ์ปรับปรุงที่ความหนาแน่น 60  120 และ 240 ตัว/ตร.ม. มีน้้าหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ย 0.060±0.000  0.053±0.005 และ 
0.043±0.005 ก./วัน ตามล้าดับ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ส่วนกุ้งแชบ๊วยพันธุ์จากธรรมชาติมีน้้าหนักเพิ่มต่อ
วันเฉลี่ย 0.056±0.005  0.04±0.000 และ 0.036±0.005 ก./วัน ตามล้าดับ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) และ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแหล่งพันธุ์ พบว่ากุ้งพันธุ์ปรับปรุงมีน้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวันแตกต่างจากพันธุ์ธรรมชาติอย่างมีนัยส้าคัญ 
(p<0.05) 

1.4 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ แสดงตามตารางที่ 2 โดยพบว่า การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงที่ความ
หนาแน่น 60 120 และ 240 ตัว/ตร.ม. มีอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะเฉลี่ย 0.94±0.050  0.88±0.068 และ 0.94±0.022 
%/วัน ตามล้าดับ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p>0.05) ส่วนกุ้งแชบ๊วยพันธุ์จากธรรมชาติมีอัตราการเจริญเติบโต
จ้าเพาะเฉลี่ย 0.69±0.030  0.66±0.034 และ 0.75±0.058 %/วัน ตามล้าดับ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p>0.05) 
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างแหล่งพันธุ์ พบว่ากุ้งพันธุ์ปรับปรุงมีอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะเฉลี่ยแตกต่างจากพันธุ์ธรรมชาติ
อย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 

 

= (ln น้้าหนักกุ้งสุดท้าย - ln น้้าหนกักุ้งเริ่มต้น) 

ระยะเวลาทดลอง 
× 100   

จ้านวนกุ้งสิ้นสุดการทดลอง 

จ้านวนกุ้งที่เริ่มการทดลอง 
× 100 = 
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ตารางที ่2 การเจริญเติบโตของการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์จากธรรมชาติ ที่ระดับความหนาแน่น 60 120 และ      
240 ตัว/ตร.ม. อายุ 90 วัน 

 
ลักษณะการ
เจริญเติบโต 

กุ้งแชบ๊วยพันธ์ุปรับปรุง   กุ้งแชบ๊วยพันธ์ุจากธรรมชาติ 

60 ตัว/ตร.ม. 120 ตัว/ตร.ม. 240 ตัว/ตร.ม.  60 ตัว/ตร.ม. 120 ตัว/ตร.ม. 240 ตัว/ตร.ม. 

น้้าหนัก (ก.)  6.47±1.12Aa 5.34±1.19Ba 4.50±1.27Ca   6.09±0.74Ab 4.69±1.21Bb 4.21±1.36Cb 
ความยาว (ซม.)  10.5±0.6Aa 9.8±0.7Ba 9.3±0.8Ca 

 
9.8±0.6Ab 8.8±0.7Bb 8.4±0.9Cb 

น้้าหนักเพ่ิม 
ต่อวัน (ก./วัน) 0.060±0.000Aa 0.053±0.005Ba 0.043±0.005Ca 

 
0.056±0.005Ab 0.040±0.000Bb 0.036±0.005Cb 

การเจริญเติบโต
จ้าเพาะ (%/วัน) 0.94±0.050Aa 0.88±0.068Aa 0.94±0.022Aa   0.69±0.030Ab 0.66±0.034Ab 0.75±0.058Ab 

หมายเหตุ: ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เปรียบเทียบความหนาแน่นท่ีแตกต่างกันภายในสายพันธ์ุ  
  ตัวอักษรพิมพ์เล็กเปรียบเทียบระหว่างสายพันธ์ุกุ้งที่แตกต่างกันในความหนาแน่นเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 น้้าหนักของกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์จากธรรมชาติ ระดับความหนาแน่น 60 120 และ 240 ตัว/ตร.ม. 

อายุ 90 วัน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ภาพที่ 2 ความยาวของกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์จากธรรมชาติ ระดับความหนาแน่น 60 120 และ 240 ตัว/ตร.ม. 
 อาย ุ90 วัน 
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2. อัตรารอดตาย 
    ผลการศึกษาอัตรารอดตายของการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงและพันธุ์จากธรรมชาติตั้งแต่ระยะ P15 จนถึง

อายุ 90 วัน แสดงตามตารางที่ 3 โดยพบว่า การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงที่ความหนาแน่น 60 120 และ240 ตัว/ตร.ม. มี
อัตรารอดตายเฉลี่ย 75.00±6.52  50.54±3.26 และ 38.22±5.46 % ตามล้าดับ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 
ส่วนกุ้งแชบ๊วยพันธุ์จากธรรมชาติมีอัตรารอดตายเฉลี่ย 41.30±3.26  25.72±7.91 และ 14.58±1.39 % ตามล้าดับ มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยแหล่งพันธุ์ พบว่ากุ้งพันธุ์ปรับปรุงมีอัตรารอดตายเฉลี่ย
แตกต่างจากพันธุ์ธรรมชาติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05)   
 
ตารางที่ 3 อัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์จากธรรมชาติ ที่ระดับความหนาแน่น 60 120 และ 240 ตัว/
 ตร.ม. อายุ 90 วัน 

ลักษณะ 
  กุ้งแชบ๊วยพันธ์ุปรับปรุง   กุ้งแชบ๊วยพันธ์ุจากธรรมชาติ 

 
60 ตัว/ตร.ม. 120 ตัว/ตร.ม. 240 ตัว/ตร.ม.   60 ตัว/ตร.ม. 120 ตัว/ตร.ม. 240 ตัว/ตร.ม. 

อัตรารอด 
ตาย  (%) 

  75.00±6.52Aa 50.54±3.26Ba 38.22±5.46Ca   41.30±3.26Ab 25.72±7.91Bb 14.58±1.39Cb 

หมายเหต:ุ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เปรียบเทียบความหนาแน่นที่แตกต่างกันภายในสายพันธ์ุ  
  ตัวอักษรพิมพ์เล็กเปรียบเทียบระหว่างสายพันธุ์กุ้งที่แตกต่างกันในความหนาแน่นเดียวกัน 
3. ผลการวเิคราะห์คณุภาพของน้้าในบ่อทดลอง 
    ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของน้้าตลอดการทดลองเป็นเวลา 90 วัน แสดงตามตารางที่ 4 พบว่า 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย โดยมีค่าความเค็มเฉลี่ย 30.82±1.66 ส่วนในพัน ซึ่งเหมาะสมต่อการเลี้ยง
กุ้งทะเล ความเป็นกรด-ด่างมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 7.8 - 7.9 อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้ามีค่าเฉลี่ยระหว่าง 
5.87 - 5.98 มก./ล.อยู่ในเกณฑ์ปกติ ความเป็นด่างมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 133 - 150 มก./ล. อยู่ในเกณฑ์ปกติ อุณหภูมิน้้ามี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 28 องศาเซลเซียส อยู่ในเกณฑ์ปกติ แอมโมเนียมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.24  - 0.65 มก./ล. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ไนไตรท์มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.17 - 0.32 มก./ล. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้าของการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์จากธรรมชาติ ที่ระดับความหนาแน่น 60 120 
 และ 240 ตัว/ตร.ม. ตั้งแต่ระยะ P15 จนถึงอายุ 90 วัน 

ดัชนี 

กุ้งแชบ๊วยพันธ์ุปรับปรุง   กุ้งแชบ๊วยพันธ์ุจากธรรมชาติ 

60 ตัว/ตร.ม. 120 ตัว/ตร.ม. 240 ตัว/ตร.ม. 
 

60 ตัว/ตร.ม. 120 ตัว/ตร.ม. 240 ตัว/ตร.ม. 

ความเค็ม 
(ส่วนในพัน) 

30±2 30±2 30±2 
 

30±2 30±2 30±2 

ความเป็นกรด-ด่าง 7.9±0.1 7.8±0.2 7.9±0.1 
 

7.9±0.1 7.8±0.2 7.9±0.1 
ออกซิเจนละลายใน
น้้า (มก./ล.) 

5.87±0.57 5.98±0.67 5.97±0.61 
 

5.87±0.57 5.98±0.67 5.97±0.61 

ความเป็นด่าง 
(มก./ล.) 

133 ± 13 147±17 150±13 
 

133±13 147±17 150±13 

อุณหภูมิ (องศา
เซลเซียส) 

28.3±0.7 28.3±0.7 28.3±0.7 
 

28.3±0.7 28.3±0.7 28.3±0.7 

แอมโมเนีย (มก./ล.) 0.24±0.33 0.45±0.50 0.65±0.62 
 

0.24±0.33 0.45±0.50 0.65±0.62 
ไนไตรท์ (มก./ล.) 0.17±0.18 0.24±0.19 0.32±0.23   0.17±0.18 0.24±0.19 0.32±0.23 

 
 
 
 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ้าปี 2562 O1 

425 

P07 

สรุปและวิจารณ์ผล 
 การทดสอบผลความหนาแน่น 3 ระดับ ต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงและพันธุ์
จากธรรมชาติในบ่อซีเมนต์ในครั้งนี้ พบว่าความหนาแน่นท้ัง 3 ระดับมีผลต่อการแสดงออกของลักษณะการเจริญเติบโต ได้แก่ 
น้้าหนักตัว ความยาว น้้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ โดยที่อัตราความหนาแน่นที่ต่้ากว่ามีการ
แสดงออกทุกลักษณะดีกว่าความหนาแน่นที่สูงข้ึนในทุกระดับ โดยความหนาแน่นที่ดีที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ คือ 60 ตัว/ตร.ม. 
โดยกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงและพันธุ์จากธรรมชาติมีน้้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันเท่ ากับ 0.060 และ 0.056 ก./วัน ใกล้เคียงกับ
การศึกษาของ วิสุทธ์ิ และคณะ (2542) ที่เลี้ยงกุ้งแชบ๊วยในบ่อดินอัตราความหนาแน่น 75 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลา 3 เดือน กุ้งมี
อัตราการเจริญเติบโต 0.07 ก./วัน เมื่อพิจารณาด้านพันธุ์กุ้งพบว่ามีความแตกต่างกัน โดยกุ้งพันธุ์ปรับปรุงมีน้้าหนักเพิ่มเฉลี่ย
ต่อวันสูงกว่าพันธุ์ธรรมชาติ แตกต่างกับการศึกษาของชัยรัตน์ และสุพจน์ (2546) ซึ่งเปรียบเทียบการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยลูกพัน ธุ์
จากธรรมชาติกับลูกพันธุ์ F3 ในบ่อดินที่ระดับความหนาแน่น 50 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลา 4 เดือน กุ้งแชบ๊วยรุ่น F3 กับกุ้งแชบ๊วย
ธรรมชาติมีน้้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.09 และ 0.09 ก./วัน ตามล้าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาลักษณะอัตรา
การรอดตาย พบว่าความหนาแน่นทั้ง 3 ระดับและปัจจัยด้านพันธุ์กุ้ งมีผลต่ออัตรารอดตายแตกต่างกัน โดยที่อัตราความ
หนาแน่นที่ต่้ากว่ามีอตัรารอดตายดีกว่าความหนาแน่นที่สูงขึ้นในทุกระดับ และพันธุ์กุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงมีอัตรารอดตายสูง
กว่าพันธุ์จากธรรมชาติ ซึ่งการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงความหนาแน่น 75 ตัว/ตร.ม. มีอัตรารอดตายดีที่สุดเท่ากับ 75.00% 
ในขณะที่พันธุ์จากธรรมชาติมีอัตรารอดตายเพียง 41.30% ใกล้เคียงกับการศึกษาของ วิสุทธิ์ และคณะ (2542) ที่เลี้ยงกุ้ง
แชบ๊วยในบ่อดินอัตราความหนาแน่น 75 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลา 3 เดือน กุ้งมีอัตรารอดตายเท่ากับ 74.72% และสอดคล้องกับ
การศึกษาของชัยรัตน์ และสุพจน์ (2546) เปรียบเทียบการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยลูกพันธ์ุจากธรรมชาติกับลูกพันธุ์ F3 ในบ่อดินที่ระดับ
ความหนาแน่น 50 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลา 4 เดือน กุ้งแชบ๊วยรุ่น F3 กับกุ้งแชบ๊วยธรรมชาติมีอัตรารอดตายเท่ากับ 80.00 และ 
55.65% ตามล้าดับ  
 เมื่อเปรียบเทียบกับการวิจัยเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยท่ีผ่านมา พบว่า ข้อมูลการเลี้ยงท้ังหมดเป็นการเลี้ยงในสภาพแวดล้อมบ่อ
ดินจึงส่งผลให้ข้อมูลการเจริญเติบโตมีค่ามากกว่าการศึกษาในครั้งนี้ โดยสกนธ์ และคณะ (2530) เลี้ยงกุ้งแชบ๊วยที่ระดับความ
หนาแน่น 5 และ 10 ตัว/ตร.ม. มีอัตราการเจริญเติบโต 0.14 และ 0.09 ก./วัน ตามล้าดับ ธวัช และฐานันดร์ (2538) เลี้ยงกุ้ง
แชบ๊วยแบบพัฒนาในบ่อดินที่อัตราความหนาแน่น 98 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลา 164 วัน กุ้งมีอัตราการเจริญเติบโต 0.08 ก./วัน 
ก้าจัด และคณะ (2547) เลี้ยงกุ้งแชบ๊วยแบบพัฒนาในบ่อดินระบบปิด อัตราความหนาแน่น 20 และ 40 ตัว/ตร.ม. มีน้้าหนัก
เพิม่เฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.11 และ 0.10 ก./วัน ตามล้าดับ ส่วนอัตรารอดตายของการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยท่ีผ่านมา พบว่า กุ้งแชบ๊วย
ที่น้ามาเลี้ยงในบ่อดินหลายรุ่นมีแนวโน้มการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของบ่อเลี้ยงได้ดีกว่ากุ้งธรรมชาติ โดย ทวี และคณะ 
(2533) เลี้ยงกุ้งแชบ๊วยในบ่อดินอัตราความหนาแน่น 50 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลา 150 วัน มีอัตรารอดตาย 14.62% วิเชียร และ
คณะ (2536) เลี้ยงกุ้งแชบ๊วยแบบพัฒนาในบ่อดินอัตราความหนาแน่น 20 30 และ 40 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลา 112 วัน มีอัตรา
รอดตาย 83.32 77.60 และ 63.52% ตามล้าดับ ธวัช และฐานันดร์ (2538) เลี้ยงกุ้งแชบ๊วยแบบพัฒนาในบ่อดินที่อัตราความ
หนาแน่น 98 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลา 164 วัน กุ้งมีอัตรารอดตาย 36% ก้าจัด และคณะ (2547) เลี้ยงกุ้งแชบ๊วยแบบพัฒนาในบ่อ
ดินระบบปิดอัตราความหนาแน่น 20 และ 40 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลา 120 วัน มีอัตรารอดตาย 81.30 และ 34.50% ตามล้าดับ 
ธวัช และคณะ (2544) เลี้ยงกุ้งแชบ๊วยในบ่อดินอัตราความหนาแน่น 65  75 และ 85 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลา 2 เดือน มีอัตรา
รอดตาย 97.60  96.77 และ 85.00% ตามล้าดับ  
 จากผลการทดลองในครั้งนี้สามารถยืนยันผลของการปรับปรุงพันธุ์กุ้งแชบ๊วยด้วยวิธีการคัดเลือกแบบภายใน
ครอบครัว ท่ีสามารถพัฒนาพันธุ์กุ้งแชบ๊วยประชากรนี้ให้มีลักษณะการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายเพิ่มขึ้นได้ กุ้งแชบ๊วยที่
ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ มีการแสดงออกทุกลักษณะดีกว่า พันธุ์จากธรรมชาติหรือพันธุ์ที่ไม่ได้ผ่านการพัฒนาปรับปรุง
พันธุ์อย่างชัดเจน เนื่องจากกระบวนการพัฒนาพันธุ์น้ันมีการปรับตัวของพันธุ์ให้ตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มของการเลี้ยงในโรง
เพาะฟัก จึงส่งผลให้พันธุ์ที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มีการแสดงออกที่ดีกว่า จากผลการศึกษาครั้งนี้ท้าให้ทราบความ
หนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยง ซึ่งสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ด้านการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยภายในโรงเพาะฟัก เพื่อพัฒนาสู่การเลี้ยง
ในเชิงพาณิชย์ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การทดสอบพันธุ์ควรน้ากุ้งแชบ๊วยไปทดสอบในลักษณะการเลี้ยงแบบพัฒนาในบ่อดิน เพื่อศึกษาข้อมูลการเลี้ยง 
ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนการผลิต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับเกษตรกร และเป็นสัตว์น้้าทางเลือกให้
เกษตรกรน้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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การคาดคะเนอายุการเก็บรักษาปลานิลในช่องทางการเคลื่อนย้าย 
 
สุภาพร ศศิปภาโชติมา* รัชดา อิทธิพงษ์ พิสิฐ วงศ์สง่าศรี และ สุเมธ สุพิชญางกูร 
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมสัตว์น้ า   
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาปลานิลในน้ าแข็งและ
วิเคราะห์คุณภาพความสดทางด้านเคมี จุลชีววิทยา และการทดสอบทางประสาทสัมผัส และน ามาหาความสัมพันธ์ 
(Correlation) กับอายุการเก็บรักษา โดยท าเป็นสมการด้วยวิธี Regression Analysis น าไปใช้ในการคาดคะเนอายุการเก็บ
รักษาปลานิลที่เก็บรักษาในน้ าแข็งเป็นระยะเวลา 30 วัน ซึ่งพบว่า ปริมาณ K-value มีความสัมพันธ์กับอายุการเก็บรักษาตาม
สมการ Y = -0.0934X2+5.2486X+10.06(R2=0.9956) และคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสมีความสัมพันธ์กับอายุการ
เก็บรักษา ตามสมการ Y = -0.2764X+7.933(R2=0.9458) ส่วนปริมาณ TVB-N ปริมาณจุลินทรีย์ Psychrophile และ 
Mesophile ไม่มีความสัมพันธ์กับอายุการเก็บรักษา และพบว่า การทดสอบทางประสาทสัมผัส (การยอมรับรวม) มีความสัมพันธ์
กับ K-value โดยความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้นตรงตามสมการ Y = -0.1038X+10.118(R2=0.9859) จากความสัมพันธ์ดังกล่าว
พบว่า ปลานิลที่มีคุณภาพในระดับที่ผู้บริโภคยอมรับสามารถเก็บรักษาในน้ าแข็งได้นาน 14 วัน 5 ช่ัวโมงที่ K-value ไม่เกิน 
ร้อยละ 60 
 
ค าส าคัญ: ปลานิล อายุการเก็บรกัษา การทดสอบทางประสาทสัมผัส K-value, TVB-N  
   
*ผู้รับผดิชอบ: 50 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ.10900 โทร.0-2940-6130-45 
E-mail: supapornsir@fisheries.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ตพีิมพ์เป็นเอกสารวิชาการฉบับที่ 5/2561 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า  
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Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Shelf Life Prediction in Distribution Chain 
 
Supaporn Sirimanuyutt*, Ratchada Iddhibongsa,  PisitWongsa-Ngasri  and  SumateSupichayangure 
Fisheries Industrial Technology Research and Development Division 
 
Abstract 
 The objective of this study was to detect quality change and shelf life of iced tilapia. Chemical, 
microbiological and organoleptic qualities were determined the correlations with shelf life by regression 
analysis to predict shelf life of iced tilapia for 30 days. The results showed that K-value and organoleptic 
quality related to shelf life, Y = -0.0934X2+5.2486X+10.06(R2=0.9956) and Y = -0.2764X+7.933(R2=0.9458) 
respectively, whereas TVB-N, Psychorphile and Mesophile were not correlated to shelf life. However, 
organoleptic quality (overall acceptance) was linearly correlated to K-value as following: Y = -0.1038X+10.118 
(R2=0.9859). Also the result showed that at consumers’ acceptable level tilapia stored with ice can be kept 
up to 14 days and 5 hours which corresponding to K-value not more than 60%. 
 
Keywords: Tilapia, shelf life, Organoleptic, K-value, TVB-N 
   
*Corresponding author: 50 Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900, Tel. 0-2940-6130-45 
E-mail: supapornsir@fisheries.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note:  Published as Technical Paper No.5/2018 Fisheries Industrial Technology Research and Development   

Division Department of Fisheries 
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คุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลานวลจันทร์เทศ (Mrigal; Cirrhinus mrigala) ในกระป๋องและรีทอร์ทเพาช์ 
ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิสูง 

  
จณิสตา ภัทรวิวัฒน์* และ พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล 
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมสัตว์น้ า 
 
บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ปลานวลจันทร์เทศส าหรับการบรรจุกระป๋องและรีทอร์ทเพาช์ โดย
พัฒนารูปแบบของช้ินปลา 4 แบบ คือ 1) ไม่ขอดเกล็ดและนึ่ง 2) ไม่ขอดเกล็ดและทอด 3) ขอดเกล็ดและนึ่ง และ 4) ไม่ขอดเกล็ด
และทอด และพัฒนาสูตรน้ าฉู่ฉี่ น้ าแกงอ่อม และน้ าต้มเค็มอย่างละ 3 สูตร ศึกษาสภาวะการฆ่าเชื้อส าหรับผลิตภัณฑ์ 
ปลานวลจันทร์เทศบรรจุกระป๋องและรีทอร์ทเพาช์ที่อุณหภูมิการฆ่าเช้ือ 115 องศาเซลเซียส และศึกษาอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ปลานวลจันทร์เทศบรรจุกระป๋องและรีทอร์ทเพาช์ที่อุณหภูมิห้อง (35±2 องศาเซลเซียส) สุ่มเก็บตัวอย่างทุก 3 เดือน 
ตรวจวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส เคมี และจุลชีววิทยา นาน 12 เดือน พบว่า ผู้ทดสอบให้ความชอบรูปแบบของช้ินปลาแบบ
ขอดเกล็ดและนึง่มากที่สุด ดังนั้นจึงน าไปเติมน้ าฉู่ฉี่ น้ าแกงอ่อม และน้ าต้มเค็มที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดมาบรรจุกระป๋องและ 
รีทอร์ทเพาช์ไปฆ่าเชื้อท่ี 115 องศาเซลเซียส พบว่าฉู่ฉี่ แกงอ่อม และต้มเค็มใช้เวลาในการฆ่าเช้ือนาน 92 นาที มีค่า F0 เท่ากับ 
13.01, 12.26 และ 16.66 นาที ตามล าดับ ส่วนผลิตภัณฑ์บรรจุรีทอร์ทเพาช์ใช้เวลานาน 71 นาที มีค่า F0 เท่ากับ 13.82, 13.30 
และ 15.11 นาที ตามล าดับ เนื้อปลาของผลิตภัณฑ์ฉู่ฉ่ี แกงอ่อม และต้มเค็มที่ได้รับความชอบจากผู้ทดสอบ พบว่าก้างนิ่ม เนื้อไม่
เละหรือยุ่ย ยังคงรูปเป็นช้ินปลา น้ าฉู่ฉี่มีสีเหลืองออกส้มเล็กน้อย และมีกลิ่นหอมพริกไทยและมะกรูด น้ าแกงอ่อมมีสีเขียวคล้ า 
มีกลิ่นหอมผักชีลาว ส่วนน้ าต้มเค็มมีสีน้ าตาลแดง มีกลิ่นหอมของขิงและพริกไทย ค่าความเป็นกรดด่างของฉู่ฉี่ แกงอ่อม 
และต้มเค็มเท่ากับ 5.9, 6.3 และ 6.0 ตามล าดับ ส่วนการบรรจุรีทอร์ทเพาช์ ค่าความเป็นกรดด่างเท่ากับ 6.0, 6.3 และ 6.0 
ตามล าดับ และตรวจไม่พบ Total viable count, Yeast and Mold, Coliforms, Staphylococcus aureus, Salmonella 
spp., Clotridium botulinum, Mesophiles และ Thermophiles ผลการเก็บรักษาพบว่าผู้ทดสอบให้ความชอบในทุกลักษณะ
ทั้งส่วนน้ าและส่วนเนื้อของฉู่ฉี่ แกงอ่อม และต้มเค็มบรรจุกระป๋องและรีทอร์ทเพาช์ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 12 เดือน โดย
ให้คะแนนการยอมรับมากกว่า 7 คะแนนในทุกผลิตภัณฑ์ และไม่พบความผิดปกติของกระป๋องหรือรีทอร์ทเพาช์ ผลการวิเคราะห์
ทางจุลชีววิทยา พบว่าผลิตภัณฑท์ั้ง 3 ชนิดบรรจุกระป๋องและรีทอร์ทเพาช์ ไม่พบ Total viable count, Yeast and Mold และ 
Coliforms ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเป็นกรดต่ าบรรจุในภาชนะปิดสนิท  
 
ค าส าคัญ: การแปรรูปด้วยความรอ้น กระป๋อง รีทอร์ทเพาช์ ปลานวลจันทร์เทศ    
   
*ผู้รับผิดชอบ: เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-940-6130-45 ต่อ 4303  
 E-mail: nidd_3@hotmail.com 
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Quality of Thermal Processing Products of Mrigal (Cirrhinus mrigala) in Cans and Retort 
Pouches 
 
Janista Pattaravivat* and Pantip Suwansakornkul 
Fisheries Industrial Technology Research and Development Division 
 
Abstract 

The objectives of this experiment were to develop products of Mrigal (Cirrhinus mrigala) in cans 
and retort pouches. Four forms of fish pieces, (descaled and steam, descaled and fried, scale on and 
steam and scale on and fried), cooked with 3 types of soups in cans and retort pouched, (Chu Chi, Kaeng 
Aom and Tom Khem), were studied. For each soup, they were varied in 3 formulas. The shelf-life of 
canned and retort pouched products were evaluated at ambient temperature (35±2oC) and were sampled 
every 3 months for determining their sensory, chemical and microbiological qualities for 12 months. It was 
found that most of panelists accepted the descaled and steam form and the most accepted formula of 
all types of soups were selected to sterilize at 115oC in cans and pouches. The heating time at 115oC of 
Chu Chi, Kaeng Aom and Tom Khem in cans were calculated to be 92 minutes. The F0 values of Chu Chi, 
Kaeng Aom and Tom Khem in cans were 13.01, 12.26 and 16.66 minutes, respectively, while the heating 
time at 115oC of Chu Chi, Kaeng Aom and Tom Khem in retort pouches were 71 minutes and the F0 value 
of Chu Chi, Kaeng Aom and Tom Khem in retort pouches were 13.82, 13.30 and 15.11 minutes, 
respectively. The results of organoleptic tests of fish meat of 3 products in cans and pouches showed that 
the bone was soft and the meat was still integrated and firm. The soup of Chu Chi was slightly yellowish-
orange with pepper and bergamot fragrance. Kaeng Aom soup was dark green and the smell of cilantro 
and Tom Khem soup was reddish brown. The pH of Chu Chi, Kaeng Aom and Tom Khem in cans were 5.9, 
6.3 and 6.0, respectively. For retort pouch, pH of 3 products were 6.0, 6.3 and 6.0, respectively. Total 
viable count, Yeast and Mold, Coliforms, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Clostridium botulinum, 
Mesophiles and Thermophiles were not detected for totally 12 months. In shelf life study, the panelists 
retained the accepted quality of all attributes of the 3 products in both cans and retort pouches for 12 
months.  

 
Keywords: Thermal process, Can, Retort Pouch, Mrigal (Cirrhinus mrigala) 
   
*Corresponding author: Kaset-klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel. 02-940-6130-45 ext. 4303           
E-mail: nidd_3@hotmail.com 
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ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
วัฒนา หนูนิล*  อ าพร ศักดิ์เศรษฐ  และ  สุธาทิพย์ ทิพย์วงศ์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด าเนินการระหว่างเดือน
ตุลาคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2559 โดยสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง ในแม่น้ าตาปี จ านวน 30 ราย 
และในอ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชชประภา จ านวน 24 ราย เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนของเกษตรกร รูปแบบและเทคนิคการ
เลี้ยง การขายปลากดเหลืองที่เลี้ยงในกระชัง ต้นทุนและผลตอบแทน ปัญหาและแนวทางแก้ไข การศึกษาครั้งนี้พบว่า ครัวเรือน
ของเกษตรกรที่เลี้ยงปลากดเหลืองในแม่น้ าตาปีและอ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชชประภาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี 
จบช้ันประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือนน้อยกว่า 5 คน ใช้แรงงานในครัวเรือน 1 - 2 คน และเลี้ยงปลากดเหลืองเพราะขาย
ได้ราคาดี โดยเลี้ยง 1 - 2 กระชังต่อครัวเรือน และที่ความหนาแน่น 20 - 40 ตัวต่อตารางเมตร โดยเกษตรกรในแม่น้ าตาปีเลี้ยง
ในกระชังขนาด 25 ตารางเมตร ซื้อลูกพันธุ์จากฟาร์มเพาะเลี้ยง และปล่อยลูกพันธุ์ขนาด 1 - 3 นิ้ว ส่วนในอ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชชประ
ภา เลี้ยงในกระชังขนาด 4 ตารางเมตร ใช้ลูกพันธุ์ปลาที่รวบรวมจากอ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชชประภา และปล่อยลูกพันธุ์ขนาด 4 - 6 
นิ้ว ส่วนใหญ่ให้อาหารวันละ 1 มื้อ ในเวลาตอนเย็น และใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 10 - 12 เดือน โดยในแม่น้ าตาปีเลี้ยงด้วยอาหาร
ส าเร็จรูป และขายปลาขนาด 0.5 - 0.6 กิโลกรัมต่อตัวเป็นการขายส่งให้พ่อค้าทุกราย ส่วนในอ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชชประภา
เลี้ยงด้วยเนื้อปลาสด เป็นการขายปลีกและขายส่งให้พ่อค้า โดยขายปลาขนาด 0.7 - 0.8 กิโลกรัมต่อตัว ที่ราคาขายปลากิโลกรัม
ละ 140 - 150 บาท เช่นเดียวกัน การศึกษาต้นทุนผลตอบแทนการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังในแม่น้ าตาปี มีต้นทุนทั้งหมด
เฉลี่ยเท่ากับ 53,413.85 บาทต่อกระชังต่อรุ่น โดยต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรร้อยละ 4.28 และ 95.72 ของต้นทุนทั้งหมด 
มีรายได้เฉลี่ยและก าไรสุทธิเฉลี่ย 76,875.00 และ 23,461.15 บาทต่อกระชังต่อรุ่น ตามล าดับ และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 
43.92 ต่อกระชังต่อรุ่น ส่วนการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังในอ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชชประภา มีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 4,716.59 
บาทต่อกระชังต่อรุ่น โดยต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรร้อยละ 7.70 และ 92.30 ของต้นทุนท้ังหมด มีรายได้และก าไรสุทธิเฉลี่ย 
6,937.50 และ 2,220.91 บาทต่อกระชังต่อรุ่น ตามล าดับ และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 47.09 ต่อกระชังต่อรุ่น ปัญหา
การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังในทั้งสองแหล่งน้ า พบสภาพแวดล้อมไม่คงที่ การขาดแคลนลูกพันธุ์ปลา ต้นทุนค่าอาหารสูง 
และปัญหาปลาตายในระหว่างการเลี้ยง 
 
ค าส าคัญ: ปลากดเหลือง การเลี้ยงในกระชัง ต้นทุนและผลตอบแทน เศรษฐกิจสังคม 
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Costs and Returns of Yellow Catfish, Hemibagrus filamentus (Fang and Chuax, 1949) Cage 
Culture in Surat Thani Province 
 
Wattana Noonin*,  Amphorn Sakset  and  Suthatip Thipwong 
Inland  Fisheries  Research  and  Development  Center Region 5  (Surat Thani) 
 
Abstract 
 Study on costs and returns of Yellow Catfish, Hemibagrus filamentus (Fang and Chuax, 1949) 
cage culture in Surat Thani Province was conducted from October 2015 to December 2016. An in-depth 
interview with of 30 sampled farmers who engaged in the Yellow Catfish cage culture in the Tapee River 
and 24 sampled farmers in the Rajjaprabha Reservoir. The objectives of this study were to describe the 
characteristics of sampled farmer households, culture patterns and techniques, selling characteristic, costs 
and returns, problems and solutions in Yellow Catfish cage culture. The results showed that the 
household characteristics of the sampled famers in the Tapee River and the Rajjaprabha Reservoir was 
homogenous characteristic, mostly were males with the aged group ranging from 41 to 50 years and 
graduated from primary school. The average household size of the sampled farmers was less than 5 
members and having 1 - 2 household labours. The main reason of their engaging in Yellow Catfish cage 
culture that because of high price of Yellow Catfish. The sampled farmer in both Tapee River and 
Rajjaprabha Reservoir have about 1 - 2 cages, and the stocking density was 20 - 40 fish/m2. There was 
different culture pattern, 25 m2 of cage size was commonly used in the Tapee River, farmers buying 
fingerling from the private hatchery and the stocked fish size was 1 - 3 inches, whereas the 4 m2 of cage 
size were commonly used in the Rajjaprabha Reservoir, and stocked of 4 - 6 inches wild Yellow Catfish 
which were collected from Rajjaprabha Reservoir. About feeding, fish were feed  for one time a day  in the 
evening, the culture period was about  10 - 12 months in both water bodies. All sampled farmers in the 
Tapee River mainly used formulated feed, but the trash fish were mainly used in Rajjaprabha. The market 
fish price was about 140 - 150 bath/kg for both water bodies. However, only wholesaling of 0.5 - 0.6 
kg/fish to the middlemen was practiced in Tapee River, while the farmer in the Rajjaprabha Reservoir sold 
0.7 - 0.8 kg/fish as wholesaling and retained selling.The finding costs and returns, the average total cost in 
the Tapee River was 53,413.85 bath/cage/crop with the average of fixed and variable costs were 4.28 and 
95.72% of investment cost, respectively. The average total income was 76,875 baht/cage/crop and net 
profit was 23,461.15 baht/cage/crop, respectively. The average return of investment rate was 
43.92%/cage/crop. In the Rajjaprabha Reservoir revealed that the average total cost was 4,716.59 
baht/cage/crop with the average fixed and variable costs were 7.70 and 92.30% of total investment, 
respectively. The average total income was 6,937.50 baht/cage/crop and net profit was 2,220.91 
baht/cage/crop. The average return of investment rate was 47.09%/cage/crop. The main problems 
associated with Yellow Catfish cage culture were environment change, lacking of fingerings, mismanaging 
of the cages, high feed cost, and fish diseases.     

 
Keywords: Yellow Catfish, Cage culture, Costs and Returns, Socio-economics 
   
*Corresponding author: 20 Moo 7, Takam Sub-district, Phunphin  District, Suratthani Province 84130 
E-mail: aunwattana@gmail.com 
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ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 2 ขนาด ในกระชัง  
 
นวพร ดุลยสิริวิทย์* 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 7 (ชลบุรี) 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลของความหนาแน่นต่ออัตราการเจริญเติบโตของการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง จากปลาขนาด 1 กรัม 
จนได้ ขนาด 20 - 30 กรัม และปลาขนาด 30 กรัม จนได้ ขนาด 40 - 60 กรัม ได้ท าการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) กระชังทดลองถูกแขวนในบ่อดิน ขนาด 5 ไร่ โดยให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปโปรตีน 42 
เปอร์เซ็นต์ ให้กินจนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง ในเวลา 8.00 น. และ 16.00 น.  
 การทดลองที่ 1 (ความหนาแน่น 100, 300 และ 500 ตัว/ลบ.ม.) ปลามีน้ าหนักเริ่มต้น 0.94+0.31, 0.95+0.31 และ 
0.95+0.32 กรัม ตามล าดับ และมีความยาวเริ่มต้น 5.05+0.44, 5.04+0.45 และ 5.05+0.44 เซนติเมตร ตามล าดับ หลังจาก
ทดลอง 18 สัปดาห์ ปลามีน้ าหนักเฉลี่ย 26.92+13.48, 23.05+11.77 และ 21.61+12.68 กรัม ตามล าดับ และมีความยาว
เฉลี่ย 15.28+2.03, 14.79+2.18 และ 14.12+2.46 เซนติเมตร  ตามล าดับ ผลการทดลองแสดงว่า ปลาที่เลี้ยงด้วยความ
หนาแน่น 100 ตัว/ลบ.ม. มีน้ าหนักเฉลี่ย และความยาวเฉลี่ยสูงกว่าชุดการทดลองอื่นอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) อัตรารอดของ
ปลาทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกัน (p>0.05) จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่ามีผลตอบแทนต่อการลงทุน -39.90, 
3.22 และ 20.44 เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ 
 การทดลองที่ 2 (ความหนาแน่น 50, 75 และ 100 ตัว/ลบ.ม.) ปลามีน้ าหนักเริ่มต้น 31.94+3.39, 33.30+3.83 และ 
31.09+6.42 กรัม ตามล าดับ และมีความยาวเริ่มต้น 16.71+ 0.80, 16.77+0.78 และ 16.53+0.87 เซนติเมตร ตามล าดับ 
หลังจากทดลอง 15 สัปดาห์ ปลามีน้ าหนักเฉลี่ย  57.89+11.94, 56.10+12.16  และ 46.52+11.52  กรัม ตามล าดับ และมี
ความยาวเฉลี่ย 19.48+1.18, 19.40+1.13 และ 18.74+1.33 เซนติเมตร ตามล าดับ ผลการทดลองพบว่าน้ าหนักเฉลี่ยของ
ปลาที่เลี้ยงด้วยความหนาแน่น 50 และ 75 ตัว/ลบ.ม. ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) แต่สูงกว่าความหนาแน่น 100 ตัว/ลบ.ม.  
(p<0.05) อัตรารอดและอัตราการแลกเนื้อของทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกัน (p>0.05) การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
พบว่ามีผลตอบแทนต่อการลงทุน -36.45, -39.76 และ -25.40 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ปลาชะโอน เลี้ยงในกระชัง ความหนาแน่น ต้นทุนผลตอบแทน  
   
*ผู้รับผิดชอบ: 44/1 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร 0 -3834-1166, 0-3834-2230 
E-mail: ifchonburi@hotmail.co.th 
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Effects of Stocking Densities on Growth Performance  of Butter  catfish Ompok  bimaculatus 
(Bloch, 1794) at 2 Different Sizes in Cages  
 
Nawaporn Dullyasiriwit* 
Inland Aquaculture Research and Development. Regional Center 7 (Chon Buri) 
 
Abstract 
 Effect of stocking densities on growth performance of Butter catfish Ompok bimaculatus (Bloch,1794) 
in cages from 1 g to 20 - 30 g and 30 g to 40 - 60 g were studied at Inland Aquaculture Research and 
Development Regional Center 7 (Chon Buri). The cages were floated in 5-rai earthen pond and fish were fed 
with 42% protein commercial floating pellet at apparent satiation twice a day at 08.00 a.m. and 16.00 p.m. 
 Experiment 1 (stocking densities of 100, 300 and 500 fish/m3), initial  weights were 0.94+0.31, 
0.95+0.31 and 0.95+0.32 g, respectively and initial  lengths were  5.05+0.44, 5.04+0.45 and 5.05+0.44 cm, 
respectively. After the experiment (18 weeks), average weights were 26.92+13.48, 23.05+11.77 and 
21.61+12.68 g, respectively and average lengths were 15.28+2.03, 14.79+2.18 and 14.12+2.46 cm, 
respectively. The results showed that a stocking densities of 100 fish/m3 had average weight and average 
length significantly higher than other treatments (p<0.05). Survival rates among these treatments were not 
significantly different (p>0.05). Economic analysis, return on investments were -39.90, 3.22 and 20.44%, 
respectively 
  Experiment 2 (stocking densities of 50, 75 and 100 fish/m3), initial weights were 31.94+3.39, 
33.30+3.83 and 31.09+6.42 g, respectively and initial  lengths were  16.71+ 0.80, 16.77+0.78 and 
16.53+0.87 cm, respectively. After the experiment (15 weeks), average weights were 57.89+11.94, 
56.10+12.16 and 46.52+11.52 g, respectively and average lengths were 19.48+1.18, 19.40+1.13 and 
18.74+1.33 cm, respectively. The results showed that average fish weights at stocking densities of 50 and 
75 fish/m3 were not significantly different (p>0.05) but were significantly higher than a stocking density of 
100 fish/m3 (p<0.05). Survival rates and FCR among these treatments were not significantly different 
(p>0.05). Economic analysis, return on investments were -36.45, -39.76 and -25.40%, respectively.  
 
Keyword: Butter catfish, cage culture, density, cost and return 
   
*Corresponding author: 44/1 moo 11 Bangphra Sub-distric, Sriracha distric, Chonburi Province, 20110  
Tel. 0-3834-1166, 0-383-2230  
E-mail: ifchonburi@hotmail.co.th     
 
 
  

mailto:ifchonburi@hotmail.co.th


 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2562 O1 

435 

P11 

ค าน า 
 ปลาชะโอน หรือปลาสยุมพรที่ชาวบ้านรู้จักในช่ือ “ปลาเนื้ออ่อน” เป็นปลาพื้นเมืองของไทย พบกระจายอยู่ทั่วทุก
ภาค ลักษณะนิสัยการกินอาหารเป็นปลากินเนื้อ มักอยู่รวมกันเป็นฝูง เนื้อมีรสชาติดี ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง เลี้ยงง่าย และ
มีราคาสูง เป็นท่ีนิยมบริโภคในลักษณะของปลาทอดกรอบ ปลาฉู่ฉี่ และปลารมควันเพื่อใช้ประกอบอาหารประเภทต้มย า หรือ
อื่น ๆ ได้หลากหลาย (อัมพร, 2549) จากข้อมูลสถิติการประมง ปี 2559 ราคาจ าหน่าย กิโลกรัมละ 180 - 350 บาท ฐานนิยม 
250 บาท (องค์การสะพานปลา, 2559) ปัจจุบันปลาชะโอนส่วนใหญ่ยังน าเข้าจากทะเลสาบเขมร ในรูปปลาสดแช่แข็งและ  
ปลากรอบรมควันในปี 2555 ประเทศไทยน าเข้าปลาชะโอนในรูปของปลาแช่น้ าแข็งปริมาณ 282 ,289 กิโลกรัม (282.29 ตัน) 
คิดเป็นมูลค่า 25,948,380 บาท และปลารมควัน 49,850 กิโลกรัม มูลค่า 18,060,250 บาท และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึง 
มกราคม 2556 ประเทศไทยน าเข้าปลาชะโอนแช่แข็งปริมาณ 71,209 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 6,544,345 บาท (ด่านตรวจสัตว์
น้ าจังหวัดสระแก้ว, 2555)  
 จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ทราบว่าปลาชะโอนเป็นปลาที่นิยมบริโภคในปริมาณค่อนข้างสูง นอกจากบริโภคแล้วปลา
ชะโอนยังนิยมน ามาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามโดยเฉพาะกลุ่มประเทศแถบยุโรป มีแหล่งรวบรวมส่งออกที่ประเทศสิงคโปร์ 
(Pasusat.com) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรีได้ด าเนินการเพาะพันธุ์ส าเร็จครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยการ
รวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากอ่างเก็บน้ าบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และต่อมาได้ท าการวิจัยและพัฒนาการเพาะขยายพันธุ์ปลา
ชะโอนปล่อยคืนสู่แหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์เรื่อยมาจนปัจจุบันสามารถเพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้ได้เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ได้
ศึกษาวิจัยด้านการการเพาะและอนุบาลปลาชะโอนจนสามารถผลิตลูกปลาได้อย่างต่อเนื่องและจ าหน่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจ
น าไปเลี้ยง  อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าท่ีผ่านมาข้อมูลด้านการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังยังไม่มีรายงานผลการเลี้ยงปลาให้ได้ขนาด
ที่ตลาดต้องการ จากรายงานของภาณุวัตร (2549) ทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังในบ่อดิน เป็นเวลา 182 วัน ด้วยอัตรา
ปล่อย 50, 100, 200, 300, 400 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ได้น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 28.00+2.28 และ 
27.09+0.80 กรัม การเจริญเติบโตของปลาที่เลี้ยงในกระชังช่วงอายุ 75 - 147 วัน ปลามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีและทุกชุด
การทดลองมีน้ าหนักไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่เมื่อปลาอายุ 182 วัน พบว่าน้ าหนักเริ่มแตกต่างโดยปลาที่เลี้ยงที่อัตราความ
หนาแน่น 200 - 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราการเจริญเติบโตน้อยกว่าปลาที่เลี้ยงที่อัตราความหนาแน่น 50 - 100 ตัวต่อ
ลูกบาศก์เมตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งผลการทดลองที่ได้มีค่าการเจริญเติบโตค่อนข้างต่ า และขนาดปลาที่ได้ยังไม่เป็นที่
ต้องการของตลาด   
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) ได้ทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังขนาด 5x4x1.2 เมตร 
ปริมาตรน้ า 10 ลูกบาศก์เมตร ปล่อยปลาลูกปลาขนาดความยาว 2.07 เซนติเมตร น้ าหนัก 1.21 กรัม จ านวน 500 ตัวต่อ
กระชัง (50 ตัว/ลบ.ม.) ให้อาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดปลาดุกเล็ก วันละ 2 - 3 ครั้ง เลี้ยงเป็นเวลา 7 เดือน ได้ปลาขนาดความยาว 
16.95 เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ 42.65 กรัม พบว่าปลามีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดี ซึ่งปลาที่ได้เป็นขนาดที่สามารถ
จ าหน่ายให้ผู้บริโภคได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังจากรายงานที่ผ่านมา เป็นการเลี้ยงแบบ
ดั้งเดิมโดยเป็นการเลี้ยงระยะยาว ไม่มีการลดอัตราความหนาแน่น ท าให้ปลามีขนาดเจริญเติบโตไม่สม่ าเสมอ จึงท าให้ผลผลิต
ต่อกระชังค่อนข้างต่ า จากรายงานของ Hepher (1967) และ Wang et al. (2000) กล่าวว่าระดับความหนาแน่นในการเลี้ยง
ปลามีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลา เมื่อเลี้ยงปลาด้วยระดับความหนาแน่นมากขึ้นปลาจะมีความเครียด
มากขึ้นส่งผลให้การเจริญเติบโตลดลง จากรายงานของแสงเดือนและคณะ (อยู่ระหว่างพิจารณาเอกสารวิชาการ) ทดลองความ
หนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาชะโอนในบ่อดิน เป็นเวลา 30 สัปดาห์ ด้วยอัตราปล่อย 10 , 20 และ 30 ตัวต่อลูกบาศก์
เมตร ได้น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย เท่ากับ 64.71+1.66, 56.76+3.11 และ 54.19+0.26 กรัม พบว่าการเจริญเติบโตด้านน้ าหนัก
เพิ่มต่อวันสูงขึ้นในช่วง 18 สัปดาห์ และเริ่มมีแนวโน้มลดลง 
 ดังนั้นเพื่อให้การเลี้ยงปลาชะโอนในแต่ละช่วงน้ าหนัก ที่ระดับความหนาแน่นที่เหมาะสมในกระชัง เป็นการลด
ระยะเวลาการเลี้ยง ท าให้ปลามีอัตราการเจริญเติบโตดีขึ้น มีขนาดสม่ าเสมอ และอัตราการรอดสูง ผลการศึกษานี้เพื่อทราบ
ความหนาแน่นที่เหมาะสม ต้นทุนและผลการตอบแทน ส าหรับการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง ส าหรับใช้ในการส่งเสริมการเลี้ยง
ปลาชะโอนในกระชังให้แก่เกษตรกร เพื่อส่งเสริมเป็นปลาเศรษฐกิจชนิดใหม่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  
  
วัตถุประสงค ์ 

       เพื่อทราบความหนาแน่นที่เหมาะสม  โดยพิจารณาจากการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ อัตรารอด ต้นทุนและ
ผลตอบแทนการเลี้ยงปลาชะโอน ในกระชังจากปลาขนาด 1 กรัม จนได้ ขนาด 20 - 30 กรัม และปลาขนาด 30 กรัม จนได้ 
ขนาด 40 - 60 กรัม   
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วิธีด าเนินการ 
1. การวางแผนการศึกษา 

1.1. วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design : CRD) แบ่งการทดลองออกเป็น 2 
การทดลอง ตามน้ าหนักของปลาทดลอง ดังนี้ 
 การทดลองที่ 1 เลี้ยงปลาชะโอนในกระชังจากปลาขนาด 1 กรัม จนได้ ขนาด 20 - 30 กรัม ที่ความหนาแน่น
ต่างกัน 3 ระดับ ชุดการทดลองละ  3 ซ้ า เป็นเวลา 18 สัปดาห์ 
 ชุดการทดลองที่ 1 ความหนาแน่น 100  ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
 ชุดการทดลองที่ 2 ความหนาแน่น 300  ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
 ชุดการทดลองที่ 3 ความหนาแน่น 500  ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 

การทดลองที่ 2 เลี้ยงปลาชะโอนในกระชังจากปลาขนาด 30 กรัม จนได้ ขนาด 40 - 60 กรัม ที่ความหนาแน่น
ต่างกัน 3 ระดับ ชุดการทดลองละ  3 ซ้ า เป็นเวลา 15 สัปดาห์ 
 ชุดการทดลองที่ 1 ความหนาแน่น 50  ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
 ชุดการทดลองที่ 2 ความหนาแน่น 75  ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
 ชุดการทดลองที่ 3 ความหนาแน่น 100  ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
 1.2  สถานท่ีและระยะเวลาด าเนินการ 

ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต7 (ชลบุรี) ระหว่าง
เดือน มีนาคม 2559 - ตุลาคม 2559  เป็นระยะเวลา 8 เดือน 
 
2. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 2.1 กระชังทดลอง   
   การทดลองที่ 1 และ 2  
  จัดวางกระชังในบ่อพักน้ าภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) โดยบ่อพักน้ า มี
ขนาด 5 ไร่ ระดับน้ าลึก 3 เมตร เตรียมกระชังโดยใช้อวนไนล่อนสีฟ้าขนาดเบอร์ 20 กระชังมีขนาด 1x1x1.20 เมตร จ านวน 
9 กระชัง แขวนลอยอยู่ในแพ โดยมีโครงกระชังท าด้วยท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว และใช้ถังพลาสติกขนาด 
200 ลิตร เป็นทุ่นลอย โดยมีส่วนของกระชังจมอยู่ในน้ า 1 เมตร และอยู่เหนือน้ า 0.2 เมตร โดยทุกกระชังให้อากาศโดยหัว
ทรายกระชังละ 2 หัว 
     2.2 ลูกปลาชะโอนทดลอง 
  การทดลองที่ 1 

  ลูกปลาทดลองเป็นปลารุ่นเดียวกันที่ได้จากการเพาะพันธุ์โดยวิธีฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์  (Suprefact) กระตุ้น
จ านวน 2 ครั้ง เพศเมีย ฉีด 2 เข็มใช้ฮอร์โมนที่ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม และ 15 ไมโครกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 
(Motilium-M) 10 มิลลิกรัม ต่อปลา 1 กิโลกรัม เพศผู้ ฉีดเข็มเดียวใช้ฮอร์โมนที่ความเข้มข้น 20 ไมโครกรัม ร่วมกับยาเสริม
ฤทธิ์ 10 มิลลิกรัม ต่อปลา 1 กิโลกรัม จากน้ันปล่อยให้ผสมพันธ์ุกันเองในบ่อซีเมนต์ในอัตราส่วนเพศผู้ 3 ตัว ต่อเพศเมีย 1 ตัว 
ประมาณ 6 - 8 ช่ัวโมง แม่ปลาจะวางไข่บนตะแกรงฟักไข่ ย้ายพ่อแม่พันธุ์ปลาออกจากบ่อ ทิ้งไว้ 24 ช่ัวโมง ไข่จะฟักเป็นตัว 
และน าตะแกรงฟักไข่ออก เริ่มอนุบาลลูกปลาโดยให้อาหารในวันที่ 3 อาหารที่ให้ คือ ไรแดงที่เพิ่งเกิดใหม่  (กรองด้วยสวิง) ใน
สัปดาห์แรก สัปดาห์ที่ 2 ให้ไรแดง (ตัวปกติ) อนุบาลลูกปลาจนเข้าสู่สัปดาห์ที่  3 จึงเริ่มให้อาหารเสริม คือ ไข่ตุ๋นบดละเอียด
สลับกับไรแดง ประมาณ 35 วัน ลูกปลาจะมีขนาด 2.5 - 3.5 เซนติเมตร เริ่มให้อาหารปลาดุกเล็กอีก 15 วัน จะได้ลูกปลามี
ความยาวเฉลี่ย 5 เซนติเมตร น้ าหนักเฉลี่ย 0.9 กรัม จึงสุ่มปลาที่มีขนาดใกล้เคียงกันปล่อยลงกระชังทดลองตามอัตราที่ก าหนด 
ในการทดลองที่ 1 จ านวนกระชังละ 100, 300 และ 500 ตัว กรณีที่มีปลาตายหรือการขาดหายไปของกลุ่มตัวอย่าง 
(Experimental mortality) ในช่วง 7 วันแรกต้องน าตัวอย่างปลาชุดเดียวกันมาใส่เพิ่มให้ครบจ านวน 
  การทดลองที่ 2 

   ลูกปลาทดลองเป็นปลาชุดเดียวกันกับการทดลองที่ 1 โดยหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองที่ 1 น าปลาทั้งหมดมาใส่
ไว้ในบ่อเดียวกัน และพักปลาไว้ 2 สัปดาห์ จากน้ันคัดปลาที่มีขนาดน้ าหนักเฉลี่ย 30 กรัม ความยาวเฉลี่ย 16 เซนติเมตร จึงสุ่ม
ปลาที่มีขนาดใกล้เคียงกันปล่อยลงกระชังทดลองตามอัตราที่ก าหนด ในการทดลองที่ 2 จ านวนกระชังละ 50, 75 และ 100 ตัว 
กรณีที่มีปลาตายหรือการขาดหายไปของกลุ่มตัวอย่าง (Experimental mortality) ในช่วง 7 วันแรกต้องน าตัวอย่างปลาชุด
เดียวกันมาใส่เพิ่มให้ครบจ านวน 
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3. การจัดการทดลอง 
 3.1 การทดลองที่ 1 
      3.1.1 การให้อาหารทดลอง น าอาหารเม็ดส าเร็จรปูส าหรับปลาวัยอ่อนไปตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ซึ่ง
มีคุณค่าทางโภชนาการโปรตีนไม่น้อยกว่า 42 เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารปลาวัยอ่อนชนิดเม็ดลอยน้ า  จากนั้นเมื่อครบ 3 สัปดาห์
เปลี่ยนมาให้อาหารอาหารเม็ดส าเร็จรูปส าหรับปลากินเนื้อ มีคุณค่าทางโภชนาการโปรตีนไม่น้อยกว่า 42 เปอร์เซ็นต์ ให้อาหาร
วันละ 2 ครั้ง ที่เวลา 8.00 น. และ 16.00 น. ใส่อาหารในกรอบพีวีซีสี่เหลี่ยม ขนาด 30x30 เซนติเมตร เพื่อสังเกตการกินอาหาร
ของปลา โดยให้กินจนอิ่ม (satiation) และบันทึกปริมาณอาหารที่ให้ทุกสัปดาห์ และงดให้อาหารในวันที่สุ่มช่ังวัดขนาดปลา 
     3.1.2 ตรวจสอบการเจริญเติบโตโดยสุ่มชั่งน้ าหนัก (กรัม) และ วัดความยาว (เซนติเมตร) ของปลาทุก 3 สัปดาห์ 
จ านวนกระชังละ 60 ตัว พร้อมท าความสะอาดกระชัง เมื่อสิ้นสุดการทดลองตรวจนับจ านวนปลาที่เหลือทั้งหมด ในแต่ละ
กระชัง และช่ังน้ าหนักตัว (body weight) และวัดความยาว (total length) ปลาทุกตัว เพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโต อัตรารอด 
และการกระจายของน้ าหนักปลา (size distribution) 
 3.2 การทดลองที่ 2 
      3.2.1 การให้อาหารทดลอง น าอาหารเม็ดส าเร็จรูปส าหรับปลากินเนื้อไปตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ  
ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการโปรตีนไม่น้อยกว่า 42 เปอร์เซ็นต์ ไขมันไม่น้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ กากไม่มากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ 
ความช้ืนไม่มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารปลากินเนื้อ วันละ 2 ครั้ง ท่ีเวลา 8.00 น. และ 16.00 น. ใส่อาหารในกรอบพีวีซี
สี่เหลี่ยม ขนาด 30x30 เซนติเมตร เพื่อสังเกตการกินอาหารของปลา โดยให้กินจนอิ่ม (satiation) และบันทึกปริมาณอาหารที่
ให้ทุกสัปดาห์ และงดให้อาหารในวันท่ีสุ่มชั่งวัดขนาดปลา 
      3.2.2 ตรวจสอบการเจริญเติบโต  โดยวัดความยาว (total length) ของปลาในแต่ละกระชัง ด้วยการวัดด้วยไม้
บรรทัดวัดความยาวที่ความละเอียด 0.10 เซนติเมตร และช่ังน้ าหนัก (body weight) ด้วยเครื่องช่ังไฟฟ้าที่ความละเอียด 0.1 
กรัม ช่ังน้ าหนักและวัดความยาวปลาทุก 3 สัปดาห์ โดยช่ังวัดครบทุกตัว พร้อมท าความสะอาดกระชัง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
ตรวจนับจ านวนปลาที่เหลือท้ังหมด ในแต่ละกระชัง โดยช่ังน้ าหนักและวัดความยาว เพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโต อัตรารอด 
และการกระจายของน้ าหนักปลา (size distribution) 
     3.3 การตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ า   
      ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ าการทดลองที่ 1 และการทดลองที่ 2 ทุกสัปดาห์ โดยเก็บตัวอย่างน้ าเวลา 08.00 น. 
บริเวณกระชังทดลอง ท่ีระดับลึกจากผิวน้ าประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อน าไปวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ า ดังนี้ 

- อุณหภูมิของน้ า โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (C) 
- ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ า (pH) โดยใช้ pH Meter 
- ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ า (DO) โดยใช้ DO Meter ยี่ห้อ HACH sension 378 มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร 

(mg/l) 
- ค่าความเป็นด่างของน้ า (alkalinity) โดยวิธี titration  ตามวิธีของไมตรี และ จารุวรรณ (2528) มีหน่วยเป็น

มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (mg/l as CaCO3) 
- ค่าความกระด้างของน้ า (hardness)  โดยวิธี titration  ตามวิธีของไมตรี  และ จารุวรรณ (2528) มีหน่วยเป็น

มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (mg/l as CaCO3) 
- ค่าแอมโมเนียรวม (total ammonia) โดยเครื่องมือวิเคราะห์น้ ายี่ห้อ HACH รุ่นDR/4000v spectro- 

photometer มีหน่วยเป็น mg NH3-N/l 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
        4.1 อัตราการเจริญเติบโต โดยน้ าหนักเพิ่มต่อวัน (average daily weight gain, ADG; กรัม/วัน) วิเคราะหด์ังนี้ 
     ADG            =      น้ าหนักปลาเมื่อสิ้นสดุการทดลอง-น้ าหนักปลาเริ่มต้นการทดลอง 

                                   จ านวนวันท่ีใช้ทดลอง 
 
          4.2 อัตราการแลกเนื้อ (feed conversion ratio)  
 

                  FCR              =                      น้ าหนักอาหารแห้งที่ปลากิน 
        น้ าหนักปลาที่เพ่ิมขึ้น 
 



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2019 O1 

438 

P11 

 4.3 อัตรารอด (survival rate; เปอร์เซ็นต์)  
 

             อัตรารอด       =                                                                   X 100    
 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลด้วยวิธี one way analysis of variance ส่วนข้อมูลที่มี
ค่าเป็นร้อยละ ได้แก่ อัตรารอด ก่อนวิเคราะห์ท าการแปลงข้อมูลด้วยวิธี arcsine transformation และเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของชุดการทดลองด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
(กัลยา, 2543) ด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS 

4.5 การวิเคราะห์การกระจายของขนาดปลา ทางสถิติด้วยวิธี ไค-สแคว ์ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
  
5. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร ์  
  วิเคราะหต์้นทุนการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน ตามวิธีของสมศักดิ์ (2530) และ Kay 
(1986) ดังนี ้
 5.1 ต้นทุนการผลติ  

ต้นทุนท้ังหมด                      =  ต้นทุนคงที่+ต้นทุนผันแปร 
ต้นทุนผันแปร                      =  ค่าพันธุ์ปลา+ค่าอาหาร+ค่าสารเคมี+ค่าแรงงาน+ค่าไฟฟ้า 

    +ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 
ตน้ทุนคงที่                          =  ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์+ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 
ค่าเสียโอกาสในการลงทุน        =  ค่าเสียโอกาสในการลงทุนไปประกอบกิจการอื่น ๆ โดย   

    ค านวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 6 เดือนร้อยละ   
    1.35 ปี2558 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

ค่าเสื่อมราคา                    =    
 

 
 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คดิค่าเสื่อมราคาแบบวิธีเส้นตรง (straight-line depreciation method) โดยก าหนดให้มูลค่า
ซากจากศูนย์เมื่อหมดอายุการใช้งานตามประเภทอุปกรณ ์
 5.2 รายได้และผลตอบแทน ค านวณจากสตูรต่าง ๆ ดังนี ้

- รายได้ทั้งหมด              =  ผลผลิต (กิโลกรัม) X ราคาผลผลิตที่จ าหน่ายได้ 

- รายได้สุทธิ                 =  รายได้ทั้งหมด - ต้นทุนผันแปร 

- ก าไรสุทธิ                   =  รายได้ทั้งหมด - ต้นทุนท้ังหมด 

 
- ผลตอบแทนต่อการลงทุน(ร้อยละ)         

 
=                        x100  
 

 
- ต้นทุนการผลิต                               

 
= 
 

 
 

 
 

 

มูลค่าซื้อหรือจ้าง             
อายุการใช้งาน 

 

   จ านวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (ตัว) 
  จ านวนปลาเมื่อเริ่มต้นทดลอง (ตัว  

รายได้สุทธิ 
  ต้นทุนท้ังหมด 
 

ต้นทุนท้ังหมด             
ผลผลติเป็นกิโลกรมั 
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ผลการศึกษา 
1. ผลของความหนาแน่นต่อการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังจากปลาขนาด 1 กรัม จนได้ ขนาด 20 - 30 กรัม  
 การทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังที่ความหนาแน่น 100, 300 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 18 
สัปดาห์ โดยปล่อยปลาน้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.94+0.31, 0.95+ 0.31 และ 0.95+0.32 กรัม ตามล าดับ และความยาวเริ่มต้น
เฉลี่ย 5.05+0.44, 5.04+0.45 และ 5.05+0.44 เซนติเมตร ตามล าดับ ปรากฏผลการทดลองดังนี้  

1.1  การเจริญเติบโต  
      1.1.1 น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าปลาชะโอนมีน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 26.92+13.48, 
23.05+11.77 และ 21.61+12.68 กรัม ตามล าดับ โดยการเลี้ยงปลาชะโอนที่ความหนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
มีน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยสูงกว่าที่ความหนาแน่น 300 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) และที่ความ
หนาแน่น 300 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยสูงกว่าที่ความหนาแน่น 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร อย่างมีนัยส าคัญ 
(p<0.05) (ตารางที่ 1) 

     1.1.2 ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าปลาชะโอนมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 15.28+2.03, 
14.79+2.18 และ 14.12+2.46 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยพบว่าที่ความหนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีความยาว
สุดท้ายเฉลี่ยสูงกว่าที่ความหนาแน่น 300 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ในขณะที่ความหนาแน่น 
500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีความยาวสุดท้ายน้อยที่สุดอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) (ตารางที่ 1) 
      1.1.3 น้ าหนักเพิ่มต่อวัน  ของการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลาชะโอนมีน้ าหนัก
เพิ่มต่อวัน 0.21+0.01, 0.18+0.01 และ 0.16+0.01 กรัมต่อวัน ตามล าดับ โดยพบว่าปลาชะโอนที่เลี้ยงที่ความหนาแน่น 100 
ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีน้ าหนักเพิ่มต่อวันไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับท่ีความหนาแน่น 300 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร แต่สูง
กว่าที่ความหนาแน่น 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) (ตารางที่ 1)  
 1.2 อัตราการแลกเนื้อ 
      อัตราการแลกเนื้อตลอดการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 18 สัปดาห์ พบปลา
ชะโอนมีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ย 1.32+0.08, 1.00+0.03 และ 0.94+0.01 ตามล าดับ โดยพบว่าปลาชะโอนที่เลี้ยงที่ความ
หนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตรมีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ยสูงกว่าที่ความหนาแน่น 300 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร อย่าง
มีนัยส าคัญ (p<0.05) ในขณะที่ความหนาแน่น 300 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1) 
 1.3 อัตรารอด 
      อัตรารอดตลอดการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 18 สัปดาห์ พบว่าปลาชะโอนมี
อัตรารอดเฉลี่ย 93.00+2.30, 91.00+4.04 และ 89.00+2.51 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยพบว่าอัตรารอดเฉลี่ยทุกระดับความ
หนาแน่น ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1  การเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ และ อัตรารอด ของปลาชะโอนที่เลี้ยงในกระชังจากปลา ขนาด 1 กรัม จนได้  

ขนาด 20 - 30 กรัม ท่ีความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ 
ปัจจัยการศึกษา ความหนาแน่น (ตัวต่อลูกบาศก์เมตร) 

100  300  500  
น้ าหนักเร่ิมต้น (กรัม) 0.94+0.31a 0.95+0.31 a 0.95+0.32 a 

ความยาวเริ่มต้น (เซนติเมตร) 5.05+0.44 a 5.04+0.45 a 5.05+0.44 a 

น้ าหนักสุดท้าย (กรัม) 26.92+13.48 a 23.05+11.77b 21.61+12.68 c 

ความยาวสุดท้าย (เซนติเมตร) 15.28+2.03 a 14.79+2.18 b 14.12+2.46 c 

น้ าหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัมต่อวัน) 0.21+0.01a 0.18+0.01ab 0.16+0.01b 

อัตราการแลกเนื้อ 1.32+0.08 a 1.00+0.03 b 0.94+0.01 b 

อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์) 93.00+2.30 a 91.00+4.04 a 89.00+2.51 a 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย (mean + SD) ที่ก ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ  
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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1.5 คุณสมบัติของน้ า 
      คุณภาพน้ าระหว่างการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง ที่ความหนาแน่น 100, 300 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร  

เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 18 สัปดาห์ พบว่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ ามีค่าอยู่ในช่วง 7.1 - 8.3 ความเป็นด่างของน้ ามี
ค่าอยู่ในช่วง 86 - 144  มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างของน้ า อยู่ในช่วง 70 - 160 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าออกซิเจนที่ละลาย 
ในน้ าอยู่ในช่วง 4.0 - 5.9 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าแอมโมเนียรวม มีค่าอยู่ระหว่าง 0.02 - 0.33 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 1.6 ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน   
      1.6.1 ต้นทุนทั้งหมดของการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง ที่ความหนาแน่น 100, 300 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร  
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 18 สัปดาห์ พบน้ าหนักของปลาชะโอน มีค่าเฉลี่ย 26.92, 23.05 และ 21.61 กรัมต่อตัว และมีต้นทุน
ทั้งหมด 1040.06, 1,525.80 และ 1,996.90 บาทต่อกระชัง ตามล าดับ ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร 
รายละเอียดดังตารางที่ 2   
 
ตารางที่ 2 ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของปลาชะโอนที่เลี้ยงในกระชังจากปลาขนาด 1 กรัม  จนได้ขนาด 20 - 30 กรัม 

ที่ความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์  

ต้นทุนการผลิต 
และผลตอบแทน 

ความหนาแน่น (ตัวต่อลูกบาศก์เมตร) 
100  300  500  

บาทต่อ
กระชัง 

ร้อยละ บาทต่อ
กระชัง 

ร้อยละ บาทต่อ
กระชัง 

ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่        
ค่าเสื่อมต่อกระชัง  107.16 10.30  107.16 7.02  107.16  5.37 
ค่าเสียโอกาสลงทุน  1.44   0.14     1.44 0.09     1.44  0.07 

ต้นทุนคงที่ (บาท/กระชัง)  108.60 10.44  108.60 7.11  108.60  5.44 
ต้นทุนผันแปร       
     ค่าไฟฟ้า   142.38  13.69  142.38   9.33  142.38   7.13 
     ค่าแรงงาน    428.40  41.19   428.40 28.08  428.40 21.45 
     ค่าพันธุ์ปลา    150.00  14.42   450.00 29.50  750.00 37.56 
     ค่าอาหารปลา    198.28  19.07  377.55 24.74  542.37 27.16 
     ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน      12.40    1.19         18.87  1.24    25.15   1.26 
ต้นทุนผันแปร (บาท/กระชัง)   931.46   89.56 1,417.20 92.89 1,888.30 94.56 
ต้นทุนทั้งหมด (บาท/กระชัง) 1,040.06   100 1,525.80 100 1,996.90  100 
ผลตอบแทน       
ผลผลิตปลาชะโอน (กิโลกรัมต่อกระชัง) 2.50 6.30 9.62 
ต้นทุนการผลิต (บาทต่อกิโลกรัม) 416.02 242.19 207.57 
รายได้ทั้งหมด (250 บาทต่อกิโลกรัม) 625.00 1,575.00 2,405.00 
รายได้สุทธิ (บาทต่อกระชัง) -415.06 49.20 408.10 
ผลตอบแทนต่อการลงทุน (ร้อยละ) -39.90 3.22 20.44 
หมายเหตุ: ต้นทนุคงที่ รวม 108.60 บาทต่อกระชังของทุกความหนาแน่น 

 จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน พบต้นทุนผันแปรมีสัดส่วนร้อยละ 
89.56, 92.89 และ 94.56 ของต้นทุนทั้งหมด โดยสัดส่วนของค่าแรงมีอัตราส่วนสูงที่ความหนาแน่น 100 และ 300 ตัวต่อ
ลูกบาศก์เมตร ส่วนสัดส่วนค่าลูกพันธุ์ปลาจะมีสดัสว่นสูงท่ีความหนาแน่น 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร จากผลการวิเคราะห์ต้นทุน
การผลิตพบว่าต้นทุนผันแปรมีแนวโน้มสูงขึ้นตามอัตราการปล่อยที่เพิ่มขึ้น 
      1.6.2  ผลตอบแทนของการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง ท่ีราคาปลาชะโอนกิโลกรัมละ 250 บาท (องค์การสะพาน
ปลา, 2559) ดังรายละเอียดตารางที่ 8 พบมีผลตอบแทนเป็นรายได้ทั้งหมด 625.00, 1,575.00 และ 2,405.00 บาทต่อกระชัง 
ตามล าดับ โดยมีผลตอบแทนต่อการลงทุนร้อยละ -39.90, 3.22 และ 20.44 บาท ตามล าดับ ต้นทุนการผลิตมีค่า 416.02, 
242.19 และ 207.57 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ 
 
 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2562 O1 

441 

P11 

2. ผลของความหนาแน่นต่อการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังจากปลาขนาด 30 กรัม จนได้ขนาด 40 - 60 กรัม  
 การทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังจากปลาขนาด 30 กรัม จนได้ ขนาด 40 - 60 กรัม ที่ความหนาแน่น 50, 75 
และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ โดยปล่อยปลาน้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 31.94+6.39, 33.30+7.60 และ 
31.09+6.42 กรัม ตามล าดับ และความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 16.71+0.80, 16.77+0.78 และ 16.53+0.87 เซนติเมตร ตามล าดับ 
ปรากฏผลการทดลองดังนี้  

2.1 การเจริญเติบโต  
      2.1.1 น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาชะโอนมีน้ าหนักเฉลี่ย 57.89+11.94, 56.10+12.16 และ 
46.52+11.52  กรัม ตามล าดับ โดยพบว่าที่ความหนาแน่น 50 และ 75 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ (p>0.05) แต่สูงกว่าความหนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตรอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) (ตารางที่ 3)  
      2.1.3 น้ าหนักเพิ่มต่อวัน ของการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาชะโอนมีน้ าหนักเพิ่มต่อ
วัน 0.25+0.03, 0.21+0.04 และ 0.15+0.03 กรัมต่อวัน ตามล าดับ โดยพบว่าปลาชะโอนที่เลี้ยงที่ความหนาแน่น 50 และ 75 
ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีน้ าหนักเพิ่มต่อวันไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่สูงกว่าที่ความหนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) (ตารางที่ 3) 
 2.2 อัตราการแลกเนื้อ 
                 อัตราการแลกเนื้อตลอดการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง  ปลาชะโอนมีอัตราการแลกเนื้อ
เฉลี่ย 1.87+0.20, 1.48+0.30 และ 1.71+0.60 ตามล าดับ โดยพบว่า อัตราการแลกเนื้อเฉลี่ยทุกระดับความหนาแน่น ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3) 

2.3  อัตรารอด 
      อัตรารอด ตลอดการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาชะโอนมีอัตรารอดเฉลี่ย 

97.33+4.62, 88.33+11.02 และ 83.00+4.36 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยพบว่า อัตรารอดเฉลี่ยทุกระดับความหนาแน่นไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3) 
  
ตารางที่ 3  การเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ และ อัตรารอด ของปลาชะโอนที่เลี้ยงในกระชังจากปลาขนาด 30 กรัม จนได้ 

ขนาด 40 - 60 กรัม ท่ีความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ 

ปัจจัยการศึกษา 
ความหนาแน่น (ตัวต่อลูกบาศก์เมตร) 

50  75  100  
น้ าหนักเร่ิมต้น (กรัม) 31.94+3.39a 33.30+3.83 a 31.09+3.65 a 
ความยาวเริ่มต้น (เซนติเมตร) 16.71+0.80 a 16.77+0.78 a 16.53+0.87 a 
น้ าหนักสุดท้าย (กรัม) 57.89+11.94 a 56.10+12.16 a 46.52+11.52 b 
ความยาวสุดท้าย (เซนติเมตร) 19.48+1.18 a 19.40+1.13 a 18.74+1.33 b 
น้ าหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัมต่อวัน) 0.25+0.03a 0.21+0.04a 0.15+0.03b 
อัตราการแลกเนื้อ 1.87+0.20a 1.48+0.30a 1.71+0.60a 
อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์) 97.33+4.62a 88.33+11.02a 83.00+4.36a 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย (mean+SD) ที่ก ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ  
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

2.5 คุณสมบัติของน้ า 
      คุณภาพน้ าระหว่างการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 15 สัปดาห์ พบว่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ของน้ ามีค่าอยู่ในช่วง 7.1 - 8.1 ความเป็นด่างของน้ ามีค่าอยู่ในช่วง 86 - 144 มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างของน้ า อยู่ในช่วง 
70 - 160 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ า อยู่ในช่วง 4.0 - 5.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าแอมโมเนียรวมมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.02 - 0.33 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 2.6 ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน  
      2.6.1 ต้นทุนท้ังหมดของการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง ที่ความหนาแน่น 50, 75 และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร  
เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 15 สัปดาห์ พบน้ าหนักของปลาชะโอน มีค่าเฉลี่ย 57.89, 56.10 และ 46.56 กรัมต่อตัว และมี
ต้นทุนทั้งหมด 1,105.43, 1,435.94 และ 1,715.97 บาทต่อกระชัง ตามล าดับ ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร 
รายละเอียดดังตารางที่ 4   
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ตารางที่ 4  ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน ของปลาชะโอนที่เลี้ยงในกระชังจากปลาขนาด 30 กรัม จนได้ขนาด 40 - 60 กรัม 
ที่ความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ 

ต้นทุนการผลิตและ 
ผลตอบแทน 

ความหนาแน่น (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 
50 75  100 

บาทต่อ
กระชัง 

ร้อยละ บาทต่อ
กระชัง 

ร้อยละ บาทต่อกระชัง ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่        
ค่าเสื่อมต่อกระชัง    71.47   6.47   71.47   4.98   71.47  4.17 
ค่าเสียโอกาสลงทุน     0.96   0.09     0.96   0.07    0.96  0.06 

ต้นทุนคงที่ (บาท/กระชัง)   72.43   6.56   72.43   5.05  72.43  4.23 
ต้นทุนผันแปร       
     ค่าไฟฟ้า   118.65  10.73   118.65   8.26   118.65  6.91 
     ค่าแรงงาน  357.00  32.30   357.00 24.86   357.00 20.80 
     ค่าพันธุ์ปลา  375.00  33.92   562.50 39.17   750.00 43.71 
     ค่าอาหารปลา   168.60  15.25   307.20 21.40   396.00 23.08 
     ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน     13.75   1.24      18.16   1.26     21.89   1.28 
ต้นทุนผันแปร (บาท/กระชัง) 1,033.00  93.44 1,363.51 94.95 1,643.54     95.78 
ต้นทุนทั้งหมด (บาท/กระชัง) 1,105.43       100 1,435.94       100 1,715.97        100 
ผลตอบแทน    
ผลผลิตปลาชะโอน (กิโลกรัมต่อกระชัง)      2.81                      3.46     5.12 
ต้นทุนการผลิต (บาทต่อกิโลกรัม)  393.39                   415.01 335.15 
รายได้ทั้งหมด (250 บาทต่อกิโลกรัม)  702.50                   865.00 1,280.00 
รายได้สุทธิ (บาทต่อกระชัง) -402.93                  -570.94 -435.97 
ผลตอบแทนต่อการลงทุน (ร้อยละ)   -36.45                   -39.76 -25.40 

หมายเหตุ: ต้นทุนคงที่ รวม 72.43 บาทต่อกระชังของทุกความหนาแน่น  

 จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน พบต้นทุนผันแปรมีสัดส่วน
ร้อยละ 93.44, 94.95 และ 95.78 ของต้นทุนทั้งหมด โดยสัดส่วนของค่าพันธุ์ปลามีอัตราส่วนสูงทุกความหนาแน่น  จากผล
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพบว่าต้นทุนผันแปรมีแนวโน้มสูงขึ้นตามอัตราการปล่อยที่เพิ่มขึ้น 
 2.6.2 ผลตอบแทนของการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง ท่ีอัตราความหนาแน่น 50, 75 และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์
เมตร เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 15 สัปดาห์ ที่ราคาปลาชะโอนกิโลกรัมละ 250 บาท ข้ อมูลจากองค์การสะพานปลา 
(2559) ดังรายละเอียดตารางที่ 15 พบมีผลตอบแทนเป็นรายได้ทั้งหมด 702.50, 865.00 และ 1,280.00 บาทต่อกระชัง 
ตามล าดับ โดยมีผลตอบแทนต่อการลงทุนร้อยละ -36.45, -39.76 และ -25.40 บาท ตามล าดับ โดยที่ทุกอัตราปล่อยมี
ผลตอบแทนต่อการลงทุนที่เป็นลบ ต้นทุนการผลิตมีค่า 393.39, 415.01, และ 335.15 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ  

 
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 
1. ผลของความหนาแน่นต่อการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังจากปลาขนาด 1 กรัม จนได้ ขนาด 20 - 30 กรัม  
 จากการทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน 100, 300 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เป็น
ระยะเวลา 18 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าการเจริญเติบโตโดยน้ าหนัก ความยาว น้ าหนักเพิ่มต่อวัน แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ (p<0.05)   

จากผลการทดลองดังกล่าวพบว่าท่ีความหนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีการเจริญเติบโตโดยน้ าหนัก ความยาว 
น้ าหนักเพิ่มต่อวัน มีค่าสูงกว่าความหนาแน่น 300 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร สอดคล้องกับ Hepher (1988) และ Wang 
et al. (2000) กล่าวว่าการเจริญเติบโตมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นปฏิภาคผกผันกับอัตราความหนาแน่นของปลาที่เลี้ยง 
โดยเมื่อเลี้ยงปลาด้วยความหนาแน่นที่สูงข้ึน ปลาจะมีความเครียดมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง และ Pickering 
(1993) กล่าวว่า สภาวะที่มีปลาอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นท าให้เกิดการแย่งอาหาร อากาศหายใจ และที่อยู่อาศัย พฤติกรรม 
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ความเป็นเจ้าถิ่นและการครอบครองอาณาเขต (territorial behavior) ภาวะเช่นนี้ก่อให้เกิดความเครียด (stress) ขึน้ในตัวปลา 
ซึ่งความเครียดนี้อาจเป็นลักษณะความเครียดแบบเรื้อรังที่มีผลท าให้อัตราการเจริญเติบโตช้าลง  สอดคล้องกับภาณุวัตร (2549) 
ทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังในบ่อดินด้วยอัตราปล่อย 50, 100, 200, 300, 400 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ด้วย
อาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ า ระดับโปรตีน 37 เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 182 วัน พบว่าปลาชะโอนที่
อัตราการปล่อย 50 และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีการเจริญเติบโตด้านน้ าหนักและความยาวสูงกว่าชุดการทดลองอื่นโดยมี
น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 28.00+2.28 และ 27.09+0.80 กรัม ตามล าดับ และรายงานของอรรณพ และณรงศักดิ์ (2550) 
การเลี้ยงปลาโมงในกระชังที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน 4 ระดับ ที่ความหนาแน่น 40, 80, 120 และ 160 ตัวต่อลูกบาศก์
เมตร  พบว่าที่ 40 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด และการทดลองของ อัมพร (2549) ความหนาแน่นที่
เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาชะโอนวัยอ่อนอายุ 3 วันถึง 15 วัน ที่อัตราความหนาแน่น 10, 20, 40 และ 80 ตัวต่อลิตร และ
อายุ 16 วัน ถึง 60 วัน ที่อัตราความหนาแน่น 2, 4, 8,16 และ 32 ตัวต่อลิตร โดยช่วงอายุ 3 วันถึง 15 วัน ที่อัตราความ
หนาแน่น 10 ตัวต่อลิตร มีการเจริญเติบโตดีที่สุด และช่วงอายุ 16 วันถึง 30 วัน ที่อัตราความหนาแน่น 2 ตัวต่อลิตรมีการ
เจริญเติบโตดีที่สุด 
 อัตราการแลกเนื้อ และอัตรารอด พบปลาชะโอนมีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ย 1.32+0.08, 1.00+0.03 และ 0.94+0.01 
ตามล าดับ ซึ่งอัตราการแลกเนื้อแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) อัตรารอด พบปลาชะโอนมีอัตรารอดเฉลี่ย 93.00+2.30, 
91.00+4.04 และ 89.00+2.51 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งอัตรารอดไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งอัตราการแลกเนื้อมีค่า
ต่ ากว่ารายงานของภาณุวัตร (2549) ทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังในบ่อดินด้วยอัตราปล่อย 50, 100, 200, 300, 400 และ 
500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ด้วยอาหารส าเร็จรูป ชนิดเม็ดลอยน้ า ระดับโปรตีน 37 เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 
182 วัน พบมีอัตราการแลกเนื้อเท่ากับ 1.82+0.03, 1.89+0.20, 1.95+0.08, 2.02+0.07, 2.14+0.02 และ 2.19+0.02 
ตามล าดับ ซึ่งอตัราการแลกเนื้อท่ีมีค่าต่ าเป็นผลจากการทดลองครั้งนี้มีการให้อาหารที่มีระดับโปรตีนสูงกว่า โดยให้อาหารที่มี
โปรตีน 42 เปอร์เซ็นต์ และให้อาหารในกรอบพีวีซีสี่เหลี่ยมสามารถสังเกตการกินอาหารของปลาให้กินจนอ่ิมช่วยลดการสูญเสีย
อาหารได้ดีกว่า 
 ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน มีต้นทุนทั้งหมด 1,040.06, 1,525.80 และ1,996.90 บาทต่อกระชัง ตามล าดับ 
ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ 108.60 บาทต่อกระชัง ของทุกความหนาแน่น และต้นทุนผันแปร 931.46, 1,417.20 และ 
1,888.30 บาทต่อกระชัง ตามล าดับ หรือที่ต้นทุนผันแปรมีสัดส่วนร้อยละ 89.56, 92.89 และ 94.56 ของต้นทุนท้ังหมด  
 ผลตอบแทนที่ราคาปลาชะโอนกิโลกรัมละ 250 บาท มีผลตอบแทนเป็นรายได้ทั้งหมด 625.00, 1,575.00 และ 
2,405.00 บาทต่อกระชัง มีผลตอบแทนต่อการลงทุนร้อยละ -39.90, 3.22 และ 20.44 บาทต่อกระชัง โดยมีต้นทุนการผลิต  
416.02, 242.19 และ 207.57 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ  
 จากผลการค านวณต้นทุนและผลตอบแทน พบว่าต้นทุนผันแปรมีสัดส่วนที่สูงซึ่งผันแปรตามอัตราปล่อย โดย
ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าแรงงานจะมีสัดส่วนท่ีสูงเมื่อปล่อยในอัตรา 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร และค่าพันธ์ุปลาจะมีสัดส่วนสูงข้ึนเมื่อ
อัตราการปล่อยหนาแน่นสูงขึ้น ต่างจากการการทดลองเลี้ยงปลาสายยูในกระชัง ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปร และเป็น
ค่าอาหารในสัดส่วนที่สูงมากถึง 59.95 เปอร์เซ็นต์ (วิระวรรณ และ ศิราณี, 2550) การเลี้ยงปลาโมงในกระชังในแม่น้ าโขง มี
ต้นทุนผันแปรซึ่งเป็นค่าอาหารในสัดส่วนท่ีสูงมากถึง 61.37 - 71.43 เปอร์เซ็นต์ (ศิราณี และ ธีระชัย, 2548)  

2. ผลของความหนาแน่นต่อการเลีย้งปลาชะโอนในกระชังจากปลาขนาด 30 กรัม จนได้ ขนาด 40 - 60 กรัม  
 จากการทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน ที่ความหนาแน่น 50, 75 และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์
เมตร เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบการเจริญเติบโตโดยน้ าหนัก ความยาว น้ าหนักเพิ่มต่อวัน แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05)   

จากผลการทดลองดังกล่าวพบว่าที่อัตราปล่อย 50 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีการเจริญเติบโตโดยน้ าหนัก ความยาว 
น้ าหนักเพิ่มต่อวัน มีค่าสูงกว่าที่อัตราปล่อย 75 และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร สอดคล้องกับ Hepher (1988) และ Wang et al. 
(2000) กล่าวว่าการเจริญเติบโตมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นปฏิภาคผกผันกับอัตราความหนาแน่นของปลาที่เลี้ยง โดยเมื่อ
เลี้ยงปลาด้วยความหนาแน่นที่สูงขึ้น ปลาจะมีความเครียดมากข้ึน ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง และ Pickering (1993) 
กล่าวว่า สภาวะที่มีปลาอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นท าให้เกิดการแย่งอาหาร อากาศหายใจ และที่อยู่อาศัย พฤติกรรม ความเป็น
เจ้าถิ่นและการครอบครองอาณาเขต (territorial behavior) ภาวะเช่นนี้ก่อให้เกิดความเครียด (stress) ขึ้นในตัวปลา ซึ่ง
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ความเครียดนี้อาจเป็นลักษณะความเครียดแบบเรื้อรังที่มีผลท าให้อัตราการเจริญเติบโตช้าลง  สอดคล้องกับภาณุวัตร (2549) 
ทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังในบ่อดินด้วยอัตราปล่อย 50, 100, 200, 300, 400 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ด้วย
อาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ า ระดับโปรตีน 37 เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 182 วัน พบว่าปลาชะโอนที่
อัตราการปล่อย 50 และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีการเจริญเติบโตด้านน้ าหนักและความยาวสูงกว่าชุดการทดลองอื่นโดยมี
น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 28.00+2.28 และ 27.09+0.80 กรัม ตามล าดับ และรายงานของอรรณพ และ ณรงศักดิ์ (2550) 
การเลี้ยงปลาโมงในกระชังที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน 4 ระดับ ที่ความหนาแน่น 40, 80, 120 และ 160 ตัวต่อลูกบาศก์
เมตร  พบว่าที่ 40 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด และการทดลองของอัมพร (2549) ความหนาแน่นที่
เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาชะโอนวัยอ่อนอายุ 3 วันถึง 15 วัน ที่อัตราความหนาแน่น 10, 20, 40 และ 80 ตัวต่อลิตร และ
อายุ 16 วัน ถึง 60 วัน ที่อัตราความหนาแน่น 2, 4, 8, 16 และ 32 ตัวต่อลิตร โดยช่วงอายุ 3 วันถึง 15 วัน ที่อัตราความ
หนาแน่น 10 ตัวต่อลิตร มีการเจริญเติบโตดีที่สุด และช่วงอายุ 16 วันถึง 30 วัน ที่อัตราความหนาแน่น 2 ตัวต่อลิตรมีการ
เจริญเติบโตดีที่สุด 

อัตราการแลกเนื้อ และอัตรารอด พบปลาชะโอนมีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ย 1.87+0.20, 1.48+0.30 และ 1.71+0.60 
ตามล าดับ อัตรารอดเฉลี่ย 97.33+4.62, 88.33+11.02 และ 83.00+4.36 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตรา
การแลกเนื้อ อัตรารอด ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งอัตราการแลกเนื้อใกล้เคียงกับรายงานของภาณุวัตร (2549) 
ทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังในบ่อดินด้วยอัตราปล่อย 50, 100, 200, 300, 400 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ด้วย
อาหารส าเร็จรูป ชนิดเม็ดลอยน้ า ระดับโปรตีน 37 เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 182 วัน พบมีอัตราการแลก
เนื้อเท่ากับ 1.82+0.03, 1.89+0.20, 1.95+0.08, 2.02+0.07, 2.14+0.02 และ 2.19+0.02 ตามล าดับ  
 ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง 15 สัปดาห์ ต้นทุนท้ังหมด 1,105.43, 1,435.94 และ 1,715.97 
บาทต่อกระชัง จ าแนกต้นทุนคงที่ รวม 72.43 บาทต่อกระชัง ของทุกความหนาแน่น ต้นทุนผันแปร เท่ากับ 1,033.00, 
1,363.51 และ 1,643.54 บาทต่อกระชัง ผลตอบแทนเป็นรายได้ทั้งหมด 702.50, 865.00 และ 1,280.00 บาทต่อกระชัง 
ตามล าดับ โดยมีผลตอบแทนต่อการลงทุนร้อยละ -36.45, -39.76 และ -25.40 บาท ตามล าดับ และต้นทุนการผลิตมีค่า  
393.39, 415.01 และ 335.15 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ  
 จากผลการค านวณต้นทุนและผลตอบแทน พบว่าต้นทุนผันแปรมีสัดส่วนที่สูงซึ่งผันแปรตามอัตราปล่อย โดย
ค่าใช้จ่ายส าหรับพันธุ์ปลาจะมีสัดส่วนที่สูงขึ้นเมื่ออัตราการปล่อยหนาแน่นสูงขึ้น เนื่องจากในการทดลองที่ 2 ค่าพันธุ์ปลา
ค านวณตามน้ าหนักปลาเนื้อที่จ าหน่ายราคา กิโลกรัมละ 250 บาท ต่างจากการทดลองอื่น  ๆ ที่เริ่มทดลองเลี้ยงในปลาขนาด
เล็กซึ่งลูกปลามีราคาไม่สูงมากนัก เช่น การทดลองเลี้ยงปลาสายยูในกระชัง ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารในสัดส่วนท่ีสูงมากถึง 
59.95 เปอร์เซ็นต์ (วิระวรรณ และ ศิราณี, 2550) การเลี้ยงปลาโมงในกระชังในแม่น้ าโขง มีต้นทุนผันแปรซึ่งเป็นค่าอาหารใน
สดัส่วนท่ีสูงมากถึง 61.37 - 71.43 เปอร์เซ็นต์ (ศิราณี และ ธีระชัย, 2548)  
 ส่วนผลตอบแทนการลงทุน พบว่าผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นผันแปรตามอัตราปล่อย จึงมีต้นทุนการผลิตที่ผกผันตามอัตรา
ปล่อย เมื่ออัตราปล่อยสูงขึ้นจุดคุ้มทุนต่ า เช่นเดียวกับการเลี้ยงปลาสายยูในกระชังพบว่าที่อัตราความหนาแน่น 200 ตัวต่อ
ลูกบาศก์เมตร มีจุดคุ้มทุนต่ าสุด 52.11 บาทต่อกิโลกรัม โดยที่อัตราปล่อย 50 และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร จุดคุ้มทุนที่ 
81.68 และ 67.55 บาท บาทต่อกิโลกรัม (วิระวรรณ และ ศิราณี, 2550) 
 คุณภาพน้ าระหว่างการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน ทั้ง 2 การทดลอง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
เป็นเวลา 18 สัปดาห์ และ 15 สัปดาห์  พบว่าคุณภาพน้ ามีความเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า โดยมีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างของน้ ามีค่าอยู่ในช่วง 7.1 - 8.3  ความเป็นด่างของน้ ามีค่าอยู่ในช่วง 86 - 144  มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างของน้ า 
อยู่ในช่วง 70 - 160 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ า อยู่ในช่วง 4.0 - 5.9 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าแอมโมเนียรวม 
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.02 - 0.33 มิลลิกรัมต่อลิตร   
 ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาน้ าจืด ที่ค่าอุณหภูมิน้ า 23 - 32 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลาย
น้ าไม่ต่ ากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่าง 6.5 - 9.0 ความเป็นด่าง 75 - 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้าง 75 
- 300 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าแอมโมเนียไม่ควรเกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไมตรี และ จารุวรรณ, 2528)  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. การทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังจากปลาขนาด 1 กรัม จนได้ ขนาด 20 - 30 กรัม ที่ความหนาแน่น 100, 
300 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ ปลาชะโอนมีขนาดน้ าหนักเฉลี่ย 26.92, 23.05 และ 21.61 
กรัมต่อตัว โดยที่ต้นทุนการผลิตมีค่าค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอัตราปล่อย 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนอัตราปล่อย 300 และ 
500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าราคาขายทั่วไป จากระยะเวลาในการทดลอง 18 สัปดาห์ เมื่อพิจารณาการ
เจริญเติบโตโดยความยาวและน้ าหนัก และอัตราการเจริญเติบโตโดยน้ าหนักเพิ่มต่อวัน หลังจากสัปดาห์ที่ 12 พบค่าการ
เจริญเติบโตดังกล่าวมีค่าการเพิ่มขึ้นต่อ 3 สัปดาห์มีแนวโน้มลดลง  
 ดังนั้นการค านวณต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน ในการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง ที่ความหนาแน่น 100, 300 
และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร  ที่ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ เป็นทางเลือกให้เกษตรกรพิจารณาระยะเวลาในการเลี้ยง และ
ปลาชะโอนเป็นปลาที่นิยมรับประทานในทุกขนาดความยาว ซึ่งในการค านวณเมื่อทดลองเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบปลา
ชะโอนมีน้ าหนักเฉลี่ย 24.24, 20.07 และ 19.18 กรัมต่อตัวตามล าดับ มีต้นทุนทั้งหมด 844.14, 1,310.84 และ 1,769.58  
บาทต่อกระชัง ต้นทุนการผลิตในการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง 375.17, 239.20, และ 207.45 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นอัตรา
ปล่อย 500 ตัวต่อตารางเมตร เหมาะสมในการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง เพื่อให้ได้ปลาชะโอนขนาดน้ าหนักประมาณ 20 กรัม  

2. การทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังจากปลาขนาด 30 กรัม จนได้ ขนาด 40 - 60 กรัม ท่ีความหนาแน่น 50, 75 
และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ที่น้ าหนักเริ่มต้นประมาณ 30 กรัม เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ พบว่าน้ าหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น และ
ผลผลิตที่ได้ไม่คุ้มค่าการลงทุน ไม่ควรเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์ เพราะต้นทุนการผลิตมีค่าค่อนข้างสูงกว่าราคาปลาชะโอ นที่
จ าหน่ายได้ แต่เหมาะสมในการเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ในกรณีที่ไม่มีบ่อดิน โดยอัตราปล่อยที่เหมาะสม 75 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
เนื่องจากน้ าหนักต่อตัวมีค่าไม่แตกต่างจากอัตราปล่อย 50 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร แต่ได้ผลผลิตสูงกว่า  

3. แนวทางในการส่งเสริมการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังสู่เกษตรกร โดยน าผลการศึกษาครั้งนี้ทดลองเลี้ยงในฟาร์ม
ของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม เพื่อทราบความหนาแน่นที่เหมาะสม และการใช้อาหารทดแทน เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลา
ส าเร็จรูป  โดยความหนาแน่นที่แนะน า  300 - 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร และเลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ซึ่งเลี้ยงเป็นระยะเวลา
ไม่นานเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเร็ว และสร้างแรงจูงใจในการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง เพื่อสร้างทางเลือกในการเลี้ยงเชิงพาณิชย์
ต่อไป  
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สภาวะการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ในบ่อดินของเกษตรกร ในเขตชลประทานหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น 
 
สุพัสตรา เหล็กจาน* 
ส านักงานประมงจังหวัดขอนแก่น 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล (2) ศึกษาวิธีการ
เพาะเลี้ยงปลานิลของเกษตรกร และ (3) ศึกษาปัญหาของการท าฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล ส ารวจความคิดเห็นและความ
ต้องการของเกษตรกรที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ ท าการส ารวจข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ในบ่อดินทั้งหมด 72 
คน ในเขตชลประทานหนองหวาย จ.ขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผ่านแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยใช้หลักสถิติแบบพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน    

ผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 54.99 ปี มีสมาชิกในครัวเรือน 1 - 2 คน ส่วนใหญ่ลงทุน
ท าฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลด้วยเงินของตัวเองและต้องการแหล่งสินเช่ือจากธนาคาร เกษตรกรมีพื้นที่เลี้ยงปลานิลเฉลี่ย 5.25 ไร่ 
นิยมเลี้ยงปลานิลแปลงเพศเพียงอย่างเดียว เกษตรกรร้อยละ 65.52 ใช้อาหารส าเร็จรูปร่วมกับมูลสัตว์เพื่อเป็นอาหารเสริม
ส าหรับการอนุบาลลูกปลา ในขณะที่เกษตรกรร้อยละ 34.48 ใช้เพียงอาหารส าเร็จรูปเท่านั้น ต้นทุนการอนุบาลลูกปลาอยู่
ระหว่าง 1,500 - 3,000 บาท ต่อไร่ (ร้อยละ 81.04) เกษตรกรนิยมซื้อลูกพันธุ์ปลานิลจากฟาร์มเอกชน (ร้อยละ 81.94) ใช้
เวลาเลี้ยงปลานิลเฉลีย่ 5.61 เดือน ผลิตปลานิลขายได ้2 รอบการเลี้ยงต่อปี ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงปลานิลต่อรอบเฉลี่ยประมาณ 
20,550 บาท ด้านการผลิตและการตลาดปลานิลพบว่าราคาปลานิลจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของปลา ขนาดที่นิยมจับขายมีน้ าหนัก
ตัว 400 - 500 กรัม ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.01 บาท ผลผลิตปลานิลเฉลี่ย 505.83 กิโลกรัมต่อไร่ รายได้เฉลี่ยของเกษตรกร
อยู่ท่ี 223,124.14 บาทต่อปี  

ปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการเลี้ยงปลานิลคือ ลูกพันธุ์ปลามีราคาสูง (ร้อยละ 100) ความไม่สม่ าเสมอในการจ่ายน้ า
ในระบบชลประทาน (ร้อยละ 100) รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายอาหารส าเร็จรูปที่มีราคาแพง (ร้อยละ 93.05) และจ านวนลูกพันธุ์
ปลาไม่เพียงพอต่อความต้องการ (ร้อยละ 83.33) ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ผันผวนและ
คาดการณ์ไม่ได้ เช่น ความแห้งแล้ง น้ าท่วม ส่งผลให้ปลานิลและลูกปลาตายระหว่างการเลี้ยง นอกจากนี้เกษตรกรยังต้องการ
ให้กรมประมงผลิตลูกพันธุ์ปลาราคาถูกให้เพียงพอต่อความต้องการ ต้องการค าแนะน าความรู้ด้านโรคปลา การจัดการฟาร์ม
เพาะเลี้ยง และต้องการข้อมูลแหล่งสินเช่ือดอกเบี้ยต่ าจากแหล่งเงินกู้ของรัฐ จากความต้องการดังกล่าวนี้นักวิชาการประมงควร
มีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสู่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นโดยมุ่งหมายให้มีการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบยั่งยืนใน
ชุมชน 

 
ค าส าคัญ: สภาวะการเพาะเลี้ยงปลานิล บ่อดิน เขตชลประทานหนองหวาย ขอนแก่น 
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The Situation of Commercial Tilapia Pond Culture in Nongwai Royal Irrigation, Khon 
Kaen Province 
 
Supastra Lekjan* 
Khon Kaen Provincial Fisheries Office 
 
Abstract 

The objectives of this research were to investigate (1) socio-economic conditions of tilapia farmers, 
(2) farmers’ practices of tilapia culture, and (3) problems of tilapia farming. Besides, farmers’ opinions and 
request on their tilapia farming problem to public sectors were recorded. Seventy-two farmers who 
cultured tilapia for commercial purpose in Nongwai Royal Irrigation, Khon Kaen province in 2016 were 
selected and interviewed using a structured checklist and open-ended type of questionnaire. Descriptive 
statistics including frequency distribution, percentage, average, and standard deviation of the collected 
data were analyzed using computer program.   

Survey data revealed that most of the tilapia farmers were male with an average age at 54.99. The 
family size of tilapia farmers was 1 - 2 people. Most of the tilapia farmers invested the farms by their own 
money, but they had asked for credit and bank loan. The average area size of tilapia farm was 5.25 rai. 
Farmers preferred to culture transsexual tilapia as monoculture system. During the culture period, about 
65.52% of farmers used commercial feed combined with animal manures as supplementary feed for 
tilapia rearing of fingerlings, while the others (34.48%) used only commercial fish feed. The cost for tilapia 
fingerlings rearing was in the range of 1,500 - 3,000 baht per rai (81.04%). Tilapia farmers preferably bought 
fingerlings from private farms (81.94%). The average duration for tilapia culture was about 5.61 months. 
Most farmers could produce tilapia 2 times per year. The average production cost for tilapia culture in 
each time was about 20,550 baht. In the aspect of tilapia production and marketing, it was found that 
price of tilapia fish increases with the increasing of size. The preferred size of tilapia for harvesting was 
about 400 - 500 g. The average price of tilapia by size was about 42.01 baht/kg. The average production of 
tilapia was about 505.83 kg/rai. The total revenue (income) averaged annually 223,124.14 baht.   

Problems and difficulties of tilapia farming faced by tilapia farmers were also reported. The main 
problems and difficulties were the high cost of fingerlings (100%) and unreliability of irrigation (100%), 
followed by high cost of commercial feed (93.05%) and inadequate supply of fingerlings (83.33%). 
Moreover, unpredictable and fluctuated weathers and environments, such as drought and flood were the 
major problems causing the death of tilapia and their fingerlings during the period of culture. In addition, 
tilapia farmers requested Department of Fisheries to produce low cost and adequate supply of tilapia 
fingerlings for farming. Farmers requested not only additional knowledge on fish disease and farm 
management, but also availability of credit and access loan with low interest from public money loaners. 
Based on these requested issues, therefore, fisheries extension staffs of Department of Fisheries would 
have principal role on transferring of knowledge aquaculture technology and management to tilapia 
farmers in order that they could get along with local socio-economic dynamics. It would bring to the 
sustainability of tilapia aquaculture in the community. 

 
Keywords: Tilapia culture situation, Nongwai royal irrigation, Khon Kaen 
   
*Corresponding author: 222 Moo 1 Ni-Muang Sub-distric. Muang District, Khonkaen Province 40000 
Email: supustral@hotmail.com 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2562 O1 

449 

P12 

ค าน า 
  ปลานิล จัดเป็นปลาน้ าจืดที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว มีรสชาติดี ราคาไม่แพงและยังถือว่าเป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศไทย ผลผลิตปลานิลที่ได้จะบริโภคภายในประเทศกว่า 90% ส่งออกเพียง 10% ข้อมูลการส่งออกปลานิลช่วงเดือน
มกราคม ถึงเดือนกันยายน 2559 มีปริมาณการส่งออก 6,298.70 ตัน คิดเป็นมูลค่า 476.90 ล้านบาท ส่งออกในรูปแบบปลา
ทั้งตัวแช่แข็งและเนื้อปลานิลแช่แข็ง (เกวลิน, 2559) ปี 2555 พบว่าประเทศไทยมีฟาร์มเลี้ยงปลานิลทั้งหมด 221,320 ฟาร์ม 
โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนฟาร์มเลี้ยงปลานิลมากที่สุด 126,260 ฟาร์ม ผลผลิตปลานิลทั่วประเทศ 179,849 ตัน 
เป็นผลผลิตปลานิลจากภาคเหนือมากที่สุด 46,233.86 ตัน รองลงมาคือผลผลิตจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44,466.25 ตัน 
(เกวลิน, 2556) จังหวัดขอนแก่นมีการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ปลาดุกและ
ปลาตะเพียน (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง , 2557) โดยมีผลผลิตปลานิล 15,536 ตันต่อปี รองลงมาคือ จังหวัด
อุบลราชธานี 5,770 ตันต่อปี จังหวัดนครราชสีมา 5,647 ตันต่อปี และจังหวัดชัยภูมิ 4,819 ตันต่อปี ตามล าดับ ปัจจุบันการ
เลี้ยงปลานิลในบ่อดินนิยมเลี้ยงปลานิลร่วมกับปลาตะเพียน ปลาไน และปลาชนิดอื่นๆ แตกต่างกันไปตามพื้นที่ โดยผู้เลี้ยงปลา
นิลในบ่อดินส่วนใหญ่เป็นผู้เลี้ยงปลารายย่อยเลี้ยงปลาในบ่อขนาด 0.5 - 2 ไร่ ส าหรับการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัด
ขอนแก่นจะพบว่า มีการเลี้ยงบริเวณเขตชานเมืองจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเป็นชายขอบชลประทานและบริเวณอ่างเก็บน้ าขนาด
ใหญ ่(ศิริลักษณ์ และคณะ, 2558)  

รูปแบบการเลี้ยงปลาที่พบในเขตชลประทานหนองหวายมีทั้งการเลี้ยงปลาในบ่อดินและการเลี้ยงปลาในกระชังใน  
ล าน้ าพอง และถือว่าเป็นแหล่งผลิตปลานิลที่ส าคัญของจังหวัดขอนแก่น ประกอบกับเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังเริ่มหันมา
เลี้ยงปลาในบ่อดินมากขึ้น เนื่องจากปัญหาคุณภาพน้ าในล าน้ าพองและปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้ ามีน้อย ปริมาณการไหลของน้ า
มีไม่มาก ท าให้ปริมาณออกซิเจนในน้ าต่ า ปัจจุบันพบว่าเกษตรกรเริ่มหันมาประกอบอาชีพเลี้ยงปลาเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากราคา
ปลาน้ าจืดที่ขายในตลาดจังหวัดขอนแก่น มีราคาดีและให้ผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อเทียบกับรายได้กับการท าการเกษตรประเภท
อื่น ๆ ในส่วนการขายผลผลิตปลานิลในบ่อดินจะมีผู้รับซื้อโดยตรงจากแหล่งผลิต ปริมาณมีไม่เพียงพอต่อผู้บริโภค ข้อมูลการ
ส ารวจพบว่าปลาที่ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการบริโภคในจังหวัดขอนแก่นเป็นปลาที่น ามาจากพื้นท่ีการเลี้ยงในภาคกลาง โดยผ่านพ่อค้า
คนกลางซึ่งจะขายส่งให้พ่อค้าปลีกในพื้นที่ในรูปปลาสดแช่เย็นก่อนกระจายสินค้าไปยังตลาดอ าเภอต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น 
รวมทั้งตลาดท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ เป็นต้น ส่วนวิถีการตลาดปลานิล
เลี้ยงจะไม่ซับซ้อนเนื่องจากพ่อค้าท่ีเข้ามาท าการค้าเพียงระดับเดียว โดยเมื่อซื้อสินค้าจากผู้เลี้ยงแล้วก็จะขายให้กับผู้บริโภคซึ่ง
มักอยู่ในแหล่งเดียวกันหรือบริเวณใกล้เคียง (นภดล, 2544) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงควรมีการศึกษาสภาวะการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ในบ่อดินของเกษตรกรในเขตชลประทาน
หนองหวาย จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ทราบข้อมูลสถานภาพทั่วไปทางสังคมเศรษฐกิจของเกษตรกรรูปแบบวิธีการเลี้ยงปลานิล
เชิงพาณิชย์ในบ่อดิน ปัญหา อุปสรรค ความต้องการช่วยเหลือจากภาครัฐ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้เลี้ยงปลานิลเชิง
พาณิชย์ในบ่อดิน ท่ีสามารถน ามาใช้เป็นต้นแบบในการสนับสนุนการส่งเสริมของหน่วยงานให้สามารถวางแผนการส่งเสริมการ
เลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ในบ่อดินให้มีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ในบ่อดิน การ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเขตพื้นที่การเลี้ยงปลา การคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่เข้า
มาร่วมโครงการ และน าไปใช้พัฒนากิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกรในพ้ืนท่ีอื่นๆของจังหวัดขอนแก่น 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ในบ่อดินของเกษตรกรในเขต
ชลประทานหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น 

2. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ในบ่อดินของเกษตรกร ในเขตชลประทานหนองหวาย 
จังหวัดขอนแก่น 

3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ความต้องการช่วยเหลือจากภาครัฐ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเกษตรกร 
 

วิธีด าเนินการ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ในบ่อดินของเกษตรกร ในเขตชลประทานหนองหวาย 
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งด าเนินการเลี้ยงปลานิลในปี พ.ศ. 2558 ใช้จ านวนประชากรทั้งหมด 72 ราย จึงก าหนดตามวิธีของ Gay 
and Airasian (2003) ซึ่งได้ก าหนดว่า หากจ านวนประชากรมีขนาดไม่เกิน 100 คนให้เก็บตัวอย่างจากข้อมูลทั้งหมด 
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2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม มีโครงสร้างเป็นแบบค าถามปลายปิดและปลายเปิด 

แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ในบ่อดินในเขตชลประทาน

หนองหวาย จังหวัดขอนแก่น 
 ตอนที่ 2 สภาพทั่วไปด้านการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ในบ่อดินในเขต
ชลประทานหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น  
 ตอนท่ี 3  ปัญหา อุปสรรค ความต้องการช่วยเหลือจากภาครัฐ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล
เชิงพาณิชย์ในบ่อดินในเขตชลประทานหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น 
3. การสร้างเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการสร้างแบบสัมภาษณ์  และได้ก าหนด
กรอบแนวความคิด (concept framework) ก าหนดขั้นตอนเรียบเรียงข้อมูลที่ต้องการให้เป็นหมวดหมู่  
 ก่อนด าเนินการเก็บข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ที่ออกแบบไปทดสอบเบื้องต้นกับเกษตรกรที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 ราย 

ประเมินความเที่ยงตรงแบบสอบถามโดยใช้สูตร IOC ตาม Rovinelli and Hambleton (1977) ดังนี ้คือ 
 
  
   

 โดยที:่      ∑R  =    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
               N  = จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

 
 โดยเลือกหัวข้อสอบถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ถึง 1 มาใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เกษตรกร 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลในภาคสนามโดยการออกเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1) ผู้วิจัยท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาลักษณะเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์และเทคนิคในการสัมภาษณ์
เกษตรกร 
 4.2) วางแผนการจัดเก็บข้อมูลตามเป้าหมาย 
 4.3) ด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2559 
5) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้ทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงแล้ว แล้วน าแบบสอบถามไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 
แล้วน าข้อมูลที่ได้มาปฏิบัติตามกรรมวิธีทางข้อมูล (data processing) โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ การก าหนดรหัสข้อมูล การ
ตรวจสอบข้อมูล  การลงรหัสข้อมูล การพิมพ์รหัสเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ และการตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ประกายรัตน์ , 2548) ใช้หลักสถิติแบบ
พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาสภาวะการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ในบ่อดินของเกษตรกรในเขตชลประทานหนองหวาย จังหวัด
ขอนแก่นพบว่า 

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 54.99 ปี จบการศึกษาภาคบังคับ มี
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 1 - 2 คน ประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรม และอาชีพรองเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน มีรายได้
ครอบครัวในรอบ 1 ปี เฉลี่ย 401,944.44 บาท การถือครองที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง และมีประสบการณ์ด้านการเลี้ยง
ปลาเฉลี่ย 7.11 ปี เกษตรกรสามารถด าเนินการเลี้ยงปลานิลได้ผลในระดับที่ดีสามารถประกอบอาชีพได้ ดังนั้นระดับการศึกษา
จึงไม่เป็นอุปสรรคในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา เกษตรกรมีประสบการณ์การเลี้ยงปลามาแล้วทั้งสิ้น และยังพบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลี้ยงปลานิลจากเพื่อนเกษตรกรด้วยกันถึงร้อยละ 88.89 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ได้

N IOC = 
R 
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ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเพื่อนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเนื่องจากเกษตรกรมี การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และรับข้อมูลข่าวสารเพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินส่งเป็นผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบ
ความส าเร็จในการเลี้ยงปลา ดังน้ันการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดขอนแก่น จะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในชุมชนได้ การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินเป็นกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนกับเกษตรกรสูงเมื่อเทียบกับการ
ปลูกข้าวทั้งปี และยังพบว่าเหตุผลในการตัดสินใจเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของเกษตรกรเนื่องจาก 1 . มีที่ดินเหมาะสม 2. มี
ผลก าไรเป็นแรงจูงใจ 3. ปลานิลเลี้ยงง่าย ทนทานต่อโรค  

2. รูปแบบการเลี้ยงปลาของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรมีพื้นที่เลี้ยงปลาเฉลี่ย 5.25 ไร่ มีบ่อเลี้ยงปลารายละ 3 บ่อ ส่วน
ใหญ่มีการอนุบาลลูกปลาก่อนปล่อยเลี้ยง คิดเป็นร้อยละ 80.56 ในรายที่มีการอนุบาลลูกปลานิลก่อนจะ ปล่อยลูกพันธุ์
ปลาขนาด 1.5 - 2 เซนติเมตร (ปลาใบมะขาม) ซึ่งมีราคาต้นทุนตัวละ 0.35 - 0.40 บาท ลงในบ่ออนุบาลปลาที่อัตราความ
หนาแน่น 10,000 ตัวต่อไร่ เป็นเวลาประมาณ 60 วัน ก่อนคัดแยกลงบ่อเลี้ยงใหม่ การที่เกษตรกรมีการอนุบาลก่อนปล่อยจะ
ช่วยให้ได้ผลผลิตเพิ ่มขึ้น ส่วนเกษตรกรที ่ไม่มีการอนุบาลลูกปลาจะปล่อยปลาขนาด ตั ้งแต่ 3 เซนติเมตรขึ ้นไป 
เกษตรกรปล่อยปลาเลี้ยงในอัตรา 2,001 - 3,000 ตัว/ไร่ ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงปลา 4 - 6 เดือน โดยให้อาหารปลา 1 - 2 
ครั้ง/วัน กรณีให้อาหาร 2 ครั้ง  ส่วนใหญ่จะให้อาหารเช้าเย็น  ซึ่งเป็นความถี่ที่ให้อาหารตลอดการเลี้ยง ซึ่งการให้อาหารแบบนี้
เป็นไปตามหลักวิชาการ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงปลานิลแปลงเพศเพียงชนิดเดียว (คิดเป็นร้อยละ 97.2) มากกว่าที่จะ
เลี้ยงปลานิลแปลงเพศร่วมกับปลาชนิดอื่น  
     ส าหรับอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงปลานิล พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.44) เลี้ยงปลาด้วยอาหารเม็ด
ส าเร็จรูปอย่างเดียว โดยนิยมซื้อจากตัวแทนของบริษัท หรือเอเยนต์ แม้อาหารเม็ดส าเร็จรูปโปรตีนสูงเพียงอย่างเดียวจะท า
ให้ต้นทุนในการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้น แต่ปลานิลเจริญเติบโตดีกว่าการเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดร่วมกับการให้อาหารอย่างอื่น เช่น เศษผัก 
มูลจิ ้งหรีด กรณีนี้หากเกษตรกรมีความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนปริมาณโปรตีนในอาหารในแต่ละช่วงอายุของปลาให้
เหมาะสมกับความต้องการจะสามารถใช้อาหารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพลดระยะเวลาในการเลี้ยงได้ ส่วนการจัดการบ่อ
พบว่าเกษตรกรท าการเปลี่ยนถ่ายน้ าในช่วงฤดูร้อนหรือช่วงที่ปลามีปัญหา เนื่องจากบ่อปลาอยู่ติดริมคลองส่งน้ าที่สูงกว่า
พื้นที่บ่อเลี้ยงท าให้ไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ าสามารถประหยัดต้นทุนการเลี้ยงปลาได้อีกทางหนึ่ง ส่วนผลผลิตที่ได้เกษตรกรขาย
ผลผลิตปลานิลให้กับพ่อค้าท่ีมารับซื้อที่ปากบ่อไม่มีการน าไปขายให้กับร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้า การเลี้ยงปลานิลในบ่อ
ดินเป็นอาชีพยังสามารถยึดโยงให้คนอยู่ในพื้นท่ี ผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรทั้งหมดจ านวน 70 รายขายปลาให้กับพ่อค้าที่มารับ
ซื้อที่ปากบ่อ มีเพียง 2 รายที่น าไปขายตลาดสดเอง เนื่องจากมีอาชีพเป็นพ่อค้าปลาด้วย แสดงถึงการที่เกษตรกรสามารถมี
รายได้แม้ไม่ต้องเดินทางออกไปประกอบอาชีพนอกภูมิล าเนา โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69) สามารถขายปลานิลอยู่
ในช่วงราคาที่ 40 - 44 บาทต่อกิโลกรัม และสามารถขายได้ราคาสูงถึง 50 บาท โดยเกษตรกรนิยมจับขนาดปลาที่มีขนาดตัว 
400 - 500 กรัมต่อตัว (คิดเป็น 2 ตัวต่อกิโลกรัม) ขายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.06 เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด
และมีราคาจ าหน่ายดีที่สุด  
     เกษตรกรในพื้นที่เขตชลประทานหนองหวาย จ.ขอนแก่น ร้อยละ 76.89 มีปริมาณผลผลิตปลานิลอยู่ในช่วง 
501 - 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือร้อยละ 20.83 มีปริมาณผลผลิตต่ ากว่า 500 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 505.83 
กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งในการส ารวจข้อมูลเกษตรกรพื้นที่เขตชลประทานหนองหวายพบว่า เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายปลา
นิลค่อนข้างสูง คือเฉลี่ยปีละประมาณ 223,124.14 บาท โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54) มีรายได้จากการจ าหน่ายปลานิลอยู่ในช่วง 
200,001 - 300,000 บาท ซึ่งถือว่าสูงกว่ารายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเกษตรกรอยู่ในพ้ืนที่เขตชลประทาน
หนองหวาย ซึ่งเป็นโครงการชลประทานแบบสมบูรณ์ขนาดใหญ่ สามารถเลี้ยงปลานิลอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี (ร้อยละ 97) 
รายได้ของเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปลาดินในบ่อดินในพื้นที่เขตชลประทานหนองหวายถือว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้
เกษตรกรรายอื่นมีความสนใจที่จะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ในบ่อดินเพิ่มขึ้น 
 3. ด้านปัญหาลูกพันธุ์ปลาพบว่า เกษตรกรทั้งหมดเห็นว่าลูกพันธุ์ปลานิลมีราคาสูง ขาดแคลนพันธุ์ปลานิลที่มีคุณภาพ 
เลี้ยงไม่โต และบางช่วงมีการขาดแคลนลูกพันธุ์ปลานิล โดยเฉพาะในช่วงที่มีอัตราการฟักไข่ได้ปริมาณน้อย เช่น ช่วง
อุณหภูมิสูงมากในฤดูร้อน และช่วงอุณหภูมิต่ าในฤดูหนาว และภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งในช่วงต้นปี มีน้ าไม่ เพียงพอใน
การเลี้ยงปลา ฤดูฝนมาล่าช้ากว่าปกติ ขาดแคลนน้ าส าหรับการถ่ายเทน้ าในบ่อปลา นอกจากน้ีเกษตรกรในพ้ืนท่ีเขตชลประทาน
หนองหวาย ยังระบุปัญหาเรื่องจ านวนพันธุ์ปลามีไม่เพียงพอต่อความต้องการ (คิดเป็นร้อยละ 83.33) ท าให้เกษตรกรต้องสั่งซื้อ
ลูกพันธุ์ปลานิลจากฟาร์มเอกชนในต่างจังหวัด เช่น กาฬสินธุ์ และสกลนคร โดยเฉพาะในปี 2558 แหล่งผลิตลูกปลาประสบ
ปัญหาภัยแล้งส่งผลต่อการผลิตลูกพันธุ์ปลา ลูกปลาขาดตลาดและมีราคาสูงขึ้น   
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4. ด้านปัญหาต้นทุนอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงปลานิล เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกใช้อาหารเม็ดส าเร็จรูปในการ
เพาะเลี้ยงปลา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 94.44 จึงท าให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย สาเหตุที่เกษตรกรเลือกใช้
อาการเม็ดส าเร็จรูป เพราะเช่ือว่าอาหารเม็ดส าเร็จรูปเท่านั้นที่ให้โปรตีนสูงและจะท าให้ปลามี ผลผลิตสูงไปด้วย เมื่อเป็น
เช่นนี้จึงท าให้ต้นทุนการผลิตปลาต่อกิโลกรัมสูง แต่ก็มีการใช้ปุ๋ยและร าข้าวเป็นอาหารเพาะเลี้ยงปลานิลเช่นกันแต่ใช้ปริมาณ
ค่อนข้างน้อยกว่าอาหารเม็ดส าเร็จรูป อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบที่เลี้ยงปลาชนิดเดียว 
(monoculture) สามารถเลี้ยงด้วยอาหารจ าพวกปุ๋ย มูลสัตว์ และร าข้าวได้ โดยเฉพาะปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ เช่น มูลควาย มูลไก่ 
มูลเป็ด เมื่อเติมลงไปในบ่อจะกลายเป็นสารอาหารกระตุ้นการ เติบโตของแพลงก์ตอนพืชที่มีโปรตีนสูง เช่น สาหร่าย 
Spirulina ซึ่งปลานิลสามารถกรองกินแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหารได้ 
 5. ปัญหาการจัดการในการเลี้ยงปลานิล เกษตรกรได้ให้ข้อมูลปัญหาส าคัญในด้านการจัดการเลี้ยงปลา นิลไว้ คือ 
ปัญหาปลานิลตายในระหว่างการเลี้ยงเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 48.61 รองลงมาคือปลานิลตาย
เนื่องจากไม่แข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 27.78  
 6. ในส่วนของความต้องการช่วยเหลือจากภาครัฐนั้น เกษตรกรต้องการให้กรมประมงเพาะและอนุบาลลูกพันธุ์ปลา
คุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร (ร้อยละ 52) รวมถึงต้องการได้รับความรู้ในด้านการเพาะเลี้ยงปลานิล (ร้อยละ 
34.7) นอกจากนี้เกษตรกรยังต้องการรับการถ่ายทอดความรู้จากกรมประมงในด้านการเลี้ยงปลาแบบลดต้นทุน (ร้อยละ 72) 
และด้านโรคปลาและการรักษา (คิดเป็นร้อยละ 38)  
 
สรุปและวิจารณ์ผล 

ผลการวิจัยสภาวะการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ในบ่อดินของเกษตรกรในเขตชลประทานหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น 
สรุปได้ดังนี้ 

1. สภาพทั่วไปทางสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ในบ่อดินในเขตชลประทานหนอง
หวาย จังหวัดขอนแก่น 

 จากผลการวิจัยสภาวะการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของเกษตรกรในเขตชลประทานหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น 
พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในบ่อดินส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุเฉลี่ย 54.99 ปี จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีจ านวน
สมาชิกในครัวเรือน 1 - 2 คน มีอาชีพหลักด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพรอง เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ด้านการเลี้ยงปลาเฉลี่ย 7.11 ปีสอดคล้องกับการศึกษาของ จารุกิตติ์ (2554) ที่ได้ท าการศึกษาความต้องการการส่งเสริมการ
เพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของเกษตรกรในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 56.20 ปี ส าเร็จการศึกษาปีที่ 4 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน ลักษณะการถือครองพื้นที่
เป็นของตนเอง รายได้เฉลี่ย 417,755.80 บาทต่อปี และสอดคล้องกับผลการศึกษาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 
2554 พบว่าโครงสร้างของประชากรภาคเกษตรมีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนย้ายแรงงานวัย
หนุ่มสาวไปสู่ภาคการผลติอื่น เช่น ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น อีกท้ังการผลิตปลานิลจ าเป็นต้องใช้แรงงานในการผลิตและต้องใช้
ประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงอย่างมาก จึงพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชายและเป็นหัวหน้าครอบครัว ส่วนในเรื่องระดับ
การศึกษาของเกษตรกรที่ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาไม่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาเลี้ยงปลา 
เหตุผลที่เกษตรกรตดัสินใจประกอบอาชีพการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ในบ่อดินคือ มีที่ดินเหมาะสมและการเลี้ยงปลายังช่วย
ท าให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ ้น โดยเกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กร เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร กองทุนหมู่บ้านและกลุ่มต่าง ๆ เงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากทุนของตนเอง และได้รับความรู้ข่าวสารในเรื่องการเลี้ยง
ปลาจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่มผู้เลี้ยงปลาด้วยกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ Label และคณะ (2014) ศึกษาพบว่าเกษตรกรผู้
เลี้ยงปลานิลในกระชัง ในเขตแม่น้ าปิง ต าบลปากบ่อง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน และ ต าบลสบเตี๊ยะ อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย สามารถช่วย เพิ่มศักยภาพในการจัดการด้านน้ า การต่อรองราคาปลา การให้
ข้อมูลด้านโรคปลา และข้อมูลการเพาะเลี้ยงด้านอื่น ๆ ต่อชุมชน และเป็นวิธีการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของการ
เพาะเลี้ยงปลานิลอย่างยั่งยืนได้ด้วย 

2. สภาพทั่วไปด้านการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ในบ่อดินของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ในบ่อดินใน เขต
ชลประทานหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น 

 เกษตรกร มีพื้นท่ีเลี้ยงปลาเฉลี่ย 5.25 ไร่ มีบ่อเลี้ยงปลาเฉลี่ย 3 บ่อ และมีพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาติดกับคลองซอยหรือ
คลองไส้ไก่ เกษตรส่วนใหญ่อนุบาลลูกปลาก่อนโดยปล่อยปลาขนาด 1 - 2 เซนติเมตร (ปลาใบมะขาม) อนุบาลในบ่ออัตรา
ประมาณ 10,000 ต่อไร่เป็นเวลาประมาณ 50 - 60 วัน ก่อนขยายไปเลี้ยงในบ่ออื่นๆ โดยปล่อยในอัตราเฉลี่ย 2,854 ตัวต่อไร่ 
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ลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศที่เลี้ยงได้มาจากฟาร์มปลาเอกชนจากจังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะเวลาในการเลี้ยง
ปลาประมาณ 6 เดือนสอดคล้องกับข้อมูลของส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด (2552) ที่ได้รวบรวบรวมเทคนิคในการเลี้ยง
ปลานิลให้ประสบความส าเร็จจากเกษตรกรผู้มีประสบการณ์พบว่าควรอนุบาลลูกปลาก่อนเลี้ยง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจ า
เป็นมากหากลูกปลามีขนาดเล็ก มีประโยชน์ท าให้ปลาที่ เลี้ยงมีอัตรารอดเพิ่มขึ้นและปลาที่จับมีขนาดสม่ าเสมอ ซึ่งท าให้การ
บริหารจัดการการเลี้ยงสะดวกยิ่งขึ้น 

 เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงปลาด้วยอาหารเม็ดส าเร็จรูปเพียงอย่างเดียวให้อาหารปลาวันละ 1 - 2 ครั้งโดยหว่าน
อาหารลงในบ่อโดยตรง จะมีการถ่ายน้ าเฉพาะช่วงน้ าเกิดปัญหา และมีการเติมน้ าในช่วงฤดูร้อนที่อากาศมีอุณหภูมิสูงโดย
ปกติจะไม่ใช้เครื่องตีน้ าหรือเติมอากาศ ส าหรับผลผลิตปลานิลที่ได้จะไม่มีการคัดขนาดปลา มีพ่อค้ามาประเมินและตีราคา
ที่ปากบ่อ  ขนาดปลาที่ขายส่วนใหญ่ มีขนาด 400 - 500 กรัมขายในราคาเฉลี่ย 42 บาทต่อกิโลกรัม ขายปลามีชีวิตและ
ขายเป็นเงินสด  ผลผลิตเฉลี่ย 505.83 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ย 223,124.14 บาทต่อปี  ผลผลิตปลาจะมีราคาสูงสุด
ในช่วงเดือนมกราคมซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่ ระหว่างการเลี้ยงเกษตรกรไม่มีการใช้ยาหรือสารเคมีแต่มีเพียงการใช้ปูนขาวในการ
เตรียมบ่อและใช้จุลินทรีย์ในระหว่างการเลี้ยงเท่าน้ัน 
 3. ปัญหา อุปสรรค ความต้องการช่วยเหลือจากภาครัฐ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเชิง
พาณิชย์ในบ่อดินในเขตชลประทานหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น พบว่าอุปสรรคส าคัญในการเลี้ยงปลาของเกษตรกรคือเรื่อง
ความไม่สม่ าเสมอในการจ่ายน้ าในระบบชลประทาน ปัญหาด้านพันธุ์ปลานิลมีราคาสูง อาหารปลามีราคาแพง และปลาตายใน
ระหว่างการเลี้ยงเนื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ส่วนปัญหาในเรื่องการตลาดที่ส าคัญคือราคาปลาไม่มีเสถียรภาพ ส าหรับ
ความต้องการช่วยเหลือจากภาครัฐนั้นเกษตรกรต้องการให้กรมประมงสนับสนุนปัจจัยด้านการผลิต และถ่ายทอดความรู้ในการ
เลี้ยงสัตว์น้ าแบบลดต้นทุนสอดคล้องกับการศึกษาของ Ferreira et al. (2015) ที่พบว่าปัญหาส าคัญของการเพาะเลี้ยงปลานิล
คือโรคปลา โดยโรคปลาที่ตรวจพบบ่อยมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas ส่วนปัญหาส าคัญของการเพาะเลีย้งปลานิล
ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ โรคปลา มลภาวะทางน้ า และการขาดแคลนน้ า เป็นต้น  
นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรมีความต้องการแหล่งสินเช่ือหรือแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ า และต้องการให้กรมประมงช่วยสนับสนุน
การหาจัดหาลูกพันธุ์ปลาคุณภาพดี แข็งแรงปลอดโรค ผลการส ารวจพบว่าส่วนใหญ่เกษตรกรใช้เงินลงทุนเอง ดังนั้นหากมีแหล่ง
สินเช่ือหรือแหล่งทุนจากธนาคารมาสนับสนุนจะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพในการผลิตและลงทุนบ่อเพาะเลี้ยงปลานิลเพิ่มขึ้นได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการศึกษาการเพาะเลี้ยงของ Label et al. (2012) ที่ว่าสัตว์น้ าในประเทศไทยนั้นเกษตรกรยังมีความ
ต้องการแหล่งการเงินท่ีจะมาสนับสนุนการท าฟาร์มหรือท าบ่อเพาะเลี้ยงปลานิล นอกจากนี้ยั งพบว่าการได้รับความช่วยเหลือ
จากธนาคารและภาครัฐในการเข้าถึงสินเช่ือจะช่วยให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการลงทุนด้านการประมงและท าให้ปรับปรุง
ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้ดีขึ้น  
 
ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตรจารย์วุฒิพงษ์ มหาค า ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ช่วยตรวจแก้ไขแนะน า
จนงานส าเร็จด้วยดี คุณอ าพล จินดาวงค์ประมงจังหวัดล าปาง คุณชัยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดอุดรธานี ที่กรุณาช่วย
ตรวจแก้ไขแบบสอบถามงานวิจัย ประมงจังหวัดขอนแก่น คุณวิเชียร วรสายัณห์และทีมงานส านักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนการท างานจนส าเร็จลุล่วง 
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สภาวะการเพาะเลี้ยงลูกอ๊อดของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร 
 

นางสาวยุพเยาว์ สายจันทร์* 
ส านักงานประมงจังหวัดสกลนคร 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. สภาพทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงลูกอ๊อดใน
จังหวัดสกลนคร 2. สภาพทั่วไปด้านการเพาะเลี้ยงลูกอ๊อดของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร 3. ปัญหา อุปสรรค ความต้องการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงลูกอ๊อดในจังหวัดสกลนคร โดยท าการศึกษาจาก
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงลูกอ๊อดในอ าเภอพังโคนและอ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  ที่มีผลผลิตในรอบปี 2558 จ านวน 
39 ราย รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงลูกอ๊อดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย  49.38 ปีจบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก มีการเพาะเลี้ยงลูกอ๊อดเป็นอาชีพรอง มีรายได้รวมเฉลี่ยครัวเรือนละ 
406,410.26 บาทต่อปี มีประสบการณ์เพาะเลี้ยงลูกอ๊อดเฉลี่ย 8.64 ปี โดยเพาะเลี้ยงลูกอ๊อดในที่ดินของตนเอง ตัดสินใจ
เพาะเลี้ยงลูกอ๊อดเพราะมีผลก าไรเป็นแรงจูงใจ เพาะเลี้ยงง่ายใช้เวลาสั้น และท าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้โดยใช้เงินทุนของ
ตนเองในการเพาะเลี้ยงลูกอ๊อด  
 เกษตรกรมีพื้นที่เพาะเลี้ยงลูกอ๊อดเฉลี่ย 2.17 ไร่ มีบ่อกักเก็บน้ า พื้นที่บ่ออนุบาลลูกอ๊อดเฉลี่ย 966.03 ตารางเมตร 
ที่ตั้งฟาร์มมีระยะห่างจากคลองชลประทานเฉลี่ย 175.53 เมตร น าแม่พันธุ์กบขนาด 330 กรัมผสมกับพ่อพันธุ์ขนาด 200 กรัม 
ท าการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 6 เดือน ในรอบ 1 ปี และมีระยะเวลาเลี้ยงลูกอ๊อด 18 วันต่อรุ่น ให้อาหารส าเร็จรูปวันละ 2 ครั้ง 
ระดับน้ าในบ่ออนุบาลเฉลี่ยสูง 24.10 เซนติเมตร อนุบาลลูกอ๊อดแบบไม่ให้อากาศในบ่อ ได้ผลผลิตเฉลี่ยรายละ 2,277.31 
กิโลกรัมต่อปีและมีรายได้เฉลี่ยรายละ 237,658.97 บาทต่อปี จ าหน่ายลูกอ๊อดให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อที่ปากบ่อ โดยจ าหน่าย
ลูกอ๊อดแบบมีชีวิตและแบบเสรีไม่มีข้อผูกมัด โดยที่ผู้ซื้อเป็นผู้ก าหนดราคา ได้รับเงินค่าลูกอ๊อดเป็นเงินสดทั้งหมด เกษตรกรมี
ปัญหา 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คือปริมาณน้ าไม่เพียงพอ 2. ปัญหาด้านพ่อแม่พันธุ์กบที่ไม่แข็งแรง เป็นโรค 3. ด้านอาหารที่
ใช้เพาะเลี้ยงลูกอ๊อดมีราคาแพง 4. ด้านการจัดการในการเพาะเลี้ยงลูกอ๊อด คือ ลูกอ๊อดตาย เป็นโรค เกษตรกรเสนอแนะให้
กรมประมงสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ พ่อแม่พันธ์ุกบท่ีแข็งแรง ไม่เป็นโรค อาหารส าเร็จรูป ตาข่าย
เขียว ยารักษาโรค รวมทั้งเสนอแนะให้กรมประมงถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคและการรักษาด้วย 

 
ค าส าคัญ:  สภาวะการเพาะเลี้ยงลูกอ๊อด  
   
*ผู้รับผดิชอบ: 1535 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  
E-mail: yuppayao@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ตีพิมพ์เป็นเอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 1/2560 ส านักงานประมงจังหวัดสกลนคร 
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Tadpole Culturing Situations of Farmers in Sakon Nakhon Province   
 
Yuppayao  Saichan* 
Sakon Nakhon Fisheries Provincial Office 
 
Abstract 

The objectives of this study were: 1. to study the social and economic condition of the Tadpole 
farmers 2. to study the cultural situation of tadpoles farming and 3. to study threats and problems faced 
by farmers including support needs from government, comments and suggestions of farmers. The 
populations for the study were 39 farmers in Phangkhon district and Mueang district of Sakon Nakhon 
Province. A questionnaire was used. Descriptive statistics for frequency distribution, percentage, minimum, 
maximum, average and standard deviation were applied to analyze data. 

The study found that most culturing tadpole farmers were male. The average age was 49.38 years 
and graduated from elementary school. Agriculture was the main occupation followed by tadpole 
culturing. Average household income was 406,410.26 baht per year. Their experience for  tadpole culturing 
was 8.64 years in average by using their own land and their own fund for culturing. The motivation were 
profit, using short period of time for culturing and making a better living for families. 

The average total size of their farms was 2.17 rai with a pond for storing water and the average 
size of nursery ponds was 966.03 square meters. Their farms were far from irrigation canal for 175.53 
meters in average. Female 330 grams and male 200 grams were used for frog pairing. The period of 
tadpole culturing was 6 months per year and 18 days per times. Feeding was 2 times a day. The average 
water level in the nursery pond was 24.10 cm. Culturing had not been aerated. The average production 
and income were 2,277.31 kg. per year and 237,658.97 baht per yea, respectivelyr. All farmers had sold 
live tadpoles to traders who bought in farms freely and got cash. The price had been determined by the 
tadpole buyers. The farmers were facing 4 problems: 1. Shortage of water supply 2. Unhealthy of the 
broodstock and disease 3. Expensive food for tadpole culturing 4. Poor management. The farmers had 
also suggested that Department of Fisheries should support some inputs to farmers which are healthy 
broodstock, instant food, green net and  frog medicines. At the same time, the Department should give 
them knowledge more about the disease and treatment. 
 
Keywords:  Tadpole Culturing Situations  
   
*Corresponding author: 1535 Sai Sawang Rd., That Choeng Chum Sub-district, Muang Sakonnakhon District, 
Sakonnakhon Province 47000  
E-mail: yuppayao@hotmail.com 

 

 
 
 
 
 
Note: Published as Technical Paper No. 1/2017 Sakon Nakhon Fisheries Provincial Office 
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ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล
ในบ่อดินของจังหวัดตาก 
 
วิชยุตม์ แก้วฟองค า* 
ส านักงานประมงจังหวัดตาก 
 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล
ในบ่อดินของจังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1 . ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่
ประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตากและ 3 . ปัญหาและอุปสรรค
ตลอดจนข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก โดยท าการศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ปี 2557 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เกษตรกร จ านวน 134 
ราย ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า    
F-test ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.75 อายุเฉลี่ย 57.15 ปี ระดับการศึกษาช้ัน
ประถมศึกษา ร้อยละ 85.82 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 ราย รายได้ของครัวเรือนเฉลี่ย ต่อปี 172,089.55 บาท ขนาด
พื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ าเฉลี่ย 0.93 ไร่ และประสบการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเฉลี่ย 4.49 ปี ผลการศึกษา เกษตรกรมีความ      
พึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.28) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจด้านการถ่ายทอดความรู้มากที่สุด รองลงมา คือ 
ด้านการคัดเลือกเกษตรกร ด้านการติดตามผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมง ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของเกษตรกร ต่อการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก พบว่า ตัวแปรอิสระเพียง 1 ตัว ได้แก่ ระดับการศึกษา                
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 

ไม่พบปัญหาและอุปสรรค แต่เกษตรกรให้ข้อเสนอแนะว่า 1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นโดยผ่านผู้น าชุมชน 
2. ควรเพิ่มจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 3. ควรด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 4. ควรให้สถานที่จัดฝึกอบรมอยู่ไม่หา่งไกล
จากที่อยู่ของเกษตรกรมากนัก 5. ควรจะสนับสนุนพันธุ์ปลาที่มีขนาดใหญ่มากกว่านี้ และ 6. ต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดตามให้
ค าแนะน าในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อเกษตรกรจะได้ขอค าปรึกษา พร้อมทั้งให้ค าแนะน าช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์นั้น ๆ 

 
ค าส าคัญ: โครงการส่งเสริม ความพึงพอใจเกษตรกร ปลานิล จังหวัดตาก  
   
*ผู้รับผิดชอบ: ส านักงานประมงจังหวัดตาก ถ.มหาดไทยบ ารุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 
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Farmers’ Satisfaction towards the Fishery officers operation in Nile Tilapia Culture in 
Earthen Pond Extension Project of Tak Province 
  
Witchayut  Kaewfongkhum* 
Tak Provincial Fisheries Office 
  
Abstract 
 The objectives of this study were 1. the level of farmers’ satisfaction towards the fishery officers 
operation in  Nile Tilapia culture in earthen pond extension project of Tak Province; 2. factors affecting 
farmer’s satisfaction towards the fishery officers operation in this project and 3. problems, obstacles and 
suggestions including the participated farmers. One hundred and thirty - four farmers from project in the 
fiscal year 2014 were randomly selected for data collection. Frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test and F-test were used for data analyzed at significant level of 0.05. 
 The results showed that fish farmers in the project were mostly female (50.75%) with an average 
age of 57.15 years. Most farmers were graduated from primary school (85.82%). An average number of 
household was 4 persons with an average household income of 172,089.55 bath/year. An average pond 
area was 0.93 rai with an average aquatic animal culture experience of 4.49 years. The study also found 
that satisfactions of farmers’ satisfactions towards the fishery extension officers was in the highest level 
(mean = 4.28). In detail, most of farmers were satisfied towards the aspects of knowledge transferring, 
following by farmers selection, monitoring and visiting farmers, public relation and farm inputs distribution. 
Moreover, the study also found only education was significant related to farmers’ satisfactions at 0.05 
level. 
 Even problem and obstacle were not found, the participated farmers suggested that 1. more 
public relations should be conducted through community leaders, 2. number of farmers should be 
increase for the next project, 3. the project should be run continuously, 4. training site should be located 
close to farmers, 5. the size of fish seed should be increased, and 6. fishery officers should visit farmers 
more often so that farmers can ask for consulting and can assist when the problems occurred. 
 
Keywords: Extention project, Satisfaction of farmers, Nile Tilapia, Tak Province 
   
*Corresponding author:  Tak Provincial Fisheries Office, Mahadthaibamrung Road, Nong Luang Subdistrict, 
Muang Tak District, Tak Province 63000 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
การพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของกรมประมงที่ผ่านมา กรมประมงได้ด าเนินกิจกรรมในลักษณะการ

ก าหนดรูปแบบการเลี้ยงให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ อาทิ การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงปลาใน         
บ่อพลาสติก ซึ่งบางครั้งกิจกรรมที่ก าหนดให้ไม่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และศักยภาพของเกษตรกรบางพื้นที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ และเมื่อต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม การด าเนินการมีความยุ่งยาก เนื่องจากต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กรมประมงและส านักงบประมาณ ด้วยเหตุผลข้างต้น กอปรกับกรมประมงต้องด าเนินการตามนโยบายขอ งรัฐบาล และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ กรมประมงจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยตอบสนองความต้องการของเกษตรกรตามศกัยภาพของพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตรข์องกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในการเพิ่มผลิตภาพซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตรอย่างมีคุณภาพโดยสนับสนุนให้เกษตรกรใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรรายอื่นในพ้ืนท่ี (ส านักงานตรวจราชการกรม, 2557) 

ในปีงบประมาณ 2557 ส านักงานประมงจังหวัดตาก ได้รับมอบหมายจากกรมประมงให้ด าเนินงานโครงการส่งเสริม
เกษตรกรด้านการประมง หลักสูตร ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน โดยได้รับเป้าหมายในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 200 ราย ระยะเวลาในการด าเนินงาน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557  โดยส านักงาน
ประมงจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ส านักงานประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดตากโดยพิจารณาคัดเลือกจากอ าเภอที่มีประมงอ าเภอและเจ้าหน้าที่ประมงปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ จ านวน 7 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเมืองตาก อ าเภอวังเจ้า อ าเภอบ้านตาก อ าเภอสามเงา อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด และอ าเภอพบพระ     
โดยได้มีกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและ
การติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกรของเจ้าหน้าท่ีประมง 

ส านักงานประมงจังหวัดตาก มีความพยายามที่จะขยายการด าเนินโครงการให้กับเกษตรกรได้ทั่วถึงมากขึ้น เพื่อให้
โครงการที่น าเสนอออกไปยังเกษตรกรตรงความต้องการมากท่ีสุด และมีประสิทธิภาพในแง่ของงบประมาณการด าเนินการของ
โครงการที่คุ้มค่ามากที่สุดเช่นกัน ดังนั้น จ าเป็นที่จะต้องศึกษาว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินมีปฏิกิริยา
ความรู้สึก หรือความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีประมงในโครงการดังกล่าวอย่างไร  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก เพื่อให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ประมง
ผู้รับผิดชอบงานโครงการดังกล่าว สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ
เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน หรือโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้การส่ งเสริมประมง 
พัฒนาการด าเนินงานโครงการของเจ้าหน้าท่ีประมงให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองตรงตอ่ความต้องการของเกษตรกรตอ่ไปใน
อนาคต 

  
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก 

3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลใน
บ่อดินของจังหวัดตาก 

 
สมมติฐานงานวิจัย 

1. เกษตรกรที่มีเพศแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริม
การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 แตกต่างกัน 

2. เกษตรกรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริม
การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 แตกต่างกัน 

3. เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงใน
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 แตกต่างกัน 
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4. เกษตรกรที่มีรายได้ของครัวเรือนแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงใน
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 แตกต่างกัน 
 5. เกษตรกรที่มีประสบการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ีประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร (N) ได้แก่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 
2557 จ านวน 200 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง (n) คัดเลือกเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี 
พ.ศ.2557 รวมประชากร (N) จ านวน 200 ราย ค านวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
   n    = 
 
     =      134 ราย 
   จากนั้นค านวณเพื่อก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละอ าเภอดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน และจ านวนตัวอย่าง 
อ าเภอ จ านวน (N) จ านวนตัวอย่าง (n) 

เมืองตาก 30 20 
วังเจ้า 30 20 

บ้านตาก 30 20 
สามเงา 30 20 
แม่สอด 30 20 

แม่ระมาด 30 20 
พบพระ 20 14 
ผลรวม 200 134 

 
1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

       เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด ผู้วิจัยจึงด าเนินการสุ่มในทุกอ าเภอที่มีเกษตรกร     
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 7 อ าเภอ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) โดยการสุ่มจับฉลากรายช่ือ
ของเกษตรกรในอ าเภอต่าง ๆ ตามจ านวนสัดส่วน รวมทั้งสิ้นจ านวน 134 ราย 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างเป็นค าถามปลายปิดและปลายเปิด           
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1: ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก อาชีพเสริม จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน รายได้ของครัวเรือนต่อปี ขนาดพื้นท่ีบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า แหล่งการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ และประสบการณ์การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
 ตอนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก      
เป็นค าถามแบบประมาณค่า (rating scale) แยกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์  ด้านการคัดเลือกเกษตรกร    
ด้านการถ่ายทอดความรู้ ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และด้านการติดตามผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีประมง 
 ตอนท่ี 3 : ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นค าถามปลายเปิด 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลในภาคสนามโดยการออกเก็บข้อมูลด้วยตนเองร่วมกับเจ้าหน้าที่ประมงจากส านักงาน
ประมงจังหวัดตากเป็นผู้ช่วยร่วมเก็บข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยได้ช้ีแจงให้เจ้าหน้าที่ประมงเป็นผู้ช่วยเก็บข้อมูลเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาลักษณะเนื้อหาของแบบ
สัมภาษณ์และเทคนิคในการสัมภาษณ์เกษตรกร 
 2. แบ่งพื้นที่อ าเภอ และเป้าหมายกลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูล 
 3. ด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2558 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ที่ได้ทดสอบความเช่ือมั่นและความเที่ยงตรงแล้ว แล้วน าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์        
กลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลที่ได้มาปฏิบัติตามกรรมวิธีทางข้อมูล (data processing) โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ การก าหนดรหัส
ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล  การลงรหัสข้อมูล การพิมพ์รหัสเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ และการตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ 
(เกรียงศักดิ์, 2554) ซึ่งประกอบด้วยค่าทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ ดังนี้ ค่าความถี่ ( frequencies) ค่าร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่า t-test และค่า F-test (One-way ANOVA) มีรายละเอียด
ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล
ในบ่อดินของจังหวัดตาก วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะอื่น ๆ วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
 ตอนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า 
F-test (One-way ANOVA)  
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยง  
ปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 134 ราย โดยน าเสนอการรายงาน
ผลการวิจัยออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล
ในบ่อดินของจังหวัดตาก 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 ตอนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 พบว่า เกษตรกรจ านวน 134 ราย ร้อยละ 50.75 เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย  57.15 ปี (S.D. = 9.03) อายุต่ าสุด 35 
ปี สูงสุด 72 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 49.25 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 85.82 อาชีพหลัก 
เกษตรกรรม ร้อยละ 82.09 อาชีพเสริม ประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) ร้อยละ 100 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 ราย     
(S.D. = 1.32 )  ต่ าสุด 2 ราย สูงสุด  8 ราย มีสมาชิกในครัวเรือน 1 - 3 ราย ร้อยละ 54.48 รายได้ของครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย 
172,089.55 บาท (S.D. = 67,737.94) ต่ าสุด 60,000 บาท สูงสุด 350,000 บาท มีรายได้ของครัวเรือนต่อปี 100,000 - 
150,000 บาท ร้อยละ 35.82 ขนาดพื้นท่ีบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าเฉลี่ย 0.93 ไร่ (S.D. = 0.92) ต่ าสุด 0.25 ไร่ สูงสุด 8 ไร่ มีขนาดพื้นที่
น้อยกว่า 0.5 ไร่ ร้อยละ 44.78 เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการจากผู้น าชุมชนร้อยละ 82.84                   
มีประสบการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเฉลี่ย 4.49 ปี (S.D. = 2.45) ต่ าสุด 1 ปี สูงสุด 12 ปี มีประสบการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
4 - 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.54 
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ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
 ของจงัหวัดตาก 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริม  
การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลใน 
               บ่อดินของจังหวัดตาก 

ความพึงพอใจ X  S.D. ระดับ 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 4.17 0.54 มาก 
ด้านการคัดเลือกเกษตรกร 4.25 0.48 มากที่สุด 
ด้านการถ่ายทอดความรู้ 4.44 0.46 มากที่สุด 
ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 4.15 0.41 มาก 
ด้านการติดตามผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีประมง 4.25 0.54 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.28 0.35 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของ
จังหวัดตากในภาพรวมในระดับมากที่สุด ( X = 4.28, S.D. = 0.35) จ าแนกเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการ
คัดเลือกเกษตรกร ( X = 4.25, S.D. = 0.48) ด้านการถ่ายทอดความรู้ ( X = 4.44, S.D. = 0.46) และด้านการติดตามผลการ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมง ( X = 4.25, S.D. = 0.54) และความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์        
( X = 4.17, S.D. = 0.54) และด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ( X = 4.15, S.D. = 0.41) ตามล าดับ 

ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 ผลการวิจัย พบว่า ไม่พบปัญหาและอุปสรรค แต่เกษตรกรมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการส่งเสริม    
การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก จ านวนรวมทั้งสิ้น 73  ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 54.48 ของกลุ่มตัวอย่าง และในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จ าแนกความคิดเห็นของเกษตรกรออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการคัดเลือกเกษตรกร 
ด้านการถ่ายทอดความรู้ ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และด้านการติดตามผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีประมง  

ตอนท่ี 4  การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ของครัวเรือน และประสบการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากับตัวแปรตาม  
 ในการทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ สมมติฐานที่ 1 และ 3 เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม 
กับตัวแปรอิสระที่แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม โดยใช้ค่า t-test ส่วนสมมติฐานที่ 2, 4 และ5 เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม กับตัวแปรอิสระที่แบ่งได้มากกว่า 2 กลุ่ม โดยจะใช้ค่า F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งผลการ
ทดสอบสมมติฐานทั้ง 5 สมมติฐาน มีดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 เกษตรกรที่มีเพศแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนิ นงานของเจ้าหน้าที่ประมงใน
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของเกษตรกร โดยพิจารณาจ าแนกตามลักษณะเพศ 

เพศ จ านวน (N) ค่าเฉลี่ย ( X ) S.D. t Sig.(2-tailed) 

ชาย 66 4.32 0.368 1.381 0.170 
หญิง 68 4.24 0.338   

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ เกษตรกรที่มีเพศแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 แตกต่างกัน 
 Ho: เกษตรกรที่มีเพศแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริม
การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 ไม่แตกต่างกัน 
 H1: เกษตรกรที่มีเพศแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริม
การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยค่าสถิติ t-test พบว่า ค่าระดับนัยส าคัญที่ได้จากการทดสอบ (Sig.)    
มีค่าเท่ากับ 0.170 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ได้ก าหนดไว้ ( = 0.05) จึงเป็นการยอมรับ Ho นั่นคือ เกษตรกรที่
มีเพศแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
ของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 ไม่แตกต่างกัน หรือเท่ากับเป็นการปฏิเสธสมมติฐานงานวิจัยท่ีตั้งไว้ 

 สมมติฐานที่ 2 เกษตรกรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้า ที่ประมงใน
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความพึงพอใจของเกษตรกร โดยพิจารณาจ าแนกตามอายุ 

ช่วงอายุ(ปี) จ านวน(N) ค่าเฉลี่ย ( X ) S.D. F Sig. 
ต่ ากว่า 40 6 4.11 0.342 0.892 0.447 
40 - 49 26 4.22 0.335   
50 - 59 36 4.32 0.335   
60 ขึ้นไป 66 4.30 0.373   

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4 การทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ เกษตรกรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 แตกต่างกัน 
 Ho: เกษตรกรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริม
การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 ไม่แตกต่างกัน 
 H1: เกษตรกรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริม
การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยค่าสถิติ F-test พบว่า ค่าระดับนัยส าคัญที่ได้จากการทดสอบ (Sig.)  
มีค่าเท่ากับ 0.447 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ได้ก าหนดไว้ ( = 0.05) จึงเป็นการยอมรับ Ho นั่นคือ เกษตรกรที่
มีอายุแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
ของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 ไม่แตกต่างกัน หรือเท่ากับเป็นการปฏิเสธสมมติฐานงานวิจัยท่ีตั้งไว้ 

 สมมติฐานที่ 3 เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่
ประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 แตกต่างกัน 

ตารางที่ 5  การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของเกษตรกร โดยพิจารณาจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (N) ค่าเฉลี่ย (X ) S.D. t Sig. (2-tailed)           

ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 116 4.31 0.352 2.220 0.028 
ระดับ ม.ต้น ขึ้นไป 18 4.11 0.327   

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 5 การทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 แตกต่างกัน 
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Ho: เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงใน
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 ไม่แตกต่างกัน 
 H1: เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้ าที่ประมงใน
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 แตกต่างกัน  
 จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยค่าสถิติ t-test พบว่า ค่าระดับนัยส าคัญที่ได้จากการทดสอบ (Sig.)   
มีค่าเท่ากับ 0.028 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ได้ก าหนดไว้ ( = 0.05) จึงเป็นการปฏิเสธ Ho นั่นคือ เกษตรกรที่
มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยง   
ปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 แตกต่างกัน หรือเท่ากับเป็นการยอมรับสมมติฐานงานวิจัยที่ตั้งไว ้

 สมมติฐานที่ 4 เกษตรกรที่มีรายได้ของครัวเรือนแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่
ประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 6  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความพึงพอใจของเกษตรกร โดยพิจารณาจ าแนกตามรายได้ของครัวเรือน 

รายได้ของครัวเรือน จ านวน (N) ค่าเฉลี่ย (X ) S.D. F Sig. 
ต่ ากว่า 100,000 บาท 16 4.19 0.367 0.466 0.760 
100,000 - 150,000 บาท 48 4.29 0.374   
150,001 - 200,000 บาท 42 4.26 0.310   
200,001 - 250,000 บาท 19 4.31 0.353   
มากกว่า 250,000 บาท 9 4.37 0.463   

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 6 การทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ เกษตรกรที่มีรายได้ของครัวเรือนแตกต่างกันจะมีระดับความ      
พึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ.2557 
แตกต่างกัน 
 Ho: เกษตรกรที่มีรายได้ของครัวเรือนแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงใน
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 ไม่แตกต่างกัน 
 H1: เกษตรกรที่มีรายได้ของครัวเรือนแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงใน
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 แตกต่างกัน  
 จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยค่าสถิติ F-test พบว่า ค่าระดับนัยส าคัญที่ได้จากการทดสอบ (Sig.)  
มีค่าเท่ากับ 0.760 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ได้ก าหนดไว้ ( = 0.05) จึงเป็นการยอมรับ Ho นั่นคือ เกษตรกรที่
มีรายได้ของครัวเรือนแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยง
ปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 ไม่แตกต่างกัน หรือเท่ากับเป็นการปฏิเสธสมมติฐานงานวิจัยท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 5 เกษตรกรที่มีประสบการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 7  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความพึงพอใจของเกษตรกร โดยพิจารณาจ าแนกตามประสบการณ์ 
               การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ประสบการณ์ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

จ านวน (N) ค่าเฉลี่ย (X ) S.D. F Sig. 

1 - 3 ป ี 55 4.36 0.342 1.640 0.183 
4 - 6 ป ี 57 4.22 0.337   
7 - 9 ป ี 13 4.25 0.458   
10 - 12 ปี 9 4.19 0.338   

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 7 การทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ เกษตรกรที่มีประสบการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแตกต่างกันจะมี
ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี 
พ.ศ.2557 แตกต่างกัน 
 Ho: เกษตรกรที่มีประสบการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ีประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 ไม่แตกต่างกัน 
 H1: เกษตรกรที่มีประสบการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ีประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 แตกต่างกัน  
 จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยค่าสถิติ F-test พบว่า ค่าระดับนัยส าคัญที่ได้จากการทดสอบ (Sig.)  
มีค่าเท่ากับ 0.183 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ได้ก าหนดไว้ ( = 0.05) จึงเป็นการยอมรับ Ho นั่นคือ เกษตรกรที่
มีประสบการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 ไม่แตกต่างกัน หรือเท่ากับเป็นการปฏิเสธสมมติฐานงานวิจัย
ที่ตั้งไว ้
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยง
ปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
 1. ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.75 อายุเฉลี่ย 
57.15 ปี ระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษา ร้อยละ 85.82 อาชีพหลักเกษตรกรรม อาชีพเสริมประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 ราย รายได้ของครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย 172,089.55 บาท ขนาดพื้นท่ีบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าเฉลี่ย 0.93 
ไร่ ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการจากผู้น าชุมชน และประสบการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเฉลี่ย 4.49 ปี 
 จากผลการศึกษานี้ เห็นได้ว่า เกษตรกรเริ่มมีอายุเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ มีสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ย 4 ราย แต่มี
ประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าไม่มาก เฉลี่ยเพียง 4.49 ปี ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก โครงสร้างภาคการเกษตรในปัจจุบัน
ของไทย เกษตรกรที่มีอายุมากจะยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ ส่วนแรงงานวัยหนุ่ม  - สาว เข้าไปท างานใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในสังคมเมืองแทน เนื่องจากมีรายได้ดีกว่าภาคการเกษตร อีกท้ัง ครัวเรือนมีพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ า
น้อยมาก เฉลี่ยครัวเรือนละ 0.93 ไร่ จึงไม่จูงใจให้วัยหนุ่ม - สาว หันมาประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นอาชีพหลักได้ 
 2. เกษตรกรมีความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่ งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก       
ในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด จ าแนกเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการคัดเลือกเกษตรกร ด้านการถ่ายทอด
ความรู้และด้านการติดตามผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมง และความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์  และด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามล าดับเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจด้าน
การถ่ายทอดความรู้มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการคัดเลือกเกษตรกร ด้านการติดตามผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมง 
ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต สอดคล้องกับผลงานวิจัยของประเสริฐ (2549) ได้ศึกษา     
ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาทับทิมในบ่อดินของจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 
เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากด้านการคัดเลือกเกษตรกรและด้านถ่ายทอดความรู้ และสอดคล้องกับ ชัยวัต และ   
จามินวัศญ์ (2557) ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการส่งเสริมเกษตรกร
ด้านการประมง ปี พ.ศ. 2555 ในจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น  มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในเรื่องชนิดและขนาดของลูกพันธุ์ปลาที่ได้รับกับตัววิทยากรผู้ฝึกอบรม   
 จากผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการ และเต็มใจในการถูกคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีความต้องการรับปัจจัยการผลิต จึงท าให้เกษตรกรมีความพึงพอใจในโครงการในระดับมาก
ขึ้นไป  
 3. การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีผลต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยง
ปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก พบว่า มีตัวแปรอิสระเพียง 1 ตัว ได้แก่ ระดับการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการด าเนิน งาน
ของหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ.  2557 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศกึษาหรือต่ ากว่า มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ( X  = 4.31) 
สูงมากกว่าเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นข้ึนไป ( X = 4.11) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีระพรและ 
สุธรรม (2547) ที่ได้ศึกษาระดับความรู้และความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรประมงอาสาในเขต
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จังหวัดภาคกลาง ปี 2546 พบว่า ระดับการศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการฝึกอบรม
หลักสูตรประมงอาสา  
 ผลการศึกษานี้ พบว่า เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า มีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินการของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก มากกว่าเกษตรกรที่มีระดับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาต่ าซึ่งมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
น้อย มีความต้องการในการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อที่จะได้รับโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตนเองให้มีความรู้มากขึ้น 
จึงมีความต้องการเข้าร่วมโครงการฯมากกว่าเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่า ส่งผลให้เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาต่ ามี
ความพึงพอใจมากกว่าเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า  ส่วนตัวแปรอิสระอื่น ๆ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ครัวเรือน และ
ประสบการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ประมงในโครงการส่งเสริมการเลี้ยง
ปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2557 ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับดวงแข (2556) ที่ได้ศึกษาระดับความรู้และ
ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการฝึกอบรมหลักสตูรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้าน
การประมง จังหวัดพัทลุง พบว่า ปัจจัย เพศ อายุ ภูมิล าเนา อาชีพหลัก รายได้ ประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ
การได้รับการอบรม ไม่มีผลต่อความรู้และความพึงพอใจของเกษตรกร (ไม่แตกต่างกันทางสถิติ)  
 4. การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก จากผลการวิจัย พบว่า ไม่มีเกษตรกรที่เสนอปัญหา และอุปสรรค แต่มีเกษตรกรที่
เสนอแนะความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตาก คิดเป็นร้อยละ 54.48 ของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยแบ่งความคิดเห็นออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่   

 4.1 ด้านการประชาสัมพันธ์ เกษตรกรมีความเห็นว่า การประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น าชุมชนเหมาะสมดีแล้ว และ
ต้องการให้มีการด าเนินการโครงการฯ ในปีต่อ ๆ ไป  ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง และให้มีคนร่วมโครงการฯ เพิ่ม
มากขึ้น   

 4.2 ด้านการคัดเลือกเกษตรกร เกษตรกรมีความเห็นว่า ต้องการให้มีการคัดเลือกเกษตรกรเพิ่มขึ้น รองลงมาเห็น
ว่า ต้องการให้คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง 

 4.3 ด้านการถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรมีความเห็นว่า ต้องการให้สถานที่จัดฝึกอบรมอยู่ไม่ห่างไกลจากบ้าน
เกษตรกรมากนัก ต้องการให้มีการฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กันทุก ๆ ปีต่อไป และต้องการให้ได้ความรู้การ
เลี้ยงสัตว์น้ าท่ีหลากหลาย 

 4.4 ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรมีความเห็นว่า ต้องการให้สนับสนุนพันธุ์ปลาที่มีขนาดใหญ่
มากกว่านี้ ต้องการให้สนับสนุนพันธุ์ปลาหลายๆชนิด ต้องการให้สนับสนุนพันธุ์ปลาอย่างนี้ต่อไป และต้องการให้สนับสนุน
อาหารปลาเพิ่มเติมด้วย  

 4.5 ด้านการติดตามผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีประมง เกษตรกรมีความเห็นว่า ต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดตาม
ให้ค าแนะน าในพื้นที่ให้มากขึ้น ต้องการให้เพิ่มจ านวนของเจ้าหน้าที่ประมงในพื้นที่มากขึ้นเพื่อให้ติดตามอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง  
 
สรุปผล 
 1. เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.75 อายุเฉลี่ย 57.15 ปี ระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษา ร้อยละ 
85.82 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 ราย รายได้ของครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย 172,089.55 บาท มีขนาดพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ า
เฉลี่ย 0.93 ไร่ ได้รับข้อมูลข่าวสารโครงการจากผู้น าชุมชน ร้อยละ 82.84 และประสบการณ์การเพาะเลีย้งสัตว์น้ าเฉลี่ย 4.49 ปี  
 2. เกษตรกรมีความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของจังหวัดตากใน
ภาพรวมในระดับมากที่สุด ( X = 4.28, S.D. = 0.35) จ าแนกเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการคัดเลือก
เกษตรกร ( X = 4.25, S.D. = 0.48) ด้านการถ่ายทอดความรู้ ( X = 4.44, S.D. = 0.46) และด้านการติดตามผลการ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีประมง ( X = 4.25, S.D. = 0.54) และความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ( X

= 4.17, S.D. = 0.54) และด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ( X = 4.15, S.D. = 0.41) ตามล าดับเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน 
พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจด้านการถ่ายทอดความรู้มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการคัดเลือกเกษตรกร ด้านการติดตามผล
การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีประมง ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
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 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรอิสระเพียง 1 ตัว ได้แก่ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ของเกษตรกร ส่วนตัวแปรอิสระอีก 4 ตัว ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ของครัวเรือน และประสบการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของเกษตรกร 
 4. ไม่พบปัญหาและอุปสรรค แต่เกษตรกรให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นโดยผ่านผู้น าชุมชน  
ควรเพิ่มจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ควรด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ควรให้สถานที่จัดฝึกอบรมอยู่ไม่ห่างไกลจากที่
อยู่ของเกษตรกรมากนัก ควรจะสนับสนุนพันธุ์ปลาที่มีขนาดใหญ่มากกว่านี้ และอยากให้เจ้าหน้าที่ติดตามให้ค าแนะน าในพื้นที่
ให้มากขึ้น เพื่อเกษตรกรจะได้ขอค าปรึกษา พร้อมทั้งให้ค าแนะน าช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อ
เหตุการณ์นั้น ๆ 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีประมงต่อโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ดังน้ี 
 1. ส านักงานประมงจังหวัดตาก ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้หลากหลายขึ้น โดยผ่านทางผู้น าชุมชน 
ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้แทนของเจ้าหน้าที่ประมง เช่น เสียงตามสาย วิทยุชุมชน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) เป็นต้น 
 2. ส านักงานประมงจังหวัดตาก ควรเพิ่มจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และด าเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง  
โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจ และพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างแท้จริง 
 3. ส านักงานประมงจังหวัดตาก ควรให้สถานที่จัดฝึกอบรมอยู่ไม่ห่างไกลจากที่อยู่ของเกษตรกรมากนัก เพื่อให้
เกษตรกรสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 4. ส านักงานประมงจังหวัดตาก ควรสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าที่มีขนาดที่เหมาะสม และชนิดสัตว์น้ าตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกร 
 5. ส านักงานประมงจังหวัดตาก ควรสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพ่ือความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล และสร้าง
พลังในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีจ ากัด สามารถเข้าส่งเสริม ติดตาม และถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 6. กรมประมงควรศึกษาและเผยแพร่แนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อน าไปถ่ายทอด
ให้แก่เกษตรกรได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
  
ค าขอบคุณ 
 งานวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาและการช่วยเหลือให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการงานวิจัยของกอง
ตรวจราชการ กรมประมง ในการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด การแก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่านผู้ตรวจสมโภชน์ กริบกระโทก ท่านผู้ตรวจสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ คุณสุธรรม ลิ่มพานิช และกรรมการทุกท่าน อีกทั้ง
ขอขอบคุณท่านจารุวัฒน์ ผึ้งทอง ประมงจังหวัดตาก ประมงอ าเภอทุกอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ของส านักงานประมงจังหวัดตาก
ทุกท่าน ท่ีได้ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย และขอขอบคุณผู้น าชุมชน ประมงอาสา และ
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนกระทั่งงานวิจัยเรื่องนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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การศึกษาต้นทุนและอัตราผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
 
ส าราญ ร่ืนนาค* 
ส านักงานประมงจังหวัดนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาต้นทุนและอัตราผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในกระชังของจังหวัดนครพนม  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษา
ต้นทุนและอัตราผลตอบแทนการเลีย้งปลานิลในกระชังของจังหวัดนครพนม 2. ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและอัตราผลตอบแทน
การเลี้ยงปลานิลในกระชังระหว่างเกษตรกรที่มีพันธะสัญญากับเอกชนกับเกษตรกรที่ลงทุนด้วยตนเองของจังหวัดนครพนม 
3. ส ารวจปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขการจัดการ การเลี้ยงปลานิลในกระชังของจังหวัดนครพนม กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 150 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วน (proportional stratified random 
sampling)  
 ผลการวิจัยพบว่า 1. ต้นทุนการเลี้ยงปลานิลในกระชังของจังหวัดนครพนม โดยภาพรวม มีต้นทุนเฉลี่ยรวมทั้งหมด
เท่ากับ 45,022.62 บาท/กระชัง/รุ่น โดยจ าแนกเป็นต้นทุนคงที่ เท่ากับ 11,515.90 บาท/กระชัง/รุ่น คิดเป็นร้อยละ 25.58  
และต้นทุนแปรผัน เท่ากับ 33,506.72 บาท/กระชัง/รุ่น คิดเป็นร้อยละ 74.42 ส าหรับอัตราผลตอบแทน พบว่า ในภาพรวม
เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย เท่ากับ 50,588.96 บาท/กระชัง/รุ่น ท าให้เกษตรกรมีผลก าไรเฉลี่ยสุทธิ เท่ากับ 5,566.34 บาท/
กระชัง/รุ่น คิดเป็นร้อยละ 12.36 แสดงว่าการเลี้ยงปลานิลในกระชังให้ผลตอบแทนคุ้มค่าเพราะก าไรที่ได้จากการลงทุนเลี้ยง
ปลาสูงกว่าต้นทุนท่ีเสียไปในการเลี้ยงปลานิลในกระชัง 2. ผลการเปรียบเทียบต้นทุนและอัตราผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลใน
กระชัง ระหว่างกลุ่มเกษตรกรที่มีพันธะสัญญากับเอกชนกับกลุ่มเกษตรกรที่ลงทุนด้วยตนเอง พบว่าต้นทุนและผลตอบแทน
(ก าไร) การเลี้ยงปลานิลในกระชังไม่มีความแตกต่างกัน และ 3. ปัญหาต้นทุนและอัตราผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในกระชัง
ของจังหวัดนครพนม พบว่า ค่าตอบแทนท่ีได้ก าไรน้อยมาจากค่าใช้จ่ายต้นทุนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะสามล าดับแรกต้นทุนของ
เกษตรกรทั้งสองกลุ่มคือต้นทุนค่าอาหารปลา ต้นทุนวัสดุในการท ากระชังซึ่งท ามาจากเหล็กและต้นทุนซื้อลูกปลาตามล าดับ 
การสร้างผลก าไรในการเลี้ยงปลานิลในกระชังทั้งสองกลุ่มที่เป็นรูปธรรมมากท่ีสุดคือการลดต้นทุนทั้งสามรายการ ได้แก่ การใช้
อาหารเสริมจากท้องถิ่นมาแทนอาหารส าเร็จรูป การน าไม้ไผ่หรือไม้ยูคาลิปตัสของตนเองมาท ากระชังแทนเหล็ก การซื้อพันธุ์
ปลานิลขนาดเล็กท่ีมีราคาถูกกว่าปลานิลขนาดใหญ่ 10 เท่า มาอนุบาลเลี้ยงในบ่อดินแล้วจึงน ามาเลี้ยงในกระชัง เกษตรกรจะ
ลดต้นทุนสองในสามของต้นทุนท้ังหมด นอกจากนี้กระบวนการผลิตทั้งระบบควรใช้วัสดุในท้องถิ่นและขายในท้องถิ่นเป็นหลัก
จะเป็นการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอีกทางหนึ่งด้วย  
 
ค าส าคัญ:  ปลานิล การเลี้ยงในกระชัง ต้นทุนและอัตราผลตอบแทน 
   
*ผู้รับผิดขอบ: 140 หมู่ 2 ต าบลหนองย่างช้ิน อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 โทร.081-877-6492 
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Study of the Costs and Return Rates of Nile tilapia Raising in Floating Cage in Nakhon 
Phanom Province 
 
Sumran Ruennak* 
Nakhon Phanom Fishery Provincial Office 
 
Abstract 
 This Study of the Costs and Return Rates of Nile Tilapia Raising in Floating Cage in Nakhon 
Phanom Province had the objectives of 1. learning about the paid costs and return rates, 2. studying and 
comparing the costs and return rates of such raising of the farmers on contracts with the private sector 
and the self-investing farmers in the Province, and 3. surveying the problems and obstacles and providing 
the raising managerial suggestions and solutions. The sample size was 150 farmers. The samples were 
chosen in accordance with the Proportional stratified Random Sampling by district and then selected from 
the paid two groups upon the proportional calculation and the simple random methods. 
 The research discovered that 1. the overall costs of the Nile Tilapia raising in the floating cages in 
Nakhon Phanom Province were Bt 45,022.62, of which the fixed cost was Bt 11,515.90 (25.58 percent) for a 
cage and per one time for a year and the variable cost was Bt 33,506.72 (74.42%). Regarding the return 
rates, the entire income was Bt 50,588.96 as the total production cost, hence making the rate of return or 
net profit equal to Bt 5,566.34 (12.36 percent). That was worth the venture because the profit was higher 
than the raising cost. 2. The comparison between the costs and the return rates of the farmers on  
contracts with the private sector as classified by status showed no difference. And 3. Problems of cost and 
its rate of returns that it increase of cost but less profit:, which the most 3 cost of fish productions of both 
farmers groups; cost of fish feeding reduced by feeding supplementary food, cost of steel cage reduced by 
using wood cage which were available in local, and cost of fish price reduced small size fry in pond 
respectively. These methods can save 2 of 3 of all cost productions. Moreover, process of innovation by 
providing local material would also be community empowerment. 
 
Keywords: Nile Tilapia, Cage, Costs of Return 
__________________ 
*Corresponding author: 140 Nong-yangchin Sub-district, Ranunakhon District, Nakhon Panom 48170 
Tel.081-877-6492 
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การเลี้ยงปลาตะกรับของเกษตรกรในจังหวัดสงขลา 
 

อุทัย  องอาจ* 
ส านักงานประมงจังหวัดสงขลา 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจ 2. ศึกษาลักษณะการเลี้ยงปลา
ตะกรับ 3. ศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับในจังหวัดสงขลา โดยศึกษาจากเกษตรกรผู้
เลี้ยงปลาตะกรับในพื้นที่อ าเภอสิงหนครและอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาทุกราย จ านวน 37 ราย ที่มีผลผลิตในรอบปี 
2558 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่การแจกแจงความถี่ (frequency 
distribution) ค่าร้อยละ (percentage) และค่าเฉลี่ย (mean) 

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย นับถือศาสนาพุทธ อายุเฉลี่ย 50.62 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน อาชีพหลักการท าประมงชายฝั่ง ประสบการณ์ด้านการเลี้ยงปลาตะกรับเฉลี่ย 
2.02 ปี เหตุผลในการเลือกเลี้ยงปลาตะกรับคือสภาพพื้นที่เหมาะสม เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เงินทุนตนเองในการเลี้ยงปลา ทุก
รายมีรูปแบบการเลี้ยงในกระชังแบบผูกยึดติดกับเสา ส่วนใหญ่กระชังขนาด 25 ตารางเมตร รายละ 1 กระชัง ปล่อยลูกพันธุ์
ปลาตะกรับที่ซื้อจากผู้รวบรวมลูกพันธุ์จากธรรมชาติ ขนาด 1 - 2 นิ้ว เฉลี่ย 24 ตัวต่อตารางเมตร ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปส าหรับ
สัตว์น้ าวัยอ่อนและอาหารปลาดุก วันละ 2 ครั้ง  เช้าและบ่าย ใช้ระยะเวลาในการเลี ้ยงเฉลี่ย  9.72 เดือน มีอัตรารอด
มากกว่าร้อยละ 70  ผลผลิตเฉลี่ย 79.18 กิโลกรัมต่อกระชัง ส่วนใหญ่จ าหน่ายปลาขนาด 5 - 6 ตัวต่อกิโลกรัม ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 462.16 บาท ต้นทุนการเลี้ยงต่อกระชังเฉลี่ย 13,054.05 บาท รายได้การเลี้ยงต่อกระชังเฉลี่ย 37,000 บาท และมี
ก าไรการเลี้ยงต่อกระชังเฉลี่ย 24,345.94 บาท 
 ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเห็นว่าลูกพันธุ์ปลาตะกรับจากหน่วยงานกรมประมง ใน
พื้นที่ มีขนาดเล็กจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการ การปล่อยลูกพันธ์ุปลาขนาดเล็กเกินไปต้องใช้เวลาในการเลี้ยงนานขึ้น ท า
ให้มีความเสี่ยงในการจับผลผลิตไม่ทันก่อนช่วงมรสุม ส่วนข้อเสนอแนะเกษตรกรต้องการให้หน่วยงานกรมประมงถ่ายทอด
ความรู้เทคโนโลยีด้านการเลี้ยงปลาตะกรับเพิ่มเติมและผลิตลูกพันธุ์ปลาตะกรับที่มีขนาด 2 นิ้ว ให้มีปริมาณเพียงพอเพื่อ
จ าหน่ายแก่เกษตรกร  
 
ค าส าคัญ: ปลาตะกรับ การเลี้ยง จังหวัดสงขลา 
   
*ผู้รับผิดชอบ: 79 ถนนวิเชียรชม ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 โทร. 0-7431-1302  
E-mail: ongart2511@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ongart2511@gmail.com


 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2019 O1 

472 

P16 

Spotted Scat Culture of Farmers in Songkhla Province 
 
Uthai ongart* 
Songkhla Provincial Fisheries Office 

 
Abstract 

The objectives of this study were 1. to investigate the general social and economic conditions, 
2. to know spotted scat cultured in Songkhla Province and 3. to know problems and suggestions of 
farmers spotted scat cages cultured at Songkhla Province. All data were collected from 37 farmers who 
produced spotted scat in 2015. Questionnaire was used for data collection and statistical of descriptive, 
frequency, distribution, percentage and mean.  

The results showed that major of farmers were Buddhist male, which the average age of 50.62 
years old having a primary school educational background and the average family member was 4. They 
had an average experience on spotted scat culture for 2.02 years. In fact most of the farmers had a major 
career on coastal capture fisheries and they made a decision to perform the spotted scat cage culture 
since the cultural area was suitable. They had average one cage per person and used their own budget for 
cultural activity. Type of the cage was attached to the poles with an average cage size of 25 square 
meters. Fish fries were bought from collectors at 1 - 2 inches and average stocking density was 24 fries per 
square meter. Pellet feeds for fish larvae and small catfish were fed to the fish two times a day, morning 
and afternoon. The average of culturing period was 9.72 months. The survival rate was more than 70 
percentage and gave an average yield at 79.18 kilograms per cage. The marketable size mostly was at 5 - 6 
fishes per kilogram with an average price at 462.16 baht per kilogram. The average cost, income and profit 
per cage were 13,054.05 baht, 37,000 baht and 24,345.94 baht respectively. 

The major problems were insufficient of spotted scat fry and size of spotted scat received from 
Department of Fisheries were small and insufficient. When stocking too small fish larvae, it would take 
longer culture period. Then farmers would have a problem on production since the fish could not be 
harvested before the monsoon season. The Farmers suggested that Department of Fisheries should 
transfer more knowledge on spotted scat culture technology and asked for the Department of Fisheries to 
produce more spotted scat fry of 2 inches in size to support the demand of farmers.  

 
Keywords: spotted scat, cage culture, Songkhla Province 
   
*Corresponding author: 79 Wichianchom Rd, Boyang Sub-district, Muangsongkhla District, Songkhla 
90000 Tel. 0-7431-1302  
E-mail: ongart2511@gmail.com 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
จังหวัดสงขลามีพื้นที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเล 2 ด้าน คือ ด้านตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย มีความยาว 154.60 

กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อ าเภอชายทะเล 6 อ าเภอ คือ อ าเภอระโนด อ าเภอสทิงพระ อ าเภอสิงหนคร อ าเภอเมือง อ าเภอจะ
นะ และอ าเภอเทพา ส่วนด้านตะวันตกติดต่อกับทะเลสาบสงขลา มีพื้นท่ีอ าเภอระโนด อ าเภอสทิงพระ อ าเภอสิงหนคร อ าเภอ
เมืองสงขลา อ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอบางกล่ า และอ าเภอควนเนียง ท าให้อาชีพการประมงเป็นอาชีพที่ส าคัญและสร้างรายได้
ให้กับจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมาก ซึ่งในปี 2555 จังหวัดสงขลามีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการประมง เท่ากับ 3,793 ล้าน
บาท (ส านักงานคลังจังหวัดสงขลา, 2556) แต่ปัจจุบันแหล่งอาศัยและแหล่งแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ าตามธรรมชาติเสื่อมโทรม
ลง ประกอบกับทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเลได้ถูกจับขึ้นมาใช้ประโยชน์มากเกินควร จนไม่สามารถจะเกิดทดแทนทันกับปริมาณ
สัตว์น้ าท่ีถูกจับ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ าในธรรมชาติมีแนวโน้มลดน้อยลง ท าให้อาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้ามามีบทบาทส าคัญเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2558 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 
จ านวน 2,657 ราย 9,161 กระชัง แยกเป็นพื้นที่อ าเภอสิงหนคร 834 ราย 2,507 กระชัง อ าเภอเมือง สงขลา 507 ราย 2,652 
กระชัง อ าเภอจะนะ 489 ราย 2,437 กระชัง อ าเภอเทพา 454 ราย 672 กระชัง อ าเภอควนเนียง 372 ราย 873 กระชัง และ
อ าเภอบางกล่ า 1 ราย 20 กระชัง (ส านักงานประมงจังหวัดสงขลา, 2559) ปัจจุบันจังหวัดสงขลามีสัตว์น้ าเศรษฐกิจตัวใหม่ที่
เกษตรกรเริ่มน ามาเลี้ยงมากขึ้นคือปลาตะกรับหรือที่เรียกตามภาษาท้องถิ่นว่าปลาขี้ตัง โดยสัตว์น้ าชนิดนี้เป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีความส าคัญทางเศรษฐกิจแล้ว โดยในปี 2557 จังหวัดสงขลามี
เกษตรกรเลี้ยงปลาตะกรับในกระชัง จ านวน 37 ราย 51 กระชัง จ าแนกเป็นในพื้นที่อ าเภอสิงหนคร ต าบลปากรอ จ านวน 35 
ราย 47 กระชัง อ าเภอเมืองสงขลา ต าบลเกาะยอ จ านวน 2 ราย 4 กระชัง   
 ส าหรับผลผลติปลาตะกรบัท่ีจ าหน่ายอยู่ในตลาดสว่นใหญ่เป็นปลาที่จับได้จากธรรมชาต ิและบางสว่นเป็นผลผลิตจาก
การเลี้ยงของเกษตรกร โดยชาวประมงหรือเกษตรกรจะน ามาขายในตลาดสดและส่งให้แก่ร้านอาหาร ภัตตาคารต่าง  ๆ 
เนื่องจากปลาตะกรับเป็นปลาที่เนื้อมสีีขาว นุ่ม รสชาติดี  ใช้ประกอบอาหารได้หลากหลาย เช่น แกงส้ม ต้มส้ม ต้มเต้าเจี้ยวและ
ทอดขมิ้น โดยเฉพาะแกงส้มปลาตะกรับหรอืแกงส้มปลาขี้ตัง เป็นรายการอาหารแนะน า และเป็นที่นิยมของลูกค้า ท าให้ตลาดมี
ความต้องการสูง มีผลให้ราคาสูงตามไปด้วย โดยราคาปลาตะกรับในปี 2556 ปลาที่มีไข่ ขนาด 5 ตัว/กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 
300 - 350 บาท ขนาด 10 ตัว/กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 250 - 300 บาท ขนาด 15 ตัว/กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 150 - 
200 บาท (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง, 2557) นอกจากความนิยมในการบริโภคแล้ว ปลาตะกรับยังเป็นปลาที่มี
ลวดลายข้างล าตัว สีสันสวยงาม จึงเป็นที่ต้องการของตลาดปลาสวยงามทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญว่าในอนาคตปลาตะกรับจะเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกร แต่ข้อมูล
ด้านการเพาะเลี้ยงปลาตะกรับยังมีการศึกษาน้อย จึงจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาตะกรับของเกษตรกรในจังหวัด
สงขลา ด้านลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ ลักษณะการเลี้ยง และปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะของเกษตรกร เพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะกรับเชิงพาณิชย์ ให้เป็นรูปธรรมเหมือนเช่นสัตว์น้ าอื่น ๆ สร้างทางเลือกใน
การเพาะเลี้ยง สร้างงานและรายได้แก่เกษตรกรผู้สนใจ นอกจากนี้ยังใช้เป็นข้อมูลแก่หน่วยงานราชการ เอกชน เกษตรกรใน
พื้นที่อ่ืน ๆ ที่สนใจ อันจะเกิดประโยชน์ในภาพรวมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของจังหวัดสงขลา และประเทศต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับในจังหวัดสงขลา 
2. เพื่อศึกษาลักษณะการเลี้ยงปลาตะกรับในจังหวัดสงขลา  
3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับในจังหวัดสงขลา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากร 

ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับในจังหวัดสงขลา ทุกรายที่มีผลผลิตในรอบปี 2558 จ านวน 37 ราย 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถามทั้งชนิดปลายปิดและปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบ
เลือกตอบหรือเขียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
 ส่วนท่ี 2 ลักษณะการเลี้ยงปลาตะกรับในจังหวัดสงขลา 
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 ส่วนท่ี 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกร 
3. การสร้างเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ 
 3.1 การสร้างเครื่องมือ 
      ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากการตรวจเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถาม โดยให้มี
เนื้อหาตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและได้น าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่าน คือ นายก่อเกียรติ กูลแก้ว 
ประมงจังหวัดสงขลา และนางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูช านาญการพิเศษ เป็นผู้ตรวจสอบแก้ไข และให้ค าแนะน าจนได้
แบบสอบถามที่สมบูรณ์   
 3.2 การทดสอบเครื่องมือ 
      เมื่อสร้างแบบสอบถามและผ่านตรวจสอบแก้ไขถูกต้องตรงตามเนื้อหาแล้ว จึงน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไป
ทดสอบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จ านวน ๕ ราย เพื่อ
ตรวจสอบความยากง่าย โดยพิจารณาถึงความเข้าใจ ความชัดเจนในการตอบ รวมถึงเวลาที่ใช่ในการตอบ เมื่อทราบ
ข้อบกพร่องแล้วก็น าข้อบกพร่องเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วจึงน าแบบสอบถามนั้นไปใช้กับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีจริง  
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
4.1 ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (primary data) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบค าถามปลายปิด (close-

ended question) และแบบค าถามปลายเปิด (open-ended question)  
4.2 ข้อมูลแบบทุติยภูมิ (secondary data) 

      เป็นการศึกษาจากข้อมูลที่มีผู้ศึกษาและเก็บรวบรวมไว้แล้ว เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปด้านการเลี้ยงสัตว์น้ า ซึ่งเป็น
เอกสารประเภทรายงานการวิจัย บทความ และเอกสารวิชาการต่าง ๆ โดยได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันวิจัย
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝัง่ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 6 สงขลา) สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ าชายฝั่ง 
(ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ าสงขลา) และส านักงานประมงจังหวัดสงขลา 
 4.3. การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
       ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด จ านวน 37 ราย โดยนัดหมายเกษตรกร
ในพื้นที่ แล้วสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่การแจกแจงความถี่ (frequency  distribution) ค่าร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ย (mean) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 5.1 สภาพทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงตะกรับในจังหวัดสงขลา 
 5.2 ลักษณะการเลี้ยงปลาตะกรับในจังหวัดสงขลา 
 5.3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับในจังหวัดสงขลา 
6. ระยะเวลาการวิจัย 
 ระยะเวลาในการวิจัยเริ่มตั้งแต่เดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน ธันวาคม 2559 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการเลี้ยงปลาตะกรับของเกษตรกรในจังหวัดสงขลา แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สภาพทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับในจังหวัดสงขลา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 

เพศ พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับเป็นเพศชายร้อยละ 67.6 และเพศหญิงร้อยละ 32.4  
 อายุ พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับมีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี ร้อยละ 27.0  รองลงมามีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี 
เป็นร้อยละ 24.3 อายุมากกว่า 61 ปี ร้อยละ 24.3 อายุระหว่าง 31 - 40 ร้อยละ 21.7  และอายุน้อยกว่า 31 ปี ร้อยละ 2.7 
โดยมีอายุต่ าสุด 22 ปี มีอายุสูงสุด 75 ปี และมีอายุเฉลี่ย 50.62 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.57) 

ศาสนา พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ   
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 ระดับการศึกษา พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับมีการศึกษาระดั บประถมศึกษา ร้อยละ 40.5 รองลงมามี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 37.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 19.0 และมีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 2.7  

สถานภาพ พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 91.9 รองลงมามีสถานภาพโสด ร้อยละ 5.4 
และมีสถานภาพหย่าร้าง ร้อยละ 2.7  
 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน ร้อยละ 35.1  
รองลงมามีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน ร้อยละ 21.6  มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คน ร้อยละ 16.2 มีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 2 คน  ร้อยละ 13.5 มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 6 คน ร้อยละ 10.9 และมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 7 คน  ร้อยละ 
2.7 โดยมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนต่ าสุด 2 คน มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนสูงสุด 7 คน และมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ย 4 คน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.27) 
 จ านวนบุตร พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับมีบุตร 2 คน ร้อยละ 35.1 รองลงมามีบุตร 1 คน ร้อยละ 21.6 มีบุตร 
3 คน ร้อยละ 16.2 ไม่มีบุตร จ านวน 5 ราย ร้อยละ 13.5 มีบุตร 4 คน ร้อยละ 10.9  และมีบุตร 5 คน ร้อยละ 2.7 โดยมี
จ านวนบุตรต่ าสุด 0 คน มีจ านวนบุตรสูงสุด 5 คน และมีจ านวนบุตรเฉลี่ย 2 คน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.27) 

อาชีพหลัก พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับมีอาชีพหลักคือท าการประมงชายฝั่ง ร้อยละ 67.6 รองลงมารับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.5 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ร้อยละ 10.8 และค้าขาย ร้อยละ 8.1  
 อาชีพรอง พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับมีอาชีพรองคือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ร้อยละ 89.2 และอาชีพรองด้าน
การเกษตร ร้อยละ 10.8   
 รายได้ของครัวเรือนต่อปี พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับมีรายได้ของครัวเรือนต่อปี 60,000 - 120,000 บาท ร้อยละ 
62.2 รองลงมามีรายได้ของครัวเรือนต่อปี 120,001 - 180,000 บาท ร้อยละ 18.9 มีรายได้ของครัวเรือนต่อปี 180,001 - 
240,000 บาท ร้อยละ 10.8 และมีรายได้ของครัวเรือนต่อปี น้อยกว่า 60,000 บาท ร้อยละ 8.1  
 ภาวะหนี้สินของครัวเรือน พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับมีหนี้สินครัวเรือน ร้อยละ 73.0 และไม่มีหนี้สินครัวเรือน 
ร้อยละ 27.0  
 จ านวนหนี้สินของครัวเรือน พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับมีหนี้สินครัวเรือนระหว่าง 50,001 - 100,000 ร้อยละ 
29.6 รองลงมามีหนี้สินครัวเรือนระหว่าง 10,000 - 50,000 ร้อยละ 26.0 มีหนี้สินครัวเรือนระหว่าง 100,001 - 150,000 ร้อยละ 
22.2 และมีหนี้สินครัวเรือนระหว่าง150,001 - 200,000 ร้อยละ 22.2 โดยมีหนี้สินครัวเรือนต่ าสุด 10,000 บาท มีหนี้สิน
ครัวเรือนสูงสุด 200,000 บาท และมีหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย 110,444.40 บาท (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 60,719.62) 

ประสบการณ์ด้านการเลี้ยงปลาตะกรับ พบว่าเกษตรกรมีประสบการณ์ 1 ปี ร้อยละ 37.9 มีประสบการณ์ 2 ปี ร้อยละ 
35.1 มีประสบการณ์ 3 ปี ร้อยละ 16.2 มีประสบการณ์ 4 ปี ร้อยละ 8.1 และมีประสบการณ์ 5 ปี ร้อยละ 2.7 โดยมี
ประสบการณ์ต่ าสุด 1 ปี มีประสบการณ์สูงสุด 5 ปี และมีประสบการณ์เฉลี่ย 2.02 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06)                                                                         

เหตุผลในการตัดสินใจเลี้ยงปลาตะกรับ พบว่าเกษตรกรมีเหตุผลในการตัดสินใจ คือสภาพพื้นที่เหมาะสม ร้อยละ 
97.3 รองลงมาราคาขายเป็นแรงจูงใจ ร้อยละ 89.2 เลี้ยงง่ายทนทานต่อโรค ร้อยละ 67.6 และมีลูกพันธุ์ในพ้ืนท่ี ร้อยละ 51.4  

แหล่งเงินทุนที่ใช้ พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับใช้เงินทุนของตนเอง ร้อยละ 67.6 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ ร้อยละ 45.9  กู้ยืมจากกลุ่มออมทรัพย์ ร้อยละ 43.2 และกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนนอกระบบ ร้อยละ 2.7 
 การเป็นสมาชิกกลุ่ม พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับเป็นสมาชิกกลุ่ม ร้อยละ 86.5 และไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม ร้อยละ 
13.5  

กลุ่มที่เกษตรกรเป็นสมาชิก พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ร้อยละ 62.2 รองลงมากลุ่มออมทรัพย์ ร้อยละ 43.2 และสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 5.4  

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเป็นสมาชิก พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกลุ่ม คือ 
ได้กู้เงิน ร้อยละ 81.0 และได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 72.9  

การรับข้อมูลข่าวสารการเลี้ยงปลาตะกรับ พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรบัได้รบัข้อมูลข่าวสารจากเพื่อนเกษตรกรผู้
เลี้ยงปลา ร้อยละ 100 รองลงมาได้รับจากหน่วยงานกรมประมง ร้อยละ 70.2 และได้รับจากพ่อค้าปลา ร้อยละ 2.7  

ตอนท่ี 2 ข้อมูลการเลี้ยงปลาตะกรับในจังหวัดสงขลา  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยงปลาตะกรับ ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 
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 แหล่งบริเวณที่เลี้ยง พบว่าเกษตรกรเลี้ยงปลาตะกรับในบริเวณคลองปากรอ ร้อยละ 94.6 และบริเวณทะเลสาบ
สงขลา ร้อยละ 5.4  
 การพิจารณาเลือกสถานที่ พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับเลือกสถานที่เลี้ยงโดยพิจารณาจากการถ่ายเทของ
กระแสน้ า ร้อยละ 94.6 และสภาพความลึกของแหล่งน้ า ร้อยละ 86.5  
 รูปแบบการเลี้ยง พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับทั้งหมด มีรูปแบบการเลี้ยงในกระชังแบบผูกยึดติดกับเสา ร้อยละ 
100 
 ขนาดของกระชัง พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับใช้กระชังขนาด 25 ตารางเมตร ร้อยละ 73.0 และใช้กระชังขนาด 
16 ตารางเมตร ร้อยละ 27.0   
 จ านวนกระชังที่เลี้ยง พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับมีจ านวนกระชังที่เลี้ยง 1 กระชัง ร้อยละ 75.7 รองลงมามี
กระชังที่เลี้ยง 2 กระชัง ร้อยละ 16.2 มีกระชังที่เลี้ยง 4 กระชัง ร้อยละ 5.4 และมีกระชังที่เลี้ยง 3 กระชัง ร้อยละ 2.7    
 ลักษณะการเลี้ยง พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับท้ังหมด เลี้ยงปลาตะกรับชนิดเดียว  
 ขนาดลูกพันธุ์ พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับปล่อยลูกพันธุ์ปลาขนาด 1 - 2 นิ้ว ร้อยละ 86.5 และปล่อยลูกพันธุ์
ปลาขนาด 3 - 4 น้ิว  ร้อยละ 13.5   
 อัตราการปล่อย พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับปล่อยปลาตะกรับ 15 - 25 ตัวต่อตารางเมตร ร้อยละ 73.0 
รองลงมาปล่อยปลาตะกรับ 26 - 35 ตัวต่อตารางเมตร ร้อยละ 21.6 และปล่อยปลาตะกรับมากกว่า 35 ตัวต่อตารางเมตร 
ร้อยละ 5.4 โดยปล่อยปลาตะกรับต่ าสุด 20 ตัวต่อตารางเมตร ปล่อยปลาตะกรับสูงสุด 44 ตัวต่อตารางเมตร และปล่อยปลา
ตะกรับเฉลี่ย 24 ตัวต่อตารางเมตร (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.70) 
 แหล่งลูกพันธุ ์พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับซื้อลูกพันธุ์ปลาตะกรับจากผู้รวบรวมลูกพันธุ์จากธรรมชาติ ร้อยละ 
75.7 และซื้อจากหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ ร้อยละ 24.3 
 ระยะเวลาในการเลี้ยง พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 10 เดือน ร้อยละ 48.7 รองลงมา
ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 9 เดือน ร้อยละ 21.6 ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 8 เดือน ร้อยละ 16.2 และใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 
12 เดือน ร้อยละ 13.5 โดยมีระยะเวลาในการเลี้ยงต่ าสุด 8 เดือน มีระยะเวลาในการเลี้ยงสูงสุด 12 เดือน และมีระยะเวลาใน
การเลี้ยงเฉลี่ย 9.72 เดือน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17)  
 ชนิดอาหารที่ใช้ในการเลี้ยง พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับท้ังหมด ใช้อาหารเม็ดส าเร็จรูปในการเลี้ยงปลาตะกรับ 
ร้อยละ 100 

ปริมาณอาหารสัตว์น้ าวัยอ่อนต่อรอบการเลี้ยง พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับให้อาหารสัตว์น้ าวัยอ่อน ปริมาณ 
20 กิโลกรัมต่อกระชัง ร้อยละ 56.8 รองลงมาให้ปริมาณ 16 กิโลกรัมต่อกระชัง ร้อยละ 18.9 ให้ปริมาณ 12 กิโลกรัมต่อกระชัง 
ร้อยละ 13.5 และให้ปริมาณ 10 กิโลกรัมต่อกระชัง ร้อยละ 10.8 โดยให้อาหารสัตว์น้ าวัยอ่อนปริมาณต่ าสุด 10 กิโลกรัมต่อ
กระชัง ให้อาหารสัตว์น้ าวัยอ่อนปริมาณสงูสุด 20 กิโลกรัมต่อกระชัง และให้อาหารสัตว์น้ าวัยอ่อนปริมาณเฉลี่ย 17.08 กิโลกรัม
ต่อกระชัง (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.78) 
 ปริมาณอาหารปลาดุกเล็กต่อรอบการเลี้ยง พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับให้อาหารปลาดุกเล็ก ปริมาณ 120 
กิโลกรัมต่อกระชัง ร้อยละ 56.8 และให้ปริมาณ 100 กิโลกรัมต่อกระชัง ร้อยละ 43.2 โดยให้อาหารปลาดุกเล็กปริมาณต่ าสุด 
100 กิโลกรัมต่อกระชัง ให้อาหารปลาดุกเล็กปริมาณสูงสุด 120 กิโลกรัมต่อกระชัง และให้อาหารปลาดุกเล็กปริมาณเฉลี่ย 
111.35 กิโลกรัมต่อกระชัง (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.04) 
 ปริมาณอาหารปลาดุกกลางต่อรอบการเลี้ยง พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับให้อาหารปลาดุกกลาง ปริมาณ 100 
กิโลกรัมต่อกระชัง ร้อยละ 59.5 รองลงมาให้ปริมาณ 120 กิโลกรัมต่อกระชัง ร้อยละ 21.6 และ ให้ปริมาณ 140 กิโลกรัมต่อ
กระชัง ร้อยละ 18.9 โดยให้อาหารปลาดุกกลางปริมาณต่ าสุด 100 กิโลกรัมต่อกระชัง ให้อาหารปลาดุกกลางปริมาณสูงสุด 
140 กิโลกรัมต่อกระชัง และให้อาหารปลาดุกกลางปริมาณเฉลี่ย 111.89 กิโลกรัมต่อกระชัง (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.95) 

ระยะเวลาในการให้อาหารสัตว์น้ าวัยอ่อน พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับใช้ระยะเวลาในการให้อาหารสัตว์น้ าวัย
อ่อน 2 เดือน ร้อยละ 83.8 และใช้ระยะเวลา 3 เดือน ร้อยละ 16.2 โดยใช้ระยะเวลาในการให้อาหารสัตว์น้ าวัยอ่อนต่ าสุด 2 
เดือน ใช้ระยะเวลาในการให้อาหารสัตว์น้ าวัยอ่อนสูงสุด 3 เดือน และใช้ระยะเวลาในการให้อาหารสัตว์น้ าวัยอ่อนเฉลี่ย 2.16 
เดือน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37)   
 ระยะเวลาในการให้อาหารปลาดุกเล็ก พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับใช้ระยะเวลาในการให้อาหารปลาดุกเล็ก 4 
เดือน ร้อยละ 56.8 ใช้ระยะเวลา 3 เดือน ร้อยละ 32.4  และใช้ระยะเวลา 5 เดือน ร้อยละ 10.8 โดยใช้ระยะเวลาในการให้
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อาหารปลาดุกเล็กต่ าสุด 3 เดือน ใช้ระยะเวลาในการให้อาหารปลาดุกเล็กสูง 5 เดือน และใช้ระยะเวลาในการให้อาหารปลาดุก
เล็กเฉลี่ย 3.78 เดือน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62) 
 ระยะเวลาในการให้อาหารปลาดุกกลาง พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับใช้ระยะเวลาในการให้อาหารปลาดุกกลาง 
4 เดือน ร้อยละ 51.4 ใช้ระยะเวลา 3 เดือน ร้อยละ 35.1 และใช้ระยะเวลา 5 เดือน ร้อยละ 13.5 โดยใช้ระยะเวลาในการให้
อาหารปลาดุกกลางต่ าสุด 3 เดือน ใช้ระยะเวลาในการให้อาหารปลาดุกกลางสูงสุด 5 เดือน และใช้ระยะเวลาในการให้อาหาร
ปลาดุกกลางเฉลี่ย 3.78 เดือน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67)  
 ความถี่ในการให้อาหาร พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับท้ังหมด จ านวน 37 ราย ให้อาหารปลา 2 ครั้ง/วัน โดยให้
อาหารในช่วงเช้าและบ่าย  
 ช่วงเวลาในการให้อาหาร พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับทั้งหมด จ านวน 37 ราย ให้อาหารปลา ในช่วงเช้าและ
บ่าย  
 วิธีการให้อาหาร พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับท้ังหมด จ านวน 37 ราย ให้อาหารปลาโดยวิธีการหว่านอาหารลง
ในกระชังโดยตรง     
 การดูแลรักษาความสะอาดกระชัง พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับจะท าความสะอาดกระชังเวลาว่างหรือตาม
สะดวก ร้อยละ 54.1 รองลงมาไม่ก าหนดจะท าเมื่อกระชังสกปรก ร้อยละ 40.5 และท าความสะอาดเดือนละครั้ง ร้อยละ 5.4  
 การให้อากาศ พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับท้ังหมดไม่มีการให้อากาศขณะเลี้ยง    
 การคัดขนาดปลา พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับไม่มีการคัดขนาดปลาในระหว่างการเลี้ยง ร้อยละ 83.8 และมี
การคัดขนาดปลาในระหว่างการเลี้ยง ร้อยละ 16.2  
 การใช้ยา/สารเคมีหรือสารเสริม พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับทั้งหมด ไม่มีการใช้ยา/สารเคมีหรือสารเสริม ร้อยละ 
94.6 และมีการใช้ยา/สารเคมีหรือสารเสริม ร้อยละ 5.4 
  ชนิดยา/สารเคมีหรือสารเสริม พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับมีการใช้ยา/สารเคมีหรือสารเสริม จ านวน 2 ชนิด 
คือจุลินทรีย์/น้ าหมัก และยาออกซี่เตรตตร้าซัยคลิน 
 การขึ้นทะเบียนและการรับรองมาตรฐานฟาร์ม พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับทั้งหมด  ขึ้นทะเบียนแต่ยังไม่ขอ
รับรองมาตรฐานฟาร์ม    
 อัตรารอดต่อกระชัง พบว่าเกษตรกรเลี้ยงปลาตะกรับมีอัตรารอดมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ 59.5 รองลงมามี
อัตรารอด 50 - 60 เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ 27.0 และมีอัตรารอด 61 - 70 เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ 13.5   
 ปริมาณผลผลิตต่อกระชัง พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับมีผลผลิต 60 - 70 กิโลกรัม ร้อยละ 46.0 รองลงมา
ผลผลิตมากกว่า 90  กิโลกรัม ร้อยละ 32.4 และมีผลผลิต 71 - 80 กิโลกรัม ร้อยละ 21.6 โดยมีผลผลิตต่ าสุด 60 กิโลกรัม มี
ผลผลิตสูงสุด 100 กิโลกรัม และมีผลผลิตเฉลี่ย 79.18 กิโลกรัม (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 16.13) 
 ขนาดและราคาปลาตะกรับที่จ าหน่าย พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับจ าหน่ายปลาตะกรับขนาด 5 - 6 ตัวต่อ
กิโลกรัมๆละ 450 บาท ร้อยละ 59.5 รองลงมาจ าหน่ายขนาด 3 - 4 ตัวต่อกิโลกรัมๆละ 500 บาท ร้อยละ 35.1 และจ าหน่าย
ขนาด 7 - 8  ตัวต่อกิโลกรัมๆละ 350 บาท ร้อยละ 5.4 โดยจ าหน่ายราคาต่ าสุดกิโลกรัมละ 350 บาท จ าหน่ายราคาสูงสุด
กิโลกรัมละ 500 บาท และจ าหน่ายราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 462.16 บาท (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 36.14) 
 ช่องทางการจ าหน่าย พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรบัจ าหน่ายปลาตะกรับให้กับร้านอาหาร ร้อยละ 94.6 รองลงมา
จ าหน่ายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อ ร้อยละ 56.8 จ าหน่ายเองทั่วไป ร้อยละ 18.9 และจ าหน่ายให้กับพ่อค้าตลาดสด ร้อยละ  
8.1   
 วิธีการจับผลผลิต พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับใช้วิธีทยอยจับผลผลิตเพื่อจ าหน่าย ร้อยละ 94.6 และใช้วิธีจับ
หมดกระชัง ร้อยละ 5.4   
 สภาพผลผลิตที่จ าหน่าย พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับจ าหน่ายผลผลิตในสภาพปลามีชีวิต 
 การก าหนดราคา พบว่าผู้ซื้อเป็นผู้ก าหนดราคา ร้อยละ 70.3 และตกลงราคาตามตลาดร้อยละ 29.7 
 วิธีการจ่ายเงิน พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับได้รับเงินค่าปลาในรูปแบบเงินสดทันที ร้อยละ 100 
 ต้นทุน พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับมีต้นทุนการเลี้ยงต่อกระชังอยู่ระหว่าง 13,001 - 14,000 บาท ร้อยละ 
43.3 รองลงมามีต้นทุนการเลี้ยงต่อกระชังอยู่ระหว่าง 12,001 - 13,000 บาท ร้อยละ 32.4 มีต้นทุนการเลี้ยงต่อกระชังอยู่
ระหว่าง 11,001 - 12,000 บาท ร้อยละ 10.8 มีต้นทุนการเลี้ยงต่อกระชังอยู่ระหว่าง 14,001 - 15,000 บาท ร้อยละ 10.8 
และมีต้นทุนการเลี้ยงต่อกระชังอยู่ระหว่าง 10,000 - 11,000 บาท ร้อยละ 2.7 โดยมีต้นทุนการเลี้ยงต่อกระชังต่ าสุด 10,900
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บาท มีต้นทุนการเลี้ยงต่อกระชังสูงสุด 14,600 บาท และมีต้นทุนการเลี้ยงต่อกระชังเฉลี่ย 13,054.05 บาท (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 909.69) 
 รายได้ พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับมีรายได้การเลี้ยงต่อกระชังอยู่ระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท ร้อยละ 
35.2 รองลงมามีรายได้การเลี้ยงต่อกระชังอยู่ระหว่าง 20,000 - 30,000 บาท ร้อยละ 32.4 และมีรายได้การเลี้ยงต่อกระชังอยู่
ระหว่าง 14,001 - 50,000 บาท ร้อยละ 32.4 โดยมีรายได้การเลี้ยงต่อกระชังต่ าสุด 22,750 บาท มีรายได้การเลี้ยงต่อกระชัง
สูงสุด 50,000 บาท และมีรายได้การเลี้ยงต่อกระชังเฉลี่ย 37,000 บาท (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9842.15)  
 ก าไร พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับมีก าไรการเลี้ยงต่อกระชังอยู่ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 37.9 
รองลงมามีก าไรการเลี้ยงต่อกระชังอยู่ระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท ร้อยละ 35.1 มีก าไรการเลี้ยงต่อกระชังอยู่ระหว่าง 
20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 21.6 และมีก าไรการเลี้ยงต่อกระชังน้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 5.4 โดยมีก าไรการเลี้ยงต่อ
กระชังต่ าสุด 9,650 บาท มีก าไรการเลี้ยงต่อกระชังสูงสุด 38,300 บาท และมีก าไรการเลี้ยงต่อกระชังเฉลี่ย 24,345.94 บาท 
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9,875.99) 

ตอนท่ี 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับในจังหวัดสงขลา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับในจังหวัดสงขลา ด้วยค่าร้อยละ 

ดังนี ้
 1. ด้านรูปแบบการเลี้ยง พบว่าเกษตรกร ร้อยละ 27.0 เห็นว่าการเลี้ยงปลาในกระชังแบบผูกยึดติดกับเสา บางครั้งใน
กรณีที่มีปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ าท าให้ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายกระชัง   
 2. ด้านวิธีการเลี้ยงและการจัดการ พบว่าเกษตรกร ร้อยละ 54.0 คิดว่าลูกพันธุ์ปลาตะกรับที่ซื้อจากกรมประมงซึ่งมี
ขนาด 2 - 3 เซนติเมตรนั้นขนาดเล็กเกินไป ต้องใช้เวลาในการเลี้ยงนาน ท าให้มีความเสี่ยงในการจับผลผลิตไม่ทันก่อนมรสุม 
เกษตรกร ร้อยละ 48.6 เห็นว่าช่วงที่มีคลื่นลมรุนแรงน้ ามีตะกอนขุ่นหรือมีเสียงดังรบกวนปลาตะกรับจะไม่ค่อยกินอาหาร และ
เกษตรกร ร้อยละ 27.0 เห็นว่าช่วงที่มีน้ าจืดปริมาณมากท าให้เกิดการเจริญเติบโตของสาหร่ายจ านวนมากในแหล่งน้ าและใน
กระชัง แม้ปลาตะกรับจะกินสาหร่ายเป็นอาหารได้แต่ไม่สามารถกินได้ทั้งหมด ท าให้มีความยุ่งยากในการก าจัด   
 1. เกษตรกรทั้งหมด เสนอให้หน่วยงานกรมประมงถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงปลาตะกรับ โดยเน้นเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มอัตรารอดในการเลี้ยงให้มากขึ้น  
 2. เกษตรกร ร้อยละ 94.6 ต้องการให้กรมประมงผลิตลูกพันธุ์ปลาตะกรับที่มีขนาด 2 นิ้ว ส าหรับจ าหน่ายเกษตรกร
และให้เพียงพอกับความต้องการ  
 3. เกษตรกร ร้อยละ 62.2 เสนอว่าการเลี้ยงปลาตะกรับในพื้นที่จังหวัดสงขลานั้น ควรจะปล่อยปลาในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เพ่ือหลีกเลี่ยงฤดูมรสุม  
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ดังนี้              
 1. เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับในจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 50.62 ปี ระดับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ ย 4 คน อาชีพหลักท าการประมงชายฝั่ง รายได้ครัวเรือน 
60,000 - 120,000 บาท/ปี มีหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย 110,444.40 บาท ประสบการณ์ด้านการเลี้ยงปลาตะกรับเฉลี่ย 2.02 ปี ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ วทัญญู (2549) ศึกษาการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังของชาวต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา พบว่าผู้ประกอบการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังมีทั้งเพศชายและหญิง ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 35 - 50 ปี ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ทั้งนี้สืบเนื่องจากสังคมไทยในภาคใต้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ชาย มีอ านาจ
ตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพ และมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานท่ีต้องใช้แรงงานเป็นหลักอยู่แล้ว ไม่ว่าจะท าการประมง
ชายฝั่งหรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ส่วนแม่บ้านและสมาชิกในครัวเรือนมีส่วนช่วยในการสนับสนุนด้านแรงงานส่วนหนึ่ง แต่
รายได้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ าเพราะอาชีพหลักมีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาล อีกทั้งค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้น ภาษี
สังคมรวมกับการศึกษาของบุตร ท าให้ต้องมีหนี้สิน ส่วนระดับการศึกษาเนื่องจากสังคมด้านการเกษตรถือว่าการประกอบอาชีพ
มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตมากกว่าการศึกษา ท าให้มีการศึกษาน้อย แต่จะให้ความส าคัญกับการศึกษาของรุ่นลูกมาก จึง
นิยมส่งลูกไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปและไปประกอบอาชีพอื่น ส่งผลให้คนในช่วงวัยหนุ่มสาวมาประกอบอาชีพเดิมของ
ครอบครัวน้อยมาก  
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  2. การเลี้ยงปลาตะกรับในจังหวัดสงขลา เป็นการเลี้ยงในกระชังแบบผูกยึดติดกับเสาบริเวณคลองปากรอและ
ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นลักษณะของกระชังประจ าที่ สอดคล้องกับข้อมูลของ ธนาวุฒิและวาลุกา (2542) การเลี้ยงปลาน้ า
กร่อยในกระชัง กล่าวว่ากระชังประจ าที่คือกระชังจะผูกยึดติดกับเสาหลักซึ่งปักไว้กับพ้ืนดินอย่างแข็งแรง จะไม่สามารถลอยขึ้น
ลงตามระดับน้ าและการขึ้นลงของน้ าได้ บริเวณแหล่งนี้จะมีความลึกสูงสุดไม่เกิน 2.5 เมตร โดยที่ระดับน้ าสูงและต่ าสุดต่างกัน
ไม่เกิน 50 - 70 เซนติเมตร บริเวณที่เกษตรกรสามารถใช้กระชังแบบนี้ ได้แก่ จังหวัดที่อยู่แถบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกติด
กับอ่าวไทย เช่น ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา (ทะเลสาบสงขลา) ปัตตานีและนราธิวาส เนื่องจากสภาพทางธรรมชาติบริเวณนี้
เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของปลาตะกรับและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง เมื่อ
แนวโน้มความต้องการบริโภคปลาตะกรับมีมากขึ้น ท าให้เกษตรกรต้องการเลี้ยงปลาตะกรับเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้
ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง เพราะตลาดรับซื้อผลผลิตเป็นร้านอาหารที่อยู่ในพื้นที่ สามารถลดต้นทุนในการขนส่งผลผลิตไป
จ าหน่ายได้ ส่วนด้านสังคมยังช่วยลดการเคลื่อนย้ายแรงงานของคนในพ้ืนท่ีไม่ต้องออกไปหางานท าในท้องที่อ่ืนด้วย  
 เกษตรกรส่วนใหญ่มีกระชังเลี้ยงปลาตะกรับรายละ 1 กระชัง ขนาด 25 ตารางเมตร ปล่อยพันธุ์ปลาตะกรับ จ านวน 
500 ตัวต่อกระชัง ความหนาแน่นเฉลี่ย 24 ตัวต่อตารางเมตร  ซึ่งเป็นความหนาแน่นที่น้อยท าให้ปลาสามารถเจริญเติบโตได้ดี 
สอดคล้องกับการศึกษาของวลีรัตน์และกฤษณา (2558) ศึกษาผลของความหนาแน่นของการเลี้ยงปลาตะกรับ (Scatophagus 
argus Linnaeus, 1766) ในกระชังที่แขวนในบ่อดิน เลี้ยงโดยใช้อาหารส าเร็จรูปส าหรับปลาทะเลเป็นเวลา 90 วัน ที่ความ
หนาแน่น 50, 75 และ 100 ตัวต่อตารางเมตร พบว่าค่าเฉลี่ยน้ าหนักสุดท้ายและอัตราเติบโตจ าเพาะของการเลี้ยงปลาในความ
หนาแน่น 50 และ 75 ตัวต่อตารางเมตร สูงกว่าความหนาแน่น 100 ตัวต่อตารางเมตร อย่างมีนัยส าคัญ ช้ีให้เห็นว่าความ
หนาแน่นที่สูงขึ้นมีผลท าให้การเจริญเติบโตของปลาลดลงด้วย เพราะการเจริญเติบโตของปลานั้นขึ้นกับความหนาแน่นเป็น
ส าคัญ แต่ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของเกษตรกร ในการปล่อยปลาตะกรับลงเลี้ยง ส่วน
ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาตะกรับในกระชังควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในครั้งต่อไป 
 การให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ าวัยอ่อนและอาหารปลาดุก ซึ่งเป็นอาหารชนิดลอยน้ าช่วยท าให้ปลา
เจริญเติบโตได้ดี ส่วนใหญ่มีอัตรารอดมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตเฉลี่ย 79.18 กิโลกรัมต่อกระชัง สอดคล้องกับการศึกษา
ของวลีรัตน์และกฤษณา (2552) ศึกษาผลของอาหารส าเร็จรูปชนิดลอยน้ าและจมน้ าต่อการเลี้ยงปลาตะกรับในถังพลาสติก
พบว่าการใช้อาหารส าเร็จรูปชนิดลอยน้ าให้ผลตอบแทนสูงกว่าการใช้อาหารชนิดจมน้ า และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
เยาวนิตย์และคณะ (2547) ได้ศึกษาการเจริญเติบโตของปลาตะกรับที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเปรียบเทียบกับการเลี้ยงด้วย
ปลาเป็ด พบว่าปลาตะกรับท่ีเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปมีน้ าหนักท่ีเพิ่มขึ้นสูงกว่าปลาตะกรับท่ีเลี้ยงด้วยปลาเป็ดอย่างมีนัยส าคัญ 
ช้ีให้เห็นว่าอาหารสัตว์น้ าวัยอ่อนและอาหารปลาดุก เป็นอาหารที่มีความเหมาะสมมากต่อการเลี้ยงปลาตะกรับเพราะมีโปรตีน
สูง ช่วยให้ปลาตะกรับเจริญเตบิโตดี สุขภาพแข็งแรงมีอัตรารอดสูง ประกอบกับเป็นอาหารชนิดลอยน้ าท าให้มองเห็นพฤติกรรม
การกินอาหารและยังสามารถควบคุมปริมาณการกินอาหารได้  
 3. ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับในจังหวัดสงขลา ด้านรูปแบบการเลี้ยงปลาในกระชังแบบผูกยึดติด
กับเสาเกษตรกรจะมีข้อกังวลในเรื่องความไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายกระชัง เนื่องจากภาคใต้จะมีมรสุมและอุทกภัยเกิดขึ้น
เกือบทุกปีในช่วงปลายปี แต่เกษตรกรก็ยังนิยมสร้างกระชังรูปแบบนี้ เพราะสร้างง่าย ต้นทุนต่ า มีวัสดุในพ้ืนท่ีและเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ ส่วนด้านการเลี้ยงและการจัดการ เกษตรกรคิดว่าลูกพันธ์ุปลาตะกรับที่ซื้อจากกรมประมง มีขนาดเล็กเกินไปต้องใช้
เวลาในการเลี้ยงนาน ดังนั้นจึงนิยมน าลูกพันธุ์จากธรรมชาติมาเลี้ยงแทน เนื่องจากมีขนาดโตกว่าและลดระยะเวลาในการเลี้ยง
ลงได้ ส าหรับผลผลิตจากการเลี้ยงยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากจ านวนเกษตรกรและจ านวนกระชังที่
เลี้ยงปลาตะกรับยังมีจ านวนน้อย และเลี้ยงได้เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น แต่ก็เป็นข้อดีท าให้สามารถส่ งเสริมการเลี้ยงเพิ่มเติมให้
มากขึ้นได้ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในอนาคต 
 4. ข้อเสนอแนะ เกษตรกรเสนอให้หน่วยงานกรมประมงถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงปลาตะกรับให้มากขึ้น แสดงให้
เห็นว่าเกษตรกรมีความสนใจและเช่ือมั่นในอาชีพการเลี้ยงปลาตะกรับ อีกทั้งยังต้องการให้กรมประมงผลิตลูกพันธุ์ปลาตะกรับ
ที่มีขนาด 2 นิ้ว จ าหน่ายเนื่องจากยังมีความเชื่อมั่นและต้องการลูกพันธุ์จากกรมประมง  
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ธนาวุฒิ  กล่าวเกลี้ยง และวาลุกา กฤตรัชตนันต์. 2542. การเลี้ยงปลาน้ ากร่อยในกระชัง. เอกสารเผยแพร่ฉบับที่
 2/2542 ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งสตูล, กรมประมง. 29 หน้า. 



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2019 O1 

480 

P16 

เยาวนิตย์ ดลยดล, สุนิตย์ โรจนพิทยากุล, พุทธ ส่องแสงจินดา และชูศักดิ์ บริสุทธิ์. 2547 การเจริญเติบโตของปลาตะกรับ
 ที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเปรียบเทียบกับการเลี้ยงด้วยปลาเป็ด. รายงานการสัมมนาวิ ชาการประมง ประจ าปี   
2547. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง, กรมประมง. หน้า 747-752 

วทัญญู  สังข์สวัสดิ์. 2549 ศึกษาการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังของชาวต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา. 
 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยทักษิณ. 205 หน้า.  
วิมล อรัญญาเกษมสุข. 2518 การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาตะกรับ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต. 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 89 หน้า.   
วลีรัตน์ มูสิกสังข์ และกฤษณา องอาจ. 2552. ศึกษาผลของอาหารส าเร็จรูปชนิดลอยและจมน้ าต่อการเลี้ยงปลาตะกรับใน
 ถังพลาสติก. รายงานประจ าปี 2552. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง,กรมประมง. 126 หน้า. 
วลีรัตน์ มูสิกสังข์ และกฤษณา  องอาจ. 2558. ศึกษาผลของความหนาแน่นของการเลี้ยงปลาตะกรับ (Scatophagus argus 

 Linnaeus,1766) ในกระชังที่แขวนในบ่อดิน เอกสารวิชาการฉบับที่ 1/2558. สถาบันวิ จัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง, กรมประมง. 12 หน้า. 

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง. 2557. เอกสารการประกอบการฝึกอบรมการเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาตะกรับ ปี 
2557. 51 หน้า. 

ส านักงานคลังจังหวัดสงขลา. 2556. สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสงขลา แบบ Bottom Up ประจ าปี พ.ศ. 2555 และ
 ประมาณการ ปี พ.ศ. 2556. 62 หน้า. 
ส านักงานประมงจังหวัดสงขลา. 2559. สรุปสภาวะการประมงจังหวัดสงขลา ปี 2558. เอกสารสรุปรายงานสภาวะการ
 ประมงจังหวัดสงขลา. 20 หน้า. 
 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2562 O1 

481 

P17 

การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาเก๋าปะการัง Epinephelus corallicola (Valenciennes, 1828) 
 
สุภาพร ต้ังสิทธิวัฒน์1* เกรียงศักด์ิ เผด็จภัย2 อภิชาติ เติมวิชชากร3 ปริญญา สุทธินนท์4 และ สุริยะ แพงดี5  
1สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด  
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 
3ที่ปรึกษากรมประมง  
4ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝั่งระยอง 
5ส านักงานประมงจังหวดัชัยภูม ิ

บทคัดย่อ 
 การเพาะพันธุ์และการอนุบาลปลาเก๋าปะการัง ด าเนินการที่สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด 
ท าการศึกษาจากพ่อแม่พันธ์ุจ านวน 11 ตัว ภายในบ่อคอนกรีตสี่เหลี่ยมขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร ภายใต้ระบบน้ ากึ่งปิด
หมุนเวียน ประกอบด้วยปลาเพศผู้มีน้ าเชื้อ จ านวน 4 ตัว น้ าหนักตัว 1.47 - 1.80 กิโลกรัม ความยาวตลอดตัว 45.00 - 48.00 
เซนติเมตร และความกว้างล าตัว 14.00 - 17.00 เซนติเมตร และปลาเพศเมียจ านวน 7 ตัว น้ าหนักตัว 1.13 - 1.70 กิโลกรัม 
ความยาวตลอดตัว 39.00 - 46.00 เซนติเมตร และความกว้างล าตัว 13.00 - 16.00 เซนติเมตร พ่อแม่พันธุ์ปลาเก๋าปะการังมี
ความสมบูรณ์เพศและสามารถผสมพันธ์ุวางไข่แบบธรรมชาติตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็น
ระยะเวลาติดต่อกัน 9 เดือน แต่ละเดือนผสมพันธุ์และวางไข่ติดต่อกัน 3  - 7 วัน โดยไข่เป็นประเภทไข่ลอยมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 863.74±27.69 ไมครอน สามารถวางไข่ได้ทั้งสิ้น 2,007,300 ฟอง แบ่งเป็นไข่ท่ีมีการปฏิสนธิ 1,293,000 ฟอง 
ไข่ที่ไม่มีการปฏิสนธิ 714,300 ฟอง ฟักออกเป็นตัวใช้เวลา 18 ชั่วโมง 23 นาที ที่อุณหภูมิน้ า 29  - 30 องศาเซลเซียส และ
ความเค็มของน้ า 30 psu ได้ลูกปลาฟักออกเป็นตัว 638,700 ตัว โดยมีอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยร้อยละ 67.39 และอัตราการฟัก
เป็นตัวเฉลี่ยร้อยละ 53.05 
 พัฒนาการของลูกปลาเก๋าปะการัง พบว่า ปากเริ่มเปิดเมื่ออายุ 3 วัน และอายุ 6 - 7 วัน เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ครั้งแรก เมื่อลูกปลาอายุ 9 วัน มีพัฒนาการก้านครีบแข็งของครีบหลังอันแรกและก้านครีบแข็งคู่แรกของครีบอกยื่นยาวและยื่น
ยาวสูงสุดช่วงอายุ 15 - 19 วัน และเริ่มหดสั้นลงเมือ่อายุ 30 - 31 วัน ลูกปลาพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปร่างสมบูรณ์จนเป็นลูกปลา
ขนาดเล็กลักษณะภายนอกเหมือนปลาโตเต็มวัยเมื่ออายุ 45 - 56 วัน ซึ่งลูกปลาอายุ 45 วัน มีความยาว 19.19±1.07 
มิลลิเมตร และอายุ 56 วัน มีความยาว 23.15±1.03 มิลลิเมตร การอนุบาลลูกปลาเก๋าปะการังอายุ 1 - 56 วัน พบว่า อัตรา
รอดเฉลี่ยร้อยละ 0.84 และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างปาก (MH) กับความยาวตลอดตัว (TL) ของปลาเก๋า
ปะการังในช่วงอาย ุ1 - 56 วัน มีแนวโน้มเป็นเส้นตรงที่มีความสมัพันธ์เป็นไปตามสมการ MH = –0.163+0.1754(TL) โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิการก าหนด R2 = 0.95 
 
ค าส าคัญ:  ปลาเก๋าปะการัง การเพาะพันธุ ์การอนุบาล   
   
*ผู้รับผดิชอบ: 205 ม.2 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทร. 0-3951- 0946  
E-mail: chom_49@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ตีพิมพ์เป็นเอกสารวิชาการฉบับที่ 20/2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
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Breeding and Nursing on Coral Grouper, Epinephelus corallicola (Valenciennes, 1828) 
 
Supaporn Tangsitthiwat1*, Kriengsak Phadetphai2, Aphichart Termvidchakorn3, Parinya Sutthinon4 
and Suriya Phaengdee5 
1Trat Marine Coastal Fisheries Research and Development Station  
2Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 1 (Chachoengsao) 
3Senior Consultance and Department of Fisheries 
4Rayong Coastal Aquaculture Research and Development Center 
5Chaiyaphum Fisheries Provincial Office 
 
Abstract 

Breeding and rearing of coral grouper, Epinephelus corallicola (Valenciennes, 1828), was carried out 
at the Trat marine fisheries research and development station. 11 broodstock were used to operators 
within a concrete tank with a capacity of 30 cubic meters under water semi-closed circulation system. 
Sperm can found from 4 individual males broodstock, with weight range from 1.47 - 1.80 kg, body length 
range from 45.00 - 48.00 cm and body width range from 14.00 - 17.00 cm. 7 individual females which 
weight range from 1.13 - 1.70 kg, body length range from 39.00 - 46.00 cm and body width range from 
13.00 - 16.00 cm were ready for breeding. All coral grouper broodstock ready for breeding and spawn 
naturally since October 2557 to June 2558, for 9 months continuously. Each month, they breed and 
spawn around 3 - 7 days during the period of waning. The eggs was floating egg, with averaged diameter of 
863.74±27.69 microns. All breeders lay 2,007,300 eggs with 1,293,000 fertilized eggs and 714,300 without 
fertilization. Hatching period was 18.23 hours in water temperature averaged of 29 - 30°C and salinity 
averaged of 30 psu. The 638,700 larvae were hatch with 67.39 percent fertilization rate and 53.05 percent 
hatching rate. 

The lavae development found that their mouth began to open at the age of 3 days after hatching. 
Methamophosis occurred after 6 - 7 day aged they began to change the shape at first time by appearing 
the first dorsal fin ray and first pectoral fin rays at 9 day age. The dorsal and pectoral fin rays extended to 
the maximum at age range from 15 - 19 days, and then they began to shrink at the age of 30 - 31 days. 
The larvae have completely metamorphosis at age 45 - 56 days with approximately 19.19±1.07 mm in 
length and they increased length to around 23.15±1.03 mm at age 56 days old. Nursery coral grouper 
larvae aged 1 - 56 days were found to have survival rates average 0.84 percent. The study of the 
relationship between mouth width (MH) and body length (TL) of coral grouper larvae aged 1 - 56 days was 
likely to be a linear relation with the equation MH = –0.163+0.1754(TL) with the coefficient of 
determination (R2) equal to 0.95. 

Keywords:  Coral Grouper (Epinephelus corallicola), Breeding, Nursing 
   
*Corresponding author: 205 Moo 2, Ao-yai Sub-district, Muang District, Trat Province 23000  
Tel. 0-3951-0946 
E-mail: chom_49@hotmail.com 
 

 
Note: Published as Technical Paper No. 20/2017 Marine Fisheries Research and Development Division 

Department of Fisheries 
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การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ ด้วยระบบน้้า
หมุนเวียน 
 
ไวทัศน์ หนูกล่้า1* จารุวรรณ เรืองทอง2 เพ็ญศรี เมืองเยาว์1 และ ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร3 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 
3กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ อัตรารอดตาย และต้นทุนการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว 
แวนนาไมที่เลี้ยงด้วยระบบน้ าหมุนเวียน ที่ระดับความหนาแน่นต่าง ๆ กัน โดยแบ่งเป็น 4 ทรีตเมนต์ คือ 20, 40, 60 และ 80 ตัวต่อ
ลูกบาศก์เมตร ทดลองเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดส าเร็จรูปในบ่อขนาด 3.5 ลูกบาศก์เมตร โดยการหมุนเวียนน้ า 100 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน 
แต่ละทรีตเมนต์กุ้งทดลอง มีน้ าหนัก และ ความยาวเฉลี่ย เริ่มต้น 10.35±0.98, 10.48±1.10, 9.98±1.31 และ 9.59±1.64 กรัม 
และ 11.12±0.13, 11.08±0.32, 11.06±0.28 และ 10.68±0.45 เซนติเมตร ตามล าดับ หลังใช้เวลาในการทดลองเลี้ยง 14 
สัปดาห์ พบว่ามีน้ าหนัก และ ความยาวเฉลี่ย 36.77±1.71, 36.30±2.01, 35.35±1.58 และ 35.57±0.56 กรัม และ 
16.40±0.24, 16.25±0.38, 16.14±0.17 และ 16.15±0.58 เซนติเมตร ตามล าดับ ทุกทรีตเมนต์ไม่มีความแตกตา่งกันทางสถิติ 
(P>0.05) ส่วนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเท่ากับ 1.30±0.03, 1.33±0.04, 1.35±0.01 และ 1.29±0.01 ตามล าดับ อัตรา
การรอดตายเฉลี่ย 69.99±15.34, 73.21±4.10, 75.71±9.57 และ 70.71±4.74 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ทุกทรีตเมนต์ไม่มี 
ความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ในส่วนของต้นทุนการผลิตกุ้งขาวเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ พบว่าต้นทุนที่ใช้ในการผลิตกุ้งขาว 
1 ตัว ของแต่ละทรีตเมนต์ เฉลี่ยเท่ากับ 724.96, 363.66, 243.33 และ 182.96 บาท ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P<0.05) ต้นทุนส่วนใหญ่มาจากต้นทุนด้านแรงงาน คิดเป็น 54.39, 54.21, 54.01 และ 53.87 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นต้นทุนด้าน
พลังงาน คิดเป็น 33.44, 33.33, 33.21 และ 33.12 เปอร์เซ็นต์ ของต้นทุนทั้งหมด ตามล าดับผลการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า 
ทรีตเมนต์ที่ 4 เป็นทรีตเมนต์ที่เหมาะสมที่สุดต่อการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมให้เป็นพ่อแม่พันธ์ุในระบบน้ าหมุนเวียน   
 
ค้าส้าคัญ: พ่อแม่พันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม อัตราการเจริญเติบโต การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ อัตรารอดตาย ต้นทุนการผลิต ระบบ
น้ าหมุนเวียน 
   
*ผู้รับผิดชอบ: 1/19 หมู่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร 0-7431-1895 
E-mail: waitatnooklum@gmail.com 
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A Rearing of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei  Boone, 1931) Growth up to 
Broodstock using Recirculating Aquaculture System 
 
Waitat Nooklum1*, Jaruwan Ruangthong2, Pensri Muangyao1 and Youngyut Predalumpaburt3 

1Coastal Aquaculture Research and Development Center Region 6 (Songkhla) 
2Coastal Aquaculture Research and Development Center Region 3 (Surathaningkhla) 
3Coastal Aquaculture Research and Development Division 
 
Abstract 
 Study on growth, food conversion rate, survival rate and average cost of pacific white shrimp 
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) were carried out to produced to broodstock in recircurating 
aquaculture system with water renewal rate of 100 percent/day at different density of 20, 40, 60 and 80 
shrimps/m3 and feeding with formulated feed five time a day in 3.5 m3 pond for 14 weeks. The initial 
weight of experimental shrimps were 10.35±0.98, 10.48±1.10, 9.98±1.31 and 9.59±1.64 g.  and average 
initial size of 11.12±0.13, 11.08±0.32, 11.06±0.28 and 10.68±0.45 cm. (total length). At the end of 
experiment (14 weeks), the average final weight were 36.77±1.71, 36.30±2.01, 35.35±1.58 and 35.57±0.56 g. 
and average final length were 16.40±0.24, 16.25±0.38, 16.14±0.17 and 16.15±0.58 cm. The food conversion 
rate were 1.30±0.03, 1.33±0.04, 1.35±0.01 and 1.29±0.01. While the survival rate were 69.99±15.34, 
73.21±4.10, 75.71±9.57 and 70.71±4.74 percent. All treatments showed statistically no significant 
differences (P>0.05). The average production costs were 724.96, 363.66, 243.33 and 182.96 baht/individual  for 
the density of 20, 40, 60 and 80 shrimps/m3 respectively. The highest production cost were labor accounted 
for 54.39, 54.21, 54.01 and 53.87 percent. And electricity accounted for 33.44, 33.33, 33.21 and 33.12 percent. 
respectively. The results concluded that the stocking density 80 shrimps/m3 would be the most suitable 
and worthwhile for pacific white shrimp rearing to broodstock with recirculating aquaculture system. 
 
Keywords: Litopenaeus vannamei, broodstock, growth rate, FCR, survival rate, production cost, RAS 
   
*Corresponding author: 1/19 Moo 3, Kaorubchang, MuangDistrict, Songkhla Province 90000. Tel. 0-7431-1895  
E-mail: waitatnooklum@gmail.com 
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ค้าน้า 
ปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งประสบปัญหามาก ทั้งด้านราคากุ้งที่ตกต่ า และปัญหาทางด้านการเลี้ยง การเกิดโรคระบาดต่างๆ 

ซึ่งท าให้ปริมาณผลผลิตกุ้งลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่น โรคตายด่วน ซึ่งก าลังเป็นปัญหาส าคัญต่ออุ ตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของ
ประเทศ กรมประมงได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้น เพื่อให้อุตสาหกรรมกุ้งของประเทศไทยเป็นสินค้าที่ท ารายได้ให้แก่
ประเทศได้อย่างยั่งยืน จึงน าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งคุณภาพจากหลายแหล่งด้วยกันเพื่อน ามาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกกุ้งให้แก่
เกษตรกรได้น าไปเพาะเลี้ยงต่อไป ทั้งนี้สายพันธุ์กุ้งที่น าเข้ามาได้แก่ สายพันธุ์ Shrimp Improvement System (SiS), Kona 
bay และ Guam โดยกรมประมงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง น าไปเลี้ยง
และเพาะขยายพันธ์ุผลิตให้แก่เกษตรกรไปเลี้ยงต่อ และบางส่วนกรมประมงได้น ามาผลิตลูกและเลี้ยงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในรุ่น
ต่อไป  

ก่อนหน้าน้ีพ่อแม่พันธ์ุกุ้งที่เกษตรกรน ามาใช้ในกระบวนการผลิตลูกกุ้งบางส่วนน ามาจากบ่อดิน และมีโอกาสติดเช้ือ
ต่าง ๆ เข้ามาในระบบท าให้ลูกกุ้งที่ผลิตได้ติดเช้ือดังกล่าวด้วย แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้ชัดเจนถึงการติดเช้ือของลูก
กุ้งที่ได้จากพ่อแม่พันธ์ุดังกล่าว มาจากสาเหตุอะไร จากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
พบว่าการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในระบบน้ าหมุนเวียนสามารถผลิตเป็นพ่อแม่พันธุ์กุ้งได้ในอัตรารอดตายไม่น้อยกว่า 80 
เปอร์เซ็นต์ และกุ้งที่ผลิตได้ มีลักษณะ และคุณภาพที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้อย่างดี จากข้อมูล
ดังกล่าวคิดว่าการผลิตพ่อแม่พันธ์ุกุ้งสามารถท าได้หลากหลายวิธีด้วยกัน และวิธีการหนึ่งท่ีสามารถท าไดค้ือการเลีย้งในระบบน้ า
หมุนเวียน  

ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นในด้านอัตรารอดตาย อัตราการเจริญเติบโต และต้นทุนของการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
ที่ได้จากการเลี้ยงในระบบน้ าหมุนเวียนที่อัตราความหนาแน่นที่ต่าง ๆ กัน เพื่อจะได้น ามาใช้ในกระบวนการผลิตกุ้งพ่อแม่พันธุ์
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงและคุ้มทุนท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค ์  

1. ศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และอัตรารอดตาย ของการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมให้
เป็นพ่อแม่พันธ์ุ ด้วยระบบน้ าหมุนเวียน 

2. ศึกษาต้นทุนของการผลิตพ่อแม่พันธ์ุกุ้งขาวที่เลี้ยงด้วยระบบน้ าหมุนเวียน 
 

วิธีด้าเนินการ 
1. สถานท่ีศึกษาและระยะเวลาในการทดลอง 

ทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) โดยใช้ระยะเวลาทดลอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2560 - กันยายน 2561  
2. การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลอง แบบ CRD  โดยทดลองเลี้ยงในบ่อขนาด 3.5 ลูกบาศก์เมตร และแบ่งการทดลองออกเป็น 4 
ทรีตเมนต์ ๆ ละ 4 ซ้ า ดังนี้ 
  ทรีตเมนต์ที่ 1 ปล่อยกุ้งที่มีความหนาแน่น 20  ตัวต่อ ลบ.ม. (70 ตัวต่อบ่อ) 
  ทรีตเมนต์ที่ 2 ปล่อยกุ้งที่มีความหนาแน่น 40 ตัวต่อ ลบ.ม. (140 ตัวต่อบ่อ) 
  ทรีตเมนต์ที่ 3 ปล่อยกุ้งที่มีความหนาแน่น 60 ตัวต่อ ลบ.ม. (210 ตัวต่อบ่อ) 
  ทรีตเมนต์ที่ 4 ปล่อยกุ้งที่มีความหนาแน่น 80 ตัวต่อ ลบ.ม. (280 ตัวต่อบ่อ) 
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 แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ช่วงการทดลอง ดังนี้ 
 ช่วงที่ 1 การเตรียมพันธุ์กุ้ง 
 การเตรียมพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมให้ได้ขนาดทดลอง โดยการเพาะพันธุ์จากพ่อแม่พันธุ์ที่ได้จากการเลี้ยงของ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) เพาะและอนุบาลจนกุ้งเข้าสู่ระยะโพสต์ลาวาร์ 15 จึงน าลูกกุ้งที่ได้ไป
เลี้ยงในบ่อผ้าใบขนาด 80 - 100 ลบ.ม. จนกุ้งมีน้ าหนักเฉลี่ย 9 - 10 กรัม ใช้เวลาเลี้ยง ประมาณ 60 วัน 
  ช่วงที่ 2 การทดลองเลี้ยงในระดับความหนาแน่นต่าง ๆ 
การทดลองเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเป็นพ่อแม่พันธ์ุ โดยคัดเลือกกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้จากการเลี้ยงในช่วงที่ 1 โดยการคัดเลือกกุ้ง
ขนาดน้ าหนักประมาณ 9 - 10 กรัม ความยาวเริ่มต้นประมาณ 10 - 11 เซนติเมตร โดยปล่อยกุ้งตามจ านวนทรีตเมนต์ที่วาง
แผนการทดลองไว้  

 การให้อาหาร การจัดการ การตรวจสอบคุณภาพน้ า และการบันทึกข้อมูล 
1. ให้อาหารกุ้งขาวแวนนาไมชนิดเม็ดส าเร็จรูปโปรตีน 38 - 42 เปอร์เซ็นต์ ให้วันละ 5 มื้อ (เวลา 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00 และ 21.00 น.) ในอัตรา 5 - 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักรวม และค านวณปริมาณการให้อาหารในครั้งต่อไปโดย
วิธีการของ โชคชัย (2548)  

ค านวณจากสูตร             Wt =  W0+(W0xF/C) 

เมื่อ                            Wt =  น้ าหนักสัตว์น้ า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (t) 
W0   =  น้ าหนักสัตว์น้ า ณ เวลาเริ่มต้น (0) 

F =  ร้อยละของอัตราการให้อาหาร 
C =  อัตราแลกเนื้อ (ก าหนดที่ 1.3) 

 

2. ทุกทรีตเมนต์หมุนเวียนน้ า 100 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน 
3. คุณภาพน้ าท่ีตรวจสอบทุกวัน ได้แก่ ออกซิเจน อัลคาลินิตี้ พีเอช ความเค็ม อุณหภูมิ และคุณภาพน้ าที่ตรวจสอบ

สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ได้แก่ ปริมาณแคลเซียม แมกนีเซียม แอมโมเนีย และไนไตรท์ 
4. แต่ละวันบันทึกปริมาณอาหาร การลอกคราบ และจ านวนกุ้งที่ตาย 
5. แต่ละเดือนจะสุ่มชั่งน้ าหนัก และวัดความยาวเพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโต และเพื่อปรับลดปริมาณอาหาร 
6. ใช้ระยะเวลาในการทดลองเลี้ยง 14 สัปดาห์ (รวมช่วงเลี้ยงตั้งแต่กุ้งโพสต์ลาวาร์ 158 วัน)  
7. เมื่อสิ้นสุดการทดลองตรวจสอบอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และ

ค านวณต้นทุนการผลิต  

วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ าในบ่อทดลองมีรายละเอียดดังนี้ 
 ความเค็ม ใช้ refracto-meter ยี่ห้อ  ATAGO, อุณหภูมิ และความเป็นกรด-ด่าง (pH) ใช้ pH meter model 
multiline 4 ยี่ห้อ WTW, ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ าใช้เครื่อง DO meter model multiline 4 ยี่ห้อ WTW, อัลคาลินิตี้ 
(Alkalinity) ใช้วิธี Potentionmetric titration to pre-selected ไนไตรท์ (nitrite-nitrogen) โดยวิธี Grasshoff (1976) 
วิเคราะห์โดยเครื่อง Spectrophotometer และค่าแอมโมเนีย (ammonia-nitrogen) โดยใช้วิธี  Phenol-hypo-Chlorite 
method วิเคราะห์โดยเครื่อง Spectrophotometer (คณิต และคณะ, 2537) และปริมาณแร่ธาตุ ได้แก่ แมกนีเซียม 
และแคลเซียม โดยวิธีการไตเตรทด้วย EDTA (APHA, 1980) 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและค้านวณผล 
1. ค านวณอัตราการเจรญิเติบโตต่อวนั (กรัม/วัน) ตามสูตร 

   อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน     =   (W2-W1) 
                                     (t2- t1) 

เมื่อ  W2  =  น้ าหนักเฉลี่ย (กรมั) เมื่อเวลา (วัน)  ที่ t2 
   W1  =  น้ าหนักเฉลี่ย (กรมั) เมื่อเวลา (วัน)  ที่ t1 

2. ค านวณอัตราการเปลี่ยนอาหารเปน็เนื้อ (Food Conversion Rate; FCR) ตามสตูร 
FCR   =   น้ าหนักอาหารที่กุ้งกิน 

        น้ าหนักกุ้งที่เพ่ิมขึ้น 
3. ค านวณอัตรารอดตาย (Survival rate) % ตามสูตร 

   อัตรารอดตาย =    จ านวนกุ้งเมื่อสิ้นสุดการทดลอง x 100 
        จ านวนกุ้งเริ่มต้น 

4. การค านวณต้นทุนและผลตอบแทน 
   น าต้นทุนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในระบบน้ าหมุนเวียน มาวิเคราะห์ตามวิธีท่ีอ้างอิงโดย สมบูรณ์ (2537) ดังนี้ 
    ต้นทุนท้ังหมด =  ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร 
     ต้นทุนผันแปร =  ค่าพันธุ์กุ้ง + ค่าอาหารกุ้ง + ค่าแรงงาน + ค่าพลังงานและปัจจยัการผลิต + ค่าเสีย 

       โอกาสในการลงทุน 
    ต้นทุนคงที่ =  ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ + ค่าเสยีโอกาสในการลงทุน 
   ค่าเสียโอกาสในการลงทุน  =   ต้นทุนคงที่เป็นเงินสด X อัตราดอกเบี้ย 
   ต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรมั  =   ต้นทุนท้ังหมด 
            ผลผลิตรวม 
   ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) ค านวณโดยวิธีเส้นตรง (Straight line) 
  DS  =    OC-SV 
               L 
  โดยที่     DS หมายถึง ค่าเสื่อมราคาต่อปีท่ีคิดโดยวิธีเส้นตรง 
  OC หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินเมื่อซื้อ (original cost) 
  SV  หมายถึง มูลค่าซาก (salvage value) 
  L    หมายถึง อายุการใช้งานของทรัพย์สิน (expected life) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 น าข้อมูลผลของอัตราการปล่อยที่ความหนาแน่นต่างๆกัน ต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 
และอัตราการรอดตาย มาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบ one way analysis of 
variance และเปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติส าเร็จรูป 
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ผลการศึกษา 
1. น้ าหนัก ความยาว อัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปน็เนื้อ และอัตรารอดตาย 

ผลการทดลองเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมให้เป็นพ่อแม่พันธ์ุในระบบน้ าหมุนเวียน ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ทรีตเมนต์
โดยใช้ระดับความหนาแน่นของกุ้งขาวแวนนาไมที่ 20, 40, 60 และ 80 ตัวต่อลูกบาศกเ์มตร โดยแต่ละทรีตเมนต์มีน้ าหนักและ 
ความยาวเฉลี่ยเริ่มต้นเท่ากับ 10.35±0.98, 10.48±1.10, 9.98±1.31 และ 9.59±1.64 กรัม และ 11.12±0.13, 11.08±0.32, 
11.06±0.28 และ 10.68±0.45 เซนติเมตร ตามล าดับ หลังใช้เวลาในการทดลองเลี้ยง 14 สัปดาห์ พบว่า ทั้ง 4 ทรีตเมนต์ 
มีการเจริญเติบโตที่ใกล้เคียงกันในทุกช่วงเวลาการสุ่ม แสดงดังรูปที่ 1 และเมื่อสิ้นสุดการทดลองมีน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 
36.77±1.71, 36.30±2.01, 35.35±1.58 และ 35.57±0.56 กรัม ความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 16.40±0.24, 16.25±0.38, 
16.14±0.17 และ 16.15±0.58 เซนติเมตร ตามล าดับ ทุกระดับไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) อัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.29±0.02, 0.28±0.01, 0.28±0.01 และ 0.28±0.01 กรัม/วัน ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
ในขณะที่อัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 69.99±15.34, 73.21±4.10, 75.71±9.57 และ 70.71±4.74 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเท่ากับ 1.30±0.03, 1.33±0.04, 1.35±0.01 และ 1.29±0.01 ตามล าดับ ทุกระดับไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ข้อมูลการทดลองแสดงดังตารางที่ 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงการเจริญเติบโตของกุ้งขาวในแต่ละช่วงเวลาที่สุ่มตรวจสอบการเจริญเติบโต (2 สัปดาห์/ครั้ง) 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมให้เป็นพ่อแม่พันธ์ุในระบบน้ าหมุนเวียนที่ระดับความหนาแน่น 4 ระดับใช้เวลา
เลี้ยง 14 สัปดาห์  (รวมเวลาทั้งหมด 158 วัน) 

ข้อมูลการเล้ียง ทรีตเมนต์ที่ 
 ทรีตเมนต์ที่ 1 ทรีตเมนต์ที่ 2 ทรีตเมนต์ที่ 3 ทรีตเมนต์ที่ 4 
ปริมาตรน้ าในบ่อทดลอง (ลูกบาศก์เมตร) 3.5 3.5 3.5 3.5 
น้ าหนักเร่ิมต้นเฉลี่ยต่อตัว (กรัม) 10.35±0.98 a  10.48±1.10 a 9.98±1.31 a 9.59±1.64 a 
น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยต่อตัว (กรัม)  36.77±1.71 a 36.30±2.01 a 35.35±1.58 a 35.57±0.56 a 

ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ยต่อตัว (เซนติเมตร)  11.12±0.13 a 11.08±0.32 a 11.06±0.28 a 10.68±0.45 a 
ความยาวสุดทา้ยเฉลี่ยต่อตัว (เซนติเมตร)  16.40±024 a 16.25±0.38 a 16.14±0.17 a 16.15±0.58 a 

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (กรัม/วัน)  0.29±0.02 a  0.28±0.01 a 0.28±0.01 a 0.29±0.01 a 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 1.30±0.03 a  1.33±0.04 a 1.35±0.01 a 1.29±0.01 a 
อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 69.99±15.34 a 73.21±4.10 a 75.71±9.57 a 70.71±4.74 a 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันตามแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  
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รูปที่ 2 แสดงลักษณะบ่อเลี้ยง และระบบการให้อากาศด้วยหัวทราย  

         

รูปที่ 3 แสดงลักษณะบ่อบ าบัดน้ าหมุนเวียน ขนาด 350 ลูกบาศก์เมตร 

 ในส่วนของการตรวจสอบปริมาณความสมบูรณ์ของกุ้งทั้งเพศผู้ และ เพศเมีย พบว่ากุ้งที่เลี้ยงด้วยระบบน้ า
หมุนเวียน เพศผู้สามารถผลิตน้ าเช้ือได้อย่างสมบูรณ์โดยสามารถสังเกตได้จากการสร้างถุงสเปิร์มบริเวณโคนขาเดินคู่ที่  1 
ในขณะที่เพศเมียก็มีลักษณะของความสมบูรณ์เพศให้เห็นอย่างชัดเจน ดังเช่น การแสดงลักษณะสีฟ้าตรงบริเวณ Thelycum 
และ การสร้างไข่ในระยะ 2 - 3 ซึ่งเห็นได้ชัดเจนตรงบริเวณหลังของกุ้งเพศเมีย ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่
จะน าไปขุนเพื่อผสมพันธ์ุได้ต่อไป แสดงดังรูปที่ 4 และ 5 

          

รูปที่ 4 แสดงลักษณะถุงสเปิร์มของกุ้งเพศผู้ (ซ้าย) - ลักษณะเพศเมียที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมจะผสมพันธ์ุ (ขวา) 
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รูปที่ 5 แสดงลักษณะการสร้างไขข่องกุ้งเพศเมียที่ได้จากการเลี้ยงในระบบน้ าหมุนเวียน 
 

2. ต้นทุนการผลิต 
 ต้นทุนการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงด้วยระบบน้ าหมุนเวียนของทรีตเมนต์ ที่ 1 , 2, 3 และ 4 เป็น
ระยะเวลา 14 สัปดาห์ ต้นทุนการผลิตของแต่ละทรีตเมนต์เท่ากับ 50 ,46.91, 50,912.76, 51,101.00 และ 51,230.12 บาท 
แบ่งเป็น ต้นทุนผันแปร : ต้นทุนคงที่ เท่ากับ 90.00:10.00, 90.03:9.97, 90.07:9.93 และ 90.09:9.91 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
และต้นทุนส่วนใหญ่มาจากด้านแรงงาน เท่ากับ 54.39, 54.21, 54.01 และ 53.87 รองลงมาเป็นต้นทุนด้านพลังงานเท่ากับ 
33.44, 33.33, 33.21 และ 33.12 เปอร์เซ็นต์ ท่ีเหลือ เป็นต้นทุนด้านอ่ืน ๆ  แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 รายละเอียดต้นทุนการผลิตพ่อแม่พันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงในระบบน้ าหมุนเวียนระยะเวลา 14 สัปดาห์ 
 
รายละเอียดต้นทุน 

ทรีตเมนต์ 
ทรีตเมนต์ที่ 1 ทรีตเมนต์ที่ 2 ทรีตเมนต์ที่ 3 ทรีตเมนต์ที่ 4 

บาท % บาท % บาท % บาท % 
ต้นทุนผันแปร 
- ค่าพันธุ์กุ้ง(1) 

- ค่าอาหารกุ้ง(2) 

- ค่าพลังงาน(3) 

- ค่าแรงงาน(4) 

- ค่าเสียโอกาสเงิน
ลงทุน(5) 

 
150.00 
167.00 

16,969.40 
27,600.00 

785.51 

 
0.30 
0.33 
33.44 
54.39 
1.55 

 
150.00 
330.00 

16,969.40 
27,600.00 

788.36 

 
0.29 
0.65 
33.33 
54.21 
1.55 

 
150.00 
515.00 

16,969.40 
27,600.00 

791.60 
 

 
0.29 
1.01 
33.21 
54.01 
1.55 

 
150.00 
642.39 

16,969.40 
27,600.00 

793.83 

 
0.29 
1.25 
33.12 
53.87 
1.55 

 
รวมต้นทุนผันแปร 45,671.91 90.00 45,837.76 90.03 46,026.00 90.07 46,155.62 90.09 
ต้นทุนคงที่ 
- ค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์ 
- ค่าเสียโอกาสเงิน
ลงทุน 

 
5,000.00 

 
75.00 

 
9.85 

 
0.15 

 
5,000.00 

 
75.00 

 
9.82 

 
0.15 

 
5,000.00 

 
75.00 

 
9.78 

 
0.15 

 
5,000.00 

 
75.00 

 

 
9.76 

 
0.15 

รวมต้นทุนคงที่ 5,075.00 10.00 5,075.00 9.97 5,075.00 9.93 5,075.00 9.91 
รวมต้นทุนท้ังหมด 50,746.91 100.00 50,912.76 100.00 51,101.00 100.00 51,230.12 100.00 

หมายเหตุ: (1) ค่าพันธุก์ุ้งคิดจากกุ้งขนาด 100 ตัวต่อกิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 150 บาท (กุ้งเป็น) 
   (2) ค่าอาหารกุ้งชนิดเม็ด 38 - 42 เปอร์เซ็นต์ ราคากิโลกรัมละ 50 บาท 
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   (3) ค่าพลังงาน คิดจากจ านวนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ ได้แก่ มอเตอร์ปั๊มน้ า 3 แรงม้า 1 ตัว ท างาน 40 นาทีต่อวัน 
ตลอดการทดลองคิดเป็นอัตราการใช้ 133 หน่วย และ มอเตอร์ปั๊มลมใช้ ริงโบรเวอร์ขนาด 2 แรงม้า 1 ตัวท างาน 24 ช่ัวโมงต่อ
วัน ตลอดการทดลองคิดเป็นอัตราการใช้ 3,556 หน่วย (ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.60) 

   (4) ค่าแรงงานคิดค่าแรงงานขั้นต่ าวันละ 300 บาท  
   (5) ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 1.75 

   (6) ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ได้แก่บอ่เลี้ยง 30,000 บาท/บ่อ อายุการใช้งาน 10 ปี มอเตอร์ ราคา 10,000 บาท อายุการ
ใช้งาน 5 ป ี
 

3. คุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยง และในระบบบ าบัด 
 คุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงและบ่อบ าบัด ตรวจสอบสัปดาห์ละ 2 ครั้ง แต่ละทรีตเมนต์ พบว่าความเค็มมีค่าเฉลี่ย 
27.0±2.0, 27.0±2.0, 27.0±2.0 และ 27.0±2.0 และ บ่อบ าบัด 27.0±2.0 ส่วนในพัน อุณหภูมิเฉลี่ย 29.5±1.25,  29.5±1.25,  
29.7±1.00 และ 29.5±1.00  และบ่อบ าบัด 30.5±1.00 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ย 7.9±0.98, 7.8±0.24, 
7.7±0.15 และ 7.8±0.44 และบ่อบ าบัด 7.7±0.78 อัลคาลินิตี้เฉลี่ย 176±15, 180±13, 190±10 และ  181±17 และบ่อบ าบัด 
179±12 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ าเฉลี่ย 6.44±0.64, 6.23±0.36, 6.01±0.11 และ 5.98±0.19 และบ่อ
บ าบัด 5.89±1.01 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียเฉลี่ย 0.25±0.09, 0.47±0.07, 0.36±0.11 และ 0.66±0.17 และบ่อบ าบัด 
0.06±0.24 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรท์เฉลี่ย 0.17±0.03, 0.22±0.05, 0.41±0.35 และ 0.32±0.07 และบ่อบ าบัด 0.09±0.05 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณแคลเซียมเฉลี่ย  450±35, 500±70, 550±45 และ 495±80 และบ่อบ าบัด 510±15 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และปริมาณแมกนีเซียมเฉลี่ย 1,230±158, 1,310±105, 1,250±95 และ 1,280±115 และบ่อบ าบัด 1,180±113 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ตามล าดับ แสดงดังตาราง 3 
 
ตารางที่ 3 คุณภาพน้ าเฉลี่ยในบ่อเลี้ยงและบ่อบ าบัด  

พารามิเตอร์ ทรีตเมนต์ที่ 1 ทรีตเมนต์ที่ 2 ทรีตเมนต์ที่ 3 ทรีตเมนต์ที่ 4 บ่อพักน้ าหลังบ าบัด 

ความเค็มเฉลี่ย (ส่วนในพัน) 27.0±2.0 27.0±2.0 27.0±2.0 27.0±2.0 27.0±2.0 
อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) 29.5±1.25 29.5±1.25 29.7±1.0 29.5±1.0 30.5±1.0 
ความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ย 7.9±0.98 7.8±0.24 7.7±0.15 7.8±0.44 7.7±0.78 
อัลคาลินิตี้เฉลี่ย (มิลลิกรัม/ลิตร) 176±15 180±13 190±10 181±17 179±12 
ออกซิเจนละลายน้ าเฉลี่ย (มิลลิกรัม/ลติร) 6.44±0.64 6.23±0.36 6.01±0.11 5.98±0.19 5.89±1.01 
แอมโมเนียรวมเฉลี่ย (มิลลิกรัม/ลิตร) 0.25±0.09 0.47±0.07 0.36±0.11 0.66±0.17 0.06±0.24 
ไนไตรท์เฉลี่ย (มิลลิกรัม/ลิตร) 0.17±0.03 0.22±0.05 0.41±0.35 0.32±0.07 0.09±0.05 
ปริมาณแคลเซียม (มิลลิกรัม/ลิตร) 450±35 500±70 550±45 495±80 510±15 
ปริมาณแมกนีเซียม (มิลลิกรัม/ลิตร) 1,230±158 1,310±105 1,250±95 1,280±115 1,180±113 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 
 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ อัตรารอดตาย และต้นทุนการผลิตกุ้งขาวแวนนาไม
เพื่อให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในระบบน้ าหมุนเวียนในครั้งนี้ ท าการทดลองที่ 4 ระดับความหนาแน่น หรือ 4 ทรีตเมนต์ คือ 20 , 40, 
60 และ 80 ตัวต่อ ลูกบาศก์เมตร ผลการทดลองพบว่า ทุกระดับความหนาแน่น กุ้งมีอัตราการเจริญเติบโตที่คงที่และใกล้เคียง
กัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ยประมาณ 1.3 ซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับการเลี้ยงในบ่อดินที่มีค่า 1.2  - 1.5 ในขณะที่
อัตรารอดตายที่ไม่ต่ ากว่า 70 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงกุ้งขาวของเกษตรที่เลี้ยงในบ่อดินเพื่อเป็นกุ้งเนื้อ 
พบว่าอัตรารอดตายใกล้เคียงกันแต่ยังมีอัตรารอดตายต่ ากว่า โดยทั่วไปมีอัตรารอดตาย ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ถึงจะคุ้มค่า 
แต่หากจะเปรียบเทียบกับการศึกษาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเพื่อเป็นกุ้งเนื้อ โดยเลี้ยงในระบบน้ าหมุนเวียน ของไวทัศน์ 
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และคณะ (2558) ที่เลี้ยงกุ้งที่อัตราความหนาแน่น 1,428 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตรารอดตาย 48.0±3.571 เปอร์เซ็นต์ พบว่า
อัตรารอดตายครั้งนี้สูงกว่า อาจจะมาจากรูปแบบการเลี้ยง รูปแบบบ่อที่ต่างกัน และความหนาแน่นที่ต่างกัน ในขณะที่เมื่อ
เปรียบเทียบกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเพื่อผลิตเป็นพ่อแม่พันธ์ุของสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง โดยการเลี้ยงใน
บ่อผ้าใบขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร ปล่อยกุ้งจ านวน 30 ,000 ตัว หรือคิดเป็นอัตราความหนาแน่น 333 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
พบว่ามีอัตรารอดตาย 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการทดลองดังกล่าวและการทดลองในครั้งนี้  มีอัตรารอดตายที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจาก
ข้อมูลดังกล่าว เมื่อกล่าวถึงอัตรารอดตายของกุ้งที่เลี้ยงในระบบน้ าหมุนเวียนให้เป็นพ่อแม่พันธุ์นั้น มีโอกาสที่จะน ามาเป็นแนว
ทางการเลี้ยงได้  
 ขณะที่การเจริญเติบโตของการทดลองครั้งนี้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการน าพ่อแม่พันธ์ุกุ้งดังกล่าวไปใช้เพื่อเป็น
พ่อแม่พันธุ์ ซึ่งใช้เวลาทดลองไป 14 สัปดาห์ หรือรวมเวลาทั้งหมด 158 วัน ทุกทรีตเมนต์มีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 35 กรัม
โดยทั่วไปแล้วกุ้งที่นิยมน ามาใช้เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์จะใช้กุ้ งที่อายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และก่อนที่จะน าไปขุนด้วยอาหารสด 
น้ าหนักเริ่มต้นไม่ควรจะน้อยกว่า 35 กรัม นิรนาม (ติดต่อส่วนตัว) เนื่องจากหากน้ าหนักตัวน้อยระยะเวลาการขุนจะมากขึ้นท า
ให้ต้นทุนสูง และปริมาณของไข่หรือนอเพลียสจะน้อยเกินไป ในขณะที่ต้นทุนการผลิตพ่อแม่พันธุ์ กุ้งในครั้งนี้ พบว่าต้นทุน
ทั้งหมดเท่ากับ 50,746.91, 50,912.76, 51,101.00 และ 51,230.12 บาท ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนผันแปร ด้านแรงงาน คิดเป็น 
54.39, 54.21, 54.01 และ 53.87 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นต้นทุนด้านพลังงาน คิดเป็น 33.44 , 33.33, 33.21 และ 33.12 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ที่เหลือเป็นต้นทุนด้านอื่น ๆ ในการทดลองครั้งนี้พบว่าต้นทุนในการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวต่อตัวเฉลี่ย
เท่ากับ 724.96, 363.66, 243.33 และ 182.96 บาท ตามล าดับ ทั้งนี้ การผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งดังกล่าวยังมีแนวทางลดต้นทุน
การผลิตได้อีก เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนด้านแรงงาน หากในการเลี้ยงกุ้งพ่อแม่พันธุ์ในปริมาณความหนาแน่นที่
สูงขึ้นกว่านี้ต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นมาจะยังคงมีไม่มากเนื่องจากยังใช้แรงงานเท่าเดมิ แต่จะต้องมีการจัดการให้ระบบการเลีย้งเหมาะสม
ควบคู่กับการจัดการด้านพลังงานให้มีการใช้อย่างคุ้มค่าก็จะสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้     
 สรุปการศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ อัตรารอดตาย และต้นทุนการผลิตพ่อแม่พันธุ์
กุ้งขาวแวนนาไมในระบบน้ าหมุนเวียนในครั้งนี้ พบว่าทุกระดับความหนาแน่นมีอัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเนื้อ อัตรารอดตาย และต้นทุนการผลิต ท่ีไม่แตกตา่งกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าทรีตเมนต์ที่ 4 หรือท่ีระดับความหนาแน่น 80 
ตัวต่อลูกบาศก์เมตรหรือ 280 ตัวต่อบ่อ เป็นทรีตเมนต์ที่ดีที่สุดของการทดลองครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ตามความหนาแน่นดังกล่าวยัง
ไม่ใช่ความหนาแน่นที่เหมาะสมที่สุด ยังต้องศึกษาเพิ่มเติมในระดับความหนาแน่นที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
และหาแนวทางการลดต้นทุนการใช้แรงงาน และพลังงานลง ซึ่งหากประเมินแล้วหากจะลดต้นทุนด้านแรงงานก็อาจจะต้องเพิ่ม
ปริมาณความหนาแน่นให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้มากขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการใช้พลังงานนั้น มีมาจาก 2 ระบบคือ 
1 ระบบการให้อากาศ ซึ่งมอเตอร์ที่ใช้มีขนาดที่ใหญ่เกินไปท าให้เสียค่าใช้จ่ายพลังงานมาก 2 ระบบการหมุนเวียนน้ า แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก คือ มอเตอร์มีขนาดที่ใหญ่เกินความจ าเป็นควรใช้ขนาดมอเตอร์ที่แรงม้าต่ ากว่านี้ และ
ประเด็นที่ 2 คือ ระยะเวลาการหมุนเวียนต่อวัน สามารถลดการท างานลงได้อีกในช่วงแรกของการเลี้ยงอาจจะหมุนเวียนน้ า
น้อยกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ และหลังจากท่ีเลี้ยงไปได้สักระยะหรือกุ้งเริ่มมีขนาดที่โตขึ้น ค่อยปรับระยะเวลาการหมุนเวียนน้ าให้
เพิ่มขึ้นตาม ควบคู่กับการตรวจเช็คคุณภาพน้ าก็จะท าให้ลดการใช้พลังงานลงไปได้ 
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ผลของการใช้วัสดุพรางแสงต่อคุณภาพน ้าและอัตราการรอดตายของการอนุบาลลูกปูทะเล (Scylla sp.) 
ระยะ zoea 1 จนถึงระยะ zoea 5 

 
วิรงรอง  เลิศประเสริฐ1* ชวินโรจน์ เลิศแสนพร และ สุรชาต ฉวีภักด์ิ 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้้าชายฝั่งจันทบุรี  
   
บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลของการใช้วัสดุพรางแสงต่อคุณภาพน้้าและอัตราการรอดตายของการอนุบาลลูกปูทะเล ด้าเนินการ ณ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจันทบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มกราคม 2561 แบ่งการศึกษาเป็น 3 
ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้้า โดยชุดการทดลองที่ 1 ไม่มีการพรางแสง (ชุดควบคุม) ชุดการทดลองที่  2 มีการพรางแสง 40% 
และชุดการทดลองที่ 3 มีการพรางแสง 80% วัสดุที่ใช้ในการพรางแสงเป็นแสลนสีด้า อนุบาลลูกปูทะเล ระยะ zoea 1 ในถัง
ทดลองพลาสติกสีน้้าเงินบรรจุน้้าถังละ 300 ลิตร ความหนาแน่น 40 ตัวต่อลิตร หรือถังละ 12,000 ตัวต่อถัง จนเข้าระยะ 
zoea5 ในระหว่างการศึกษาตรวจวัดค่าความเข้มแสง, อุณหภูมิน้้า, แอมโมเนียรวม, ไนไตรท์, ความเป็นกรดด่าง และความเป็น
ด่าง พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 - 3 ค่าความเข้มแสงเฉลี่ย เท่ากับ 5,927.92±1,611.90, 2,364.44±779.36 และ 197.55±51.25 
ลักซ์ และค่าอุณหภูมิน้้าเฉลี่ย เท่ากับ 26.31±1.76, 27.42±1.00 และ28.00±0.96 องศาเซลเซียล ซึ่งค่าอุณหภูมิน้้าในชุดการ
ทดลองที่ 1 มีค่าแตกต่างกับชุดการทดลองที่ 2 กับ 3 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) อัตราการรอดตายที่ ระยะ zoea 5 
พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 26.08±6.56% แตกต่างกับชุดการทดลองที่ 2 และ3 มีค่าเฉลี่ย 6.83±1.00 และ
3.56±0.58%  อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)  ค่าเฉลี่ยของแอมโมเนียรวมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากระยะ zoea 1 - zoea 3 
ซึ่งชุดการทดลองที่ 1 แตกต่างกับชุดการทดลองที่ 2 และ 3 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยแอมโมเนียรวม
สูงสุดที่ ระยะ zoea 3 เท่ากับ 0.13±0.09, 0.20±0.10 และ 0.23±0.06 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ ค่าเฉลี่ยไนไตรท์ พบว่า
ระยะ zoea 3 เท่ากับ 0.01±0.01, 0.08±0.10 และ 0.25±0.06 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ ซึ่งชุดการทดลองที่ 3 แตกต่าง
กับชุดการทดลองที ่1 และ 2 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนค่าเฉลี่ยความเป็นกรดด่าง และความเป็นด่าง แต่ละชุด
การทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ผลการศึกษาครั้งนี้ช้ีให้เห็นว่าการพรางแสงมีผลให้ระดับความเข้มแสงในถัง
อนุบาลต่้าลง แต่อุณหภูมิน้้าสูงขึ้น รวมทั้งค่าคุณภาพน้้าแอมโมเนียรวมและไนไตรท์มีค่าสูงขึ้นเช่นกัน ท้าให้ลูกปูทะเลมีอัตรา
การรอดตายต่้าลง ดังนั้น การพรางแสงจึงไม่เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกปูทะเลวัยอ่อน ระยะ zoea 1 จนถึงระยะ zoea 5 
 
ค้าส้าคัญ: ปูทะเล ความเข้มแสง อุณหภูมิ 
   
*ผู้รับผิดชอบ: 165 ม.9 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 0-3945-7987 
E-mail: wirongrong.poy@gmail.com 
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Effects of Shading on Water Qualities and Survival Rate of Mud Crab (Scylla sp.) 
Nursing from Zoea 1  to Zoea 5 
 
Wirongrong Lerdprasert1*, Chawinroj  Lertsaenporn and Surachart  Chaweepack 
1Chanthaburi Coastal Aquaculture Research and Development Center 
  
Abstract 
 The effects of shading on water qualities and survival rate of mud crab (Scylla sp.) nursing were 
conducted at hatchery of Chanthaburi Coastal Aquaculture Research and Development Center during 
October 2017 - January 2018. The experiment consisted of 3 treatments and 3 replications in each 
treatment, including T1 control, T2 shading 40% and T3 shading 80%. A black shading net was used as a 
shading material. The mud carb larvae stage zoea 1 were stocked in plastic tanks containing 300 L of  
seawater at a density of 40 zoea/liter or 12,000 zoea/tank and nursing until zoea 5. Light intensity and 
water qualities, water temperature, ammonia, nitrite, pH, alkalinity and dissolve oxygen were collected 
every day during 9 - 11 am. The result showed that the average light intensity was 5,927.92±1,611.90, 
2,364.44±779.36 and 197.55±51.25 lux and the average water temperature was 26.31±1.76, 27.42±1.00 and 
28.00±0.96oC in T1 - T3, respectively. Light intensity and water temperature in T1 significantly differed from 
T2 and T3 (p<0.05). The average survival rate of zoea 5 in T1 was significantly higher than T2 and T3 
(p<0.05). The average of total ammonia increased along the larval development stage from zoea 1 to 
zoea3 which showed a significant lower in T1 than T2 and T3 (p<0.05). The highest concentration of total 
ammonia was found in zoea 3 at the average of 0.13±0.09, 0.20±0.10 and 0.23±0.06 mg/l in T1 - T3, 
respectively. The average values of nitrite at stage zoea 3 were 0.01±0.01, 0.08±0.10 and 0.25±0.06 mg/l in 
T1 - T3, respectively, which showed a significant higher concentration in T3 than T1 and T2 (p<0.05). The 
average values of pH and alkalinity of all treatments showed no statistical difference (p>0.05). The result 
from this study indicates that shading significantly effects the reduction of light intensity and increases 
water temperature and other water qualities such as total ammonia and nitrite. These effects then 
resulted in the decrease of survival rate in mud crab. Thus, no shading is recommended for the nursing of 
mud carb stage zoea 1 to zoea 5.        
   
Keywords: Mud crab (Scylla sp.) Indensity light Temperature 
   
*Corresponding author: 165 Moo 9, Tumbon Bangkacha, Maung District, Chanthaburi Province 22000  
Tel. 0-3945-7987  
E-mail: wirongrong.poy@gmail.com 
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ค้าน้า 
 ปูทะเลเป็นสัตว์น้้าชายฝั่งที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นที่นิยมบริโภค มีรสชาติดี และมีคุณค่า
ทางโภชนาการ โดยปริมาณปูทะเลที่จับจากธรรมชาติในปี พ.ศ. 2548 มีจ้านวน 1,744 ตัน (สถิติการประมงแห่งประเทศไทย, 
2550) และในปี พ.ศ. 2558 จับได้ลดลงเหลือ 1,495 ตัน (สถิติการประมงแห่งประเทศไทย, 2560) เนื่องจากมีการจับปูทะเล
ขึ้นมาบริโภคทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงแม่ปูไข่ในกระดองมาเพื่อประกอบเป็นอาหารจ้าหน่ายตามตลาดสดและร้านอาหาร
ทะเลทั่วไปอย่างแพร่หลาย ในปัจจุบันยังมีความต้องการบริโภคปูทะเลเพิ่มขึ้น ท้าให้ราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะปูขนาดใหญ่ เนื้อ
แน่น ราคากิโลกรัมละ 700 บาทขึ้นไป  
 จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศไทยที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์ เมื่อมี
การพัฒนาอาชีพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เหมาะสมโดยการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน ท้าให้ทรัพยากรประมงเสื่อม
โทรม ประกอบกับมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบริโภคอาหารทะเลเพิ่มขึ้น ท้าให้มีการจับปูทะเลมาบริโภคจนเกินก้าลังการ
ผลิตตามธรรมชาติ ส่งผลให้ปูทะเลเริ่มลดลง เพื่อให้มีผลผลิตปูทะเลเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น จึงเป็น
หน้าท่ีของกรมประมงในการเร่งศึกษาเทคนิคการอนุบาลลูกปูทะเลให้มีอัตรารอดสูงขึ้นและมีปริมาณเพียงพอในการขยายผลสู่
การเลี้ยงเพื่อสร้างงานและรายได้ให้กับเกษตรกร หรือน้าไปปล่อยเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปูทะเลในแหล่งธรรมชาติ  
 การเพาะพันธุ์ปูทะเลในโรงเพาะฟัก โดยปกติอัตราการฟักลูกปูระยะซูเอี้ยอยู่ในช่วง 30 - 80% ทั้งนี้ขึ้นกับความ
สมบูรณ์ของแม่ปูทะเล จากการสังเกต พบว่า ลูกปูทะเลมีพฤติกรรมชอบว่ายน้้ารวมกลุ่มในบริเวณที่มีแสงส่องผ่าน ท้าให้มี
โอกาสการท้าร้ายกันเอง อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้การอนุบาลลูกปูมีอัตรารอดตายต่้า จึงตั้งสมมุติฐานว่า แสงอาจเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลให้อัตราการรอดตายของลูกปูในแต่ละระยะมีความแตกต่างกัน Rabbani and Zeng (2005) รายงานว่า การ
อนุบาลลูกปูในถังสีด้ามีอัตราการรอดตายสูงดีกว่าถังสีขาว ในท้านองเดียวกับการทดลองเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus 
vannamei) ระยะ post larvae 10 ความเข้มแสงต่้ามีผลต่ออัตรารอดตาย (ชลอ และคณะ, 2552) นอกจากน้ีความเข้มแสงที่
สูงขึ้น มีแนวโน้มต่ออัตราการรอดตายของการอนุบาลสัตว์น้้าชนิดอื่น เช่น ลูกปลาการ์ตูน หรือปลาตะกรับได้ แต่ในกลุ่มปูทะเล
ยังขาดการศึกษาด้านความเข้มแสงอย่างชัดเจน  
 คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของความเข้มแสงต่ออัตราการรอดตายในการอนุบาลลูกปูทะเลระยะ zoea 1 จนถึง 
zoea 5 โดยใช้วัสดุที่หาง่ายมาควบคุมแสงในระหว่างการอนุบาลลูกปูทะเล ส่งผลให้มีอัตราการรอดตายเพิ่มสูงขึ้น  
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อทราบระดับความเข้มแสงและอุณหภูมิที่เหมาะสมที่เกิดจากการใช้วัสดุพรางแสงในระหว่างการอนุบาลต่ออัตรา
การรอดตายของการอนุบาลลูกปูทะเล ระยะ zoea 1 - zoea 5 
 
วิธีด้าเนินการ 
1. การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด CRD (Completely Randomized Design) โดยอนุบาลลูกปูทะเล ระยะ Zoea 
1 จ้านวน 108,000 ตัว ในถังพลาสติกทรงกระบอก ขนาด 500 ลิตร ถังละ 12,000 ตัว (หนาแน่น 40 ตัวต่อลิตร สุภาพ, 
2547) มีการเติมอากาศโดยใช้หัวทราย จ้านวน 2 หัวต่อถังทดลอง และใช้แสลนพรางแสงสีด้าที่ระดับ 40% และ 80% ปิดปาก
ถังทดลอง ถังทดลองตั้งในโรงเรือนมุงหลังคาด้วยกระเบื้องแบบปกติทึบแสงสลับกับกระเบื้องโปร่ งแสง ความเข้มแสงใน
โรงเรือนระหว่างการทดลองมีค่าเฉลี่ย 8,698.89±1,648.48 ลักซ์ ด้าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าชายฝั่งจันทบุรี ในระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงมกราคม 2561 แบ่งออกเป็น 3 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้้า  
 ชุดการทดลองที่ 1 การอนุบาลลูกปูทะเลที่ไม่มีการพรางแสง (ชุดควบคุม)  
 ชุดการทดลองที ่2 การอนุบาลลูกปูทะเลที่มีการพรางแสงด้วยแสลนสีด้า 40% 
 ชุดการทดลองที ่3 การอนุบาลลูกปูทะเลที่มีการพรางแสงด้วยแสลนสีด้า 80%  

2. การเตรยีมน้้าทะเล และอุปกรณ ์
            เตรียมถังทดลองพลาสติก บรรจุน้้าทะเลปริมาตร 300 ลิตร จ้านวน 9 ถัง โดยเตรียมน้้าทะเลที่ความเค็ม 30 ส่วนใน
พันส่วน ผ่านการกรองและฆ่าเช้ือด้วยแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ ที่ระดับความเข้มข้น 30 ส่วนในล้านส่วน ให้อากาศด้วยหัวทราย
และทิ้งให้คลอรีนสลายตัว 2 วัน แล้วจึงน้ามาใช้ในการทดลอง  
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 เตรียมอุปกรณ์พรางแสงปิดปากถังทดลอง โดยใช้ท่อ PE ดัดเป็นทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 85 เซนติเมตร น้า
แสลนพรางแสงสีด้า 40% และ80% มาเย็บเข้ากับกรอบท่ีเตรียมไว้ ชุดละ 3 อัน 

3. การเตรียมลูกปูทะเล 
 น้าแม่ปูทะเลที่ไข่นอกกระดองสีเหลอืงจากธรรมชาติ มาวางไข่ในถังพลาสติกทรงกระบอกสีด้า ขนาด 500 ลิตร ถังละ 
1 ตัว งดอาหาร ดูดตะกอนและเช็ดท้าความสะอาดถังเลี้ยงแม่พันธ์ุทุกวัน พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้้า 50% เป็นระยะเวลา 9 - 11 วัน 
แม่ปทูะเลเขี่ยไข่ฟักเป็นลูกปูทะเล ระยะ zoea 1  แล้วจึงน้าลูกปูทะเลไปทดลอง 

4. การเตรียมอาหารและการให้อาหาร 
 การให้โรติเฟอร์ ท้าการเก็บรวบรวมโรติเฟอร์จากบ่อเลี้ยง ที่ความหนาแน่น 1,500 ตัวต่อมิลลิลิตร และให้โรติเฟอร์
เป็นอาหารในถังอนุบาล ท่ีความหนาแน่น 30 ตัวต่อมิลลิลิตร ลูกปูระยะ zoea 1 - 3 ให้วันละ 2 ครั้ง  
 การให้อาร์ทีเมีย ท้าการเพาะในถังกรวย 200 ลิตร เมื่อครบ 18 - 24 ช่ัวโมง ใส่ฟอร์มาลีน 500 ส่วนในล้านส่วน นาน 
10 นาที ล้างและเก็บแยกเปลือกออก โดยให้ปริมาณมากเกินพอ ลูกปูทะเล zoea 2 - zoea 5  
  การเตรียม Tetraselmis sp. เพื่อใช้เป็นอาหารโรติเฟอร์ โดยใช้หัวเช้ือ Tetraselmis sp. จากห้องปฏิบัติการ 
จ้านวน 5 ลิตร น้ามาขยายต่อลงถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร และใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ยูเรีย และไดโซเดียมไฮโดรเจน
ฟอสเฟต อัตรา 100, 10 และ5 กรัมต่อลิตร มีการเติม Tetraselmis sp. ในถังอนุบาลลูกปูทะเลวันละ 5 ลิตร  

5. วิธีการทดลองและเก็บข้อมูล 
 การอนุบาลลูกปูทะเลจากระยะ zoea 1 - zoea 5 เริ่มเปลี่ยนถ่ายน้้าครั้งแรกในวันที่ 3 ของการทดลองจากนั้น
เปลี่ยนถ่ายน้้าทุก 2 วัน ๆ ละ 30 - 50 เปอร์เซ็นต์ ให้โรติเฟอร์ ปริมาตร 30 ตัว/มล.ที่เลี้ยงด้วย Tetraselmis sp. และ       
อาร์ทีเมียอายุ 2 และ 3 วัน เป็นอาหาร (อาร์ทีเมีย ปริมาตร 10 ตัว/มล.) เติมปูนโดโลไมด์ ท่ีความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 เมื่อลูกปูทะเลพัฒนาในแต่ละระยะ ตั้งแต่ระยะ zoea 1 - zoea 5 ท้าการสุ่มนับจ้านวนลูกปูในแต่ละระยะของทุกชุด
การทดลอง มีการวัดความเข้มแสงใช้เครื่องวัดความเข้มแสง (ใช้เครื่องวัดความเข้มแสงของ TENMARS รุ่น TM-204) และ
อุณหภูมิน้้าในเวลา 11.00 น. ตลอดการทดลอง และมีการเก็บตัวอย่างน้้าจากถังทดลอง เวลา 9.00 น. มาวิเคราะห์คุณภาพน้้า
ดังนี ้
       - ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า (Dissolved oxygen) โดยใช้เครื่องมือวัดออกซิเจน ยี่ห้อ YSI 550 A 
 - ความเข้มแสง (Light Intensity) โดยใช้เครื่องมือ Lux Meter ยี่ห้อ TENMARS รุ่น TM-205 
   - อุณหภูมิ โดยใช้เครื่องมือเทอร์โมมิเตอร์ แบบแอลกอฮอล์  
 - ความเค็ม (Salinity) โดยใช้เครื่องมือ Hand Refracto-Salinometer ยี่ห้อ ATAGO รุ่น S/Mill  
   - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยใช้เครื่องมือ pH meter ยี่ห้อ WTW รุ่น inolab pH 720 
   - ความเป็นด่าง (Alkalinity) วิเคราะห์ด้วยวิธี Potentiometric Titration (APHA, AWWA and WPCF, 1980) 
    - แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) วิเคราะห์ด้วยวิธี phenol-hypochlorite  (Strickland and Parsons, 1972) 
 - ไนไตรท์ (Nitrite) วิเคราะห์ด้วยวิธี diazotization method (Strickland and Parsons, 1972) 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล  
    ค้านวณข้อมูลอตัราการรอดตายของลูกปูทะเล โดยใช้สูตร       
            อัตรารอดตาย (%)  =  จ้านวนลูกปูทะเลที่เหลือในแต่ละระยะ x 100 
    จ้านวนลูกปูทะเลทั้งหมด  
 การวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอัตราการรอดตายของค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้าในแต่ละชุดการทดลองโดยใช้วิธีความ
แปรปรวนแบบทางเดียว One way ANOVA เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวแปรในแต่ละชุดการทดลองที่
ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 95% 
 
ผลการศึกษา 
1. ผลผลิตและอัตราการรอดตาย 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองอนุบาลลูกปูทะเลวัยอ่อน พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 - 3 เริ่มต้นที่ระยะ zoea 1 มีจ้านวนลูกปูทะเล
เฉลี่ย 12,000 ตัว ทุกชุดการทดลอง ระยะ zoea 2 มีจ้านวนเฉลี่ย 10,593±400.17, 10,616±256.73 และ 8,953±262.74  
ตัว ระยะ zoea 3 มีจ้านวนเฉลี่ย 6,667±488.81, 4,587±402.66 และ 2,773±789.26 ตัว ระยะ zoea 4 มีจ้านวนเฉลี่ย 
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3,667±423.95, 2,293±209.33 และ1,467±523.67 ตัว ระยะ zoea 5 มีจ้านวนเฉลี่ย 3,130±804.67, 820±91.65 และ
427±94.52 ตัว ตามล้าดับ (ตารางท่ี 1)  
 อัตรารอดการรอดตายของลูกปูทะเล ระยะ zoea 2 พบว่า ชุดการทดลองที่ 3 มีค่าแตกต่างกับชุดการทดลองที่ 1 
และ 2 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ระยะ zoea 3 และ zoea 4 พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 - 3 มีค่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) และ ระยะ zoea 5 พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 มีค่าแตกต่างกับชุดการทดลองที่ 2 และ 3 อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 1 จ้านวนลูกปูทะเลระยะ zoea 1 - zoea 5 ที่อนุบาลด้วยวัสดุพรางแสงแตกต่างกัน 

ชุดการทดลอง ซ ้า 
จ้านวน (ตัว) ลูกปูทะเลในแต่ละระยะวัยอ่อน 

       zoea 1      Zoea 2       Zoea 3       Zoea 4       Zoea 5 

1 
1          12,000         11,000         6,240         4,120         3,880  

2        12,000         10,200         6,560         3,280         2,280  

3        12,000         10,580         7,200         3,600         3,230  

ค่าเฉล่ีย  12,000.00±0.00 10,593±400.17 6,667±488.81 3,667±423.95 3,130±804.67 

2 

1        12,000         10,320         4,640         2,320           840  

2        12,000         10,750         4,160         2,080           720  

3        12,000         10,778         4,960         2,480           900  

ค่าเฉล่ีย  12,000.00±0.00 10,616±256.73 4,587±402.66 2,293±209.33 820±91.65 

3 

1        12,000          8,750         2,400         1,200           500  

2        12,000          9,250         3,680         2,080           460  

3        12,000          8,860         2,240         1,120           320  

ค่าเฉล่ีย  12,000.00±0.00 8,953±262.74 2,773±789.26 1,467±523.67 427±94.52 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยอัตราการรอดตายของลูกปูทะเลวัยอ่อน 

ชุดการทดลองที่ 
ค่าเฉล่ียอัตราการรอดตายของลูกปูทะเลวัยอ่อน 

zoea 1 Zoea 2 Zoea 3 Zoea 4 Zoea 5 

1  100.00±0.00a 88.28±3.51a 55.56±4.04a 30.56±3.51a 26.08±6.56a 

2 100.00±0.00a 88.47±2.31a 38.22±3.05b 19.11±2.00b 6.83±1.00b 

3 100.00±0.00a 74.61±2.08b 23.11±6.66c 12.22±4.36c 3.56±0.58b 

หมายเหต:ุ ค่าตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคญัทางสถิต ิ(p<0.05) 
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ภาพที่ 1 อัตราการรอดตายเฉลี่ย (%) ลูกปูทะเล ระยะ zoea 1 - zoea 5 ที่อนุบาลด้วยวัสดุพรางแสงแตกต่างกัน 
 
2. ความเข้มแสงและอุณหภูมิน้้า 
 การใช้วัสดุพรางแสงด้วยแสลนสีด้า ที่ระดับ 40% กับ 80% และไม่มีการใช้แสลนพรางแสงเป็นชุดควบคุม พบว่า 
ความเข้มแสงในชุดการทดลองที่ 1 - 3 มีค่าเฉลี่ย 5,927.92±1,611.90, 2,364.44±779.36 และ197.55±51.25 ลักซ์ ตามล้าดับ 
ภาพที่ 2 ค่าอุณหภูมิน้้าในการอนุบาลลูกปูทะเล พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 - 3 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 26.31±1.76, 27.42±1.00 
และ28.00±0.96 องศาเซลเซียล ชุดการทดลองที่ 1 มีค่าแตกต่างกับชุดการทดลองที่ 2 กับ 3 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  
(p<0.05) ภาพที่ 3 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 ค่าเฉลี่ยความเขม้แสง (ลักซ์) ของการอนุบาลลูกปูทะเลระยะ zoea 1 - zoea 5 ในแต่ละชุดการทดลอง 
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ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยอณุหภูมิน้้า (องศาเซลเซียส) ของการอนุบาลลูกปทูะเลระยะ zoea 1 - zoea 5 ในแต่ละชุดการทดลอง 
 
3.คุณสมบัติของน้้าระหว่างการทดลอง 
  
ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยคณุภาพน้้าระหว่างการอนุบาลลูกปูทะเล 

ชุดการทดลอง ระยะ 
ออกซิเจน ความเป็นกรด-ด่าง ความเป็นด่าง แอมโมเนียรวม ไนไตรท์ 

mg/l 
 

mg/l mg/l mg/l 

1 
Zoea 1 

6.80±0.03a 8.18±0.01a 98.33±2.89a 0.03±0.01a 0.00 

2 6.75±0.07a 8.17±0.02a 93.33±7.64a 0.05±0.01b 0.00 

3 6.76±0.02a 8.17±0.01a 98.33±2.89a 0.04±0.01b 0.00 

1 
Zoea 2 

6.59±0.05a 8.45±0.03a 173.33±7.64a 0.00a 0.00a 

2 6.52±0.07a 8.43±0.02a 163.33±2.89a 0.07±0.03b 0.01±0.01a 

3 6.44±0.10a 8.45±0.01a 166.67±7.64a 0.05±0.05b 0.01±0.01a 

1 
Zoea 3 

6.71±0.03a 8.14±0.02a 131.67±11.55a 0.13±0.09a 0.01±0.01a 

2 6.60±0.04b 8.11±0.00a 118.33±12.58a 0.20±0.10b 0.08±0.10a 

3 6.59±0.06b 8.14±0.02a 128.33±10.41a 0.23±0.06b 0.25±0.06b 

1 
Zoea 4 

6.84±0.08a 8.24±0.01a 151.67±2.89a 0.00 0.00a 

2 6.63±0.08b 8.25±0.01a 145.00±0.00a 0.00 0.01±0.01a 

3 6.55±0.15b 8.30±0.04a 156.67±16.07a 0.00 0.02±0.01a 

1 
Zoea 5 

6.63±0.02a 8.25±0.01a 140.00±8.66a 0.00 0.00 

2 6.61±0.03a 8.27±0.01a 133.33±10.41a 0.00 0.00 

3 6.52±0.06a 8.26±0.01a 138.33±2.89a 0.00 0.00 
หมายเหต:ุ   ค่าตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคญัทางสถิต ิ(p<0.05) 
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สรุปและวิจารณ์ 
 ผลจากการศึกษาครั้งนี้ท้าให้เห็นว่า การอนุบาลลูกปูทะเลในระยะ zoea 1 จนถึงระยะ zoea 5 โดยการใช้แสลน
พรางแสงสีด้าที่ระดับ 40% และ 80% ในน้้าทะเลความเค็มของน้้าทะเลที่ 30 ส่วนในพันส่วน (หรือ 30 g/l) มีผลท้าให้
อุณหภูมิของน้้าในถังอนุบาลสูงขึ้นจาก 26.31±1.76 มาเป็น 27.42±1.00 และ 28.00±0.96oC ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการใช้ แส
ลนพรางแสงสีด้าคลุมถังอนุบาลปูทะเลอาจจะท้าให้การระบายอากาศที่อยู่เหนือถังอนุบาลลดลงไม่สามารถระบายความร้อน
ของน้้าขึ้นมาสู่อากาศได้ น้้าในถังจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้น และลูกปูที่อนุบาลในชุดการทดลอง T2 และ T3 มีอัตรารอดต่้าลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับชุดการทดลอง T1 ที่มีอัตรารอดสูงสุด ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับรายงานของ Nurdiani and Zeng (2007) 
ในการอนุบาลลูกปูทะเล (Scylla serrata) วัยอ่อนจนถึงระยะเมกาโลปา ที่พบว่า ระดับของน้้าทะเลความเค็ม 30 g/l เมื่อ
อนุบาลในน้้าท่ีมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น อัตรารอดของตัวอ่อนปูทะเลลดลงอย่างมีนัยส้าคัญ โดยในรายงานของ Nurdiani and Zeng 
(2007) ได้สรุปผลการศึกษาว่า อุณหภูมิและความเค็มของน้้าทะเลมีอิทธิพลร่วมและส่งผลอย่างมีนัยส้าคัญต่อการรอดตายของ
ลูกปูวัยอ่อน ดังนั้นผลการศึกษานี้จึงช้ีให้เห็นว่า การพรางแสงถังอนุบาลท้าให้ตัวอ่อนปูมีอัตรารอดลดลง 
  เนื่องจากการอนุบาลลูกปูทะเลต้องมีการเติมเตตร้าเซลมิสในทุกชุดการทดลองเป็นเทคนิคของการอนุบาลลูกปูทะเล 
ดังนั้นผลจากการพรางแสงท้าให้สภาพแวดล้อมของถังอนุบาลมีความเข้มของแสงลดลงจากค่าเฉลี่ยประมาณ 
5,927.92±1,611.90 มาที่ 2,364.44±779.36 และ197.55±51.25 ลักซ์ ซึ่งลัดดา (2543) ได้รายงานว่า แพลงก์ตอนพืช
ต้องการความเข้มแสงท่ี 3,500 - 4,000 ลักซ์ ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ให้แสงสว่าง 12 ช่ัวโมง ไม่ให้แสงสว่าง 12 ช่ัวโมง  
ดังนั้น สภาพแวดล้อมในถังอนุบาลลูกปูทะเลชุดการทดลองที่พรางแสงด้วยแสลนพรางแสงสีด้าในการศึกษาครั้งนี้จึงไม่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเตตร้าเซลมิส และจึงส่งผลกระทบต่อระบบการอนุบาลลูกปูทะเลที่ใช้แพลงก์ตอนพืชเป็น
อาหารมีชีวิต เห็นได้จาก ชุดการทดลอง T1 (ไม่พรางแสง) มีเตตร้าเซลมสิเพิ่มขึ้นจนน้้าเป็นสเีขียวเข้มมีผลตอ่อัตราการรอดตาย
ที่เพ่ิมสูงกว่าชุดการทดลอง T2 และ T3 ที่ปริมาณแสงไม่เพียงพอและเตตร้าเซลมิสที่เติมลงไปไม่สามารถเติบโตเพิ่มปริมาณได้ 
Nghia et al. (2007) ได้รายงานผลการศึกษาที่สอดคล้องการการศึกษาในครั้งนี้ โดยได้อนุบาลลูกปูวัยอ่อนด้วยการเสริม
แพลงก์ตอนพืช (คลอเรลลา) เป็นเวลา 15 วัน พบว่าลูกปูที่อนุบาลด้วยระบบน้้าที่มีการเสริมคลอเรลลา มีอัตราการรอดตาย 
15±8% ได้ดีกว่าชุดที่ไม่มีการเสริมคลอเรลลา อัตราการรอดตาย 8±7% ซึ่ง Nghia et al. (2007) ได้รายงานว่าการเสริมคลอ
เรลลาในน้้าระหว่างการอนุบาลลูกปูทะเลเหมือนเป็นการให้อาหารเสริมที่มีคุณค่ากับโรติเฟอร์ที่เป็นอาหารของลูกปูทะเลใน
ระยะ zoea 1 - zoea 3 ส่งผลให้ลูกปูทะเลมีอัตราการรอดตายและพัฒนาการที่รวดเร็วขึ้น ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้ผลจาก
การพรางแสงจึงกระทบต่อระบบการอนุบาลลูกปูทะเลที่มีการเติมเตตร้าเซลมิสเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กับ โรติเฟอร์ใน
ระหว่างการอนุบาล ท้าให้เตตร้าเซลมิสไม่เพียงพอที่จะเป็นอาหารของโรติเฟอร์ในระหว่างการอนุบาล และในที่สุดจึงท้าให้ลูกปู
มีอัตราการรอดตายน้อยลง 
 ผลการศึกษาครั้งน้ียังช้ีให้เห็นว่า เมื่อสภาพแวดล้อมถูกเปลี่ยนแปลงไปจากการพรางแสงด้วยแสลนพรางแสงสีด้าแล้ว
ยังสงผลกระทบถึงคุณภาพน้้าที่เป็นตัวแปรส้าคัญในการอนุบาลตัวอ่อนสัตว์น้้า โดยเฉพาะแอมโมเนียรวม และไนไตรท์ โดยที่
ระบบการอนุบาลตัวอ่อนปูทะเลที่ต้องมีการเติมเตเตร้าเซลมิส เพื่อเพิ่มคุณภาพทางอาหารของโรติเฟอร์แล้วและยังมีบทบาทใน
การรักษาคุณภาพน้้าผ่านการดูดซับแอมโมเนียหรือผลิตออกซิเจนได้อีกทางหนึ่ง  การพรางแสงให้กับถังอนุบาลจึงอาจเป็น
สาเหตุที่ท้าให้เตตร้าเซลมิสเกิดการตายสะสมอย่างรวดเร็ว เห็นได้ชัดจากผลการศึกษาในครั้งนี้ท่ีการพรางแสง 80% และ 40% 
ตามล้าดับ ส่งผลให้ค่าคุณภาพน้้าแอมโมเนียรวม (0.23±0.06 และ 0.20±0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร) และไนไตรท์ (0.25±0.06 
และ 0.08±0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร) และมีค่าสูงขึ้นสูงสุดเมื่ออนุบาลลูกปูไปจนถึงระยะ zoea 3 ส่วนค่าแอมโมเนียและไนไตรท์
ลดลงในระยะ zoea 4 - 5 เพราะ มีการเปลี่ยนถ่ายน้้าเพิ่มขึ้น  ดังนั้น ชุดการทดลองที่มีการพรางแสง 40% และ 80% อย่างไร
ก็ตามระดับความเข้มข้นของแอมโมเนียรวมและไนไตรท์ถึงแม้ว่าแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญในแต่ละชุดการทดลอง แต่ความ
เข้มข้นก็ยังอยู่ในช่วงที่ปลอดภัยต่อการอนุบาลลูกปูวัยอ่อน คือ แอมโมเนียรวม 0 - 0.5  มก./ล. (Neil et al., 2005) และไน
ไตรท์ 2.5 - 6.99 มก./ล. (Seneriches-Abiera et al., 2007) 
 
ค้าขอบคุณ 
 คณะผู้เ ช่ียวชาญวิชาการทุกท่านที่ได้ตรวจสอบแก้ไขและแนะน้าจนงานวิจัยฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วงด้วยดี และ
ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจันทบุรี เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการจัดเก็บข้อมูล
และเป็นแรงงานส้าคัญในการวิจัยในครั้งนี้ 
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เอกสารอ้างอิง 
กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง. 2550. ปริมาณการจับสัตว์น้้าเค็ม จ้าแนกตามชนิดสัตว์น้้าและแหล่งท้าการประมง ปี 

2548. ใน: สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548. เอกสารฉบับที่ 6/2550. ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง. หน้า 
31-33. 

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง. 2560. ปริมาณการจับสัตว์น้้าเค็ม จ้าแนกตามชนิดสัตว์น้้าและแหล่งท้าการประมง ปี 
2558. ใน: สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558. เอกสารฉบับที่ 5/2560. กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง กรมประมง. หน้า 31-33. 

ชลอ ลิ้มสุวรรณ, นิติ ชูเชิด, กัญญาณัฐ ขุนดี,  ชัยพร ทิพย์ศรีมงคล, ชวลิต อัครคหสิน, ปิยรมณ์ พวงช่อ และมณฑกานต์ 
สมบูรณ์. 2552. ผลของความเข้มแสงต่ออัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตในการเลี้ยงลูกกุ้งขาวแวนนาไม 
(Litopenaeus vannamei). ใน: การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 สาขาประมง. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. หน้า 142-148. 

ลัดดา วงศ์รัตน์. 2543. คู่มือการเลี้ยงแพลงก์ตอน (พิมพ์ครั้งท่ี 3) ส้านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 127 หน้า. 
สุภาพ  ไพรพนาพงศ์.2547. การอนุบาลลูกปูทะเล Scylla olivacea (Herbst, 1796) ระยะซูเอี้ยในกล่องโฟมที่มีความ
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ผลของการจัดวางแท่งคอนกรีตที่ต่างกัน ในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดระยอง 
 
รัชกฤต ตันวิไลย1*  นันทพล สุขส าราญ2 วรกิจ  เลิศประเสริฐ2 และ ทิพากร  สุขพล2 

1สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)  
 
บทคัดย่อ 

 ผลการส ารวจอัตราการจับ จ าวนชนิด ความหลากหลายของสัตว์น้ าจากลอบปลา อนุภาคตะกอนดิน และการจมตัว
ของแท่งคอนกรีตจากแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่มีการจัดวาง 4 รูปแบบ บริ เวณชายฝั่งทะเลต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ทางทิศตะวันออกของเกาะเสม็ด ที่ระดับความลึกน้ า 18 เมตร  แหล่งส ารวจจากกองวัสดุที่มีการจัดวางด้ วยแท่ง
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.5x1.5x1.5 เมตร มีรูปแบบการจัดวาง ในแบบที่ 1, 2, 3 และ 4 ด้วยการจัดวางเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 
8, 25, 35 และ 80 แท่ง ตามล าดับ ด าเนินการส ารวจตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยกู้ลอบได้ 
12 ครั้ง และวิเคราะห์องค์ประกอบตะกอนดิน และส ารวจการจมตัวของแท่งคอนกรีต 2 ครั้ง  พบว่าอัตราการจับสัตว์น้ าจาก 4 
รูปแบบ มีอัตราการจับที่แตกต่างกัน โดยในรูปแบบที่ 1 มีอัตราการจับเฉลี่ยต่ ากว่ารูปแบบที่ 3 และ 4 อย่างมีนัยส าคัญ 
(p<0.05) ในรูปแบบที่ 1 และ 2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  ในรูปแบบที่ 1 และ 2 มีค่าอัตราการจับเฉลี่ย 6.85  - 6.97 
กิโลกรัม/ลอบ  และในรูปแบบ 3 และ 4 มีอัตราการจับเฉลี่ย 9.51 - 10.67  กิโลกรัม/ลอบ   ในด้านความชุกชุมของชนิดและ
จ านวนตัวสัตว์น้ า พบว่าในรูปแบบที่ 1, 2, 3 และ 4 มีจ านวนชนิด 23, 32, 29 และ 31 ชนิด ตามล าดับ  โดยในรูปแบบที่ 1 
และ 2 มีจ านวนชนิดและจ านวนตัวเฉลี่ยต่ ากว่าในรูปแบบที่ 3 และ 4 สัตว์น้ าที่มีความชุกชุมในกองวัสดุทั้ง 4 รูปแ บบ คือ  
ปลาสลิดทะเลชนิด Siganus javus ปลาสร้อยนกเขา (Diagramma  pictus) ปลากะพงชนิด Lutjanus vitta และปลากะพง
ข้างปาน (L. ruselli ) ด้านอนุภาคตะกอนดินมีองค์ประกอบของอนุภาคโคลนปนทรายแป้ง ทรายละเอียดถึงทรายหยาบมาก 
และหินปนเปลือกหอย ในทุกรูปแบบมีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน รูปแบบการจัดวางใน 4 รูปแบบ ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบตะกอนดิน  ในด้านการจมตัวของแท่งคอนกรีตที่มีการจัดวางทั้ง 4 แบบ ไม่มีความแตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ: จ านวนแท่งคอนกรีต  แหล่งอาศัยสตัว์ทะเล จังหวัดระยอง 
   
*ผู้รับผดิชอบ: 205 หมู่ 2 ต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 โทรศัพท์ 0-3951-0946 
E-mail: Ratkrit@hotmail.com 
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Effect on Various Patterns Installation of Dice Block for Artificial Reef in Rayong Province 
 
Ratchakrit  Tunvilai1*, Nuntapon  Suksumran2, Worakitch  Lertprasert2 and Tipakorn  Sukpol2 
1Trat Marine Fisheries Research and  Development Station 
2Eastern  Fisheries Research and  Development Center (Rayong) 
 
Abstract 

Survey on catch, number species, diversity of fishes from fish trap, sediment gradient and scouring 
from 4 patterns of concrete block installation were conducted during October 2013 to May 2014 at 
coastal along Tapong Subdistrict, Mueng District, Rayong Province.  Concrete block (size 1.5x1.5x1.5 meter) 
sets of 8, 25, 35 and 80 pieces, in pattern installation 1, 2, 3 and 4 respectively were experimental designs 
to study.  The catch rate were collected 12 times and sediment gradient of sea bottom and scouring of 
concrete block were 2 times observation. The results show that catch rate from pattern 1 and 2 were low 
in average of 6.85 - 6.97 kilogram/trap and catch of patern 1 and 2 were not different. The catch rate from 
pattern 3 and 4 were higher than the others of average 9.51 - 10.67 kilogram/trap. In cases of abundance, 
found patern 1, 2, 3 and 4 were 23, 32, 29 and 31 species, respectively. Abundant species were Siganus 
javus, Diagramma pictus, Lutjanus vitta and L. ruselli.  The kind and number in patern installation 1 and 2 
were less than in pattern 3 and 4.  And found that pattern 1 and 2 were lower average number of species 
and their number than the others. The sediment gradient were found mud and silt, fine sand, sand, 
course sand, very course sand,  gravel and shell were nearly composition in various patterns.   
 
keywords:  number of disc block,  artificial reef,  Rayong Povince  
   
*corresponding author: 205 Moo 2, Aowyai Subdistrict, Muang District, Trat Province 23000 Tel. 0-3951-0946 
E-mail: Ratkrit@hotmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Published as Technical Paper No. 5/2018 Marine Fisheries Research and Development Division             
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การท าประมงเบ็ดราวทูน่าของเรือประมงไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดียระหว่างปี 2550 - 2554 
 
นฤพน ดรุมาศ1 วัชรพงศ์  ชุ่มชืน่1* และ ไพโรจน์ หน่ายมี2 
1กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง 

2ส านักงานประมงจังหวดัสมุทรสาคร 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลการท าประมงจากสมุดปูมเรือของเรือประมงเบ็ดราวทูน่าไทยจ านวน 3 ล า ที่ท าประมงใน
มหาสมุทรอินเดียระหว่างปี 2550 - 2554 และการท าประมงทั้งหมด 2,252 ครั้ง โดยมีการท าประมงใน 4 เขตท าประมงของ
มหาสมุทรอินเดีย คือ พื้นที่มหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันตก บริเวณนอกชายฝั่งของประเทศโซมาเลีย (R2) พื้นที่บริเวณรอบเกาะ
มาดากัสการ์และนอกชายฝั่งของประเทศแอฟริกาใต้ (R3) พื้นที่มหาสมุทรอินเดียตอนล่าง ตั้งแต่ละติจูดที่ 15 ถึง 40 องศาใต้ 
(R4) และพื้นทีม่หาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันออก รวมไปถึงพื้นที่บริเวณอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน (R5) และใน 4 ช่วงเวลาท า
ประมง (ไตรมาส) คือ มกราคม - มีนาคม เมษายน - มิถุนายน กรกฎาคม - กันยายน และ ตุลาคม - ธันวาคม โดยเขตที่มีการ
ท าประมงมากที่สุด คือ เขต R4 ส าหรับช่วงเวลาที่มีการท าประมงมากที่สุด คือ ช่วงไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ จากการท าประมง
ทั้งหมดสามารถจับสัตว์น้ าได้ 56,045 ตัว น้ าหนัก 1,993,855 กิโลกรัม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มปลาทูน่า กลุ่มปลากระโทงแทง 
กลุ่มปลาฉลาม และกลุ่มปลาอื่นๆ โดยแต่ละกลุ่มมีองค์ประกอบในรูปของจ านวนตัวร้อยละ 91.59, 7.37, 0.61 และ 0.43 
ตามล าดับ และมีองค์ประกอบในรูปของน้ าหนักร้อยละ 88.69, 10.95, 0.31 และ 0.05 ตามล าดับ ส าหรับผลจับของกลุ่มปลา
ทูน่าในรูปของจ านวน พบว่า มีสัดส่วนของปลาทูน่าครีบยาวมากที่สุด รองลงมา คือ ปลาทูน่าตาโต และปลาทูน่าครีบเหลือง 
ขณะที่ผลจับของกลุ่มปลาทูน่าในรูปของน้ าหนัก พบว่า มีสัดส่วนของปลาทูน่าตาโตมากที่สุด รองลงมา คือ ปลาทูน่าครีบ
เหลืองและปลาทูน่าครีบยาว ทั้งนี้ อัตราการจับเฉลี่ยของกลุ่มปลาทูน่ามีค่าเท่ากับ 8.22 ตัวต่อเบ็ด 1,000 ตัว หรือ 282.28 
กิโลกรัมต่อเบ็ด 1,000 ตัว การเปรียบเทียบอัตราการจับระหว่างเขตท าประมง พบว่า ในเขต R3 มีอัตราการจับในรูปของ
จ านวนมากที่สุด ส่วนในเขต R2 มีอัตราการจับในรูปของน้ าหนักมากที่สุด และการเปรียบเทียบอัตราการจับระหว่างช่วงเวลา
ท าประมง พบว่า ในช่วงไตรมาสที่ 3 มีอัตราการจับทั้งในรูปของจ านวนและในรูปของน้ าหนักมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: ปลาทูน่า เบ็ดราว มหาสมุทรอินเดีย องค์ประกอบ อัตราการจับ 
   
*ผู้รับผดิชอบ: กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900  
E-mail: w.chumchuen@fisheries.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ตีพิมพ์เป็นเอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 12/2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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Tuna Longline Fishery by Thai Vessels in the Indian Ocean during 2007 - 2011 
 
Narupon  Darumas1, Watcharapong  Chumchuen1* and Pirote  Naimee2 
1Fishing Technology Development Group 

2 Samutsakhon Provincial Fisheries Office 
 

Abstract 
This study used fishing data from logbooks of three Thai tuna longliners which operated in the 

Indian Ocean during 2007 - 2011. The total number of fishing operations was 2,252. The fishing 
operations were performed in four fishing zones in the Indian Ocean, i.e., the Eastern Indian Ocean off 
the coast of Somalia (R2), around Madagascar Island and off the coast of South Africa (R3), the Central 
Indian Ocean from 15ºS to 40ºS (R4) and the Eastern Indian Ocean including the Bay of Bengal and the 
Andaman Sea (R5) in four periods (quarterly), i.e., January - March, April - June, July - September and 
October - December. Fishing zones with high fishing efforts were R3 and R4; moreover, fishing period 
with high fishing efforts was during the 3rd quarter. From all fishing operations, fishes caught were 
56,045 individuals or 1,993,855 kilograms, composed of tuna group, billfish group, shark group and other 
group. The composition of each group in number was 91.59%, 7.37%, 0.61% and 0.43%, respectively, and 
the composition of each group in weight was 88.69%, 10.95%, 0.31% and 0.05%, respectively. Catch of 
tunas in number was found that proportion of albacore tuna was the highest followed by bigeye tuna and 
yellowfin tuna, while catch of tunas in weight was found that proportion of bigeye tuna was the highest 
followed by yellowfin tuna and albacore tuna. An average catch per unit effort (CPUE) of tuna group was 
8.22 individuals/1,000 hooks or 282.28 kilograms/1,000 hooks. Comparison of CPUE of tuna group between 
fishing zones found that R3 had the highest CPUE in number, and R2 had the highest CPUE in weight. 
Comparison of CPUE of tuna group between fishing periods found that the 3rd quarter had the highest CPUE 
both in number and in weight. 
 
Keywords: tuna, longline, Indian Ocean, composition, CPUE 
   
*Corresponding author: Department of Fisheries, 50 Phahol Yothin Road, Lad Yao, Chatuchak, Bangkok 10900  
E-mail: w.chumchuen@fisheries.go.th  
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สภาวะทรัพยากรและการประมงปลาโอทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 
 
ชลิต สง่างาม1* ธุมาวดี ใจเย็น2 สนธยา บุญสุข3 และ เพราลัย นุชหมอน4 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนตอนล่าง (สงขลา)  
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนตอนกลาง (ชุมพร) 
3ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกเขต ๑ (สมุทรสาคร) 
4กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาสภาวะทรัพยากรและการประมงปลาโอทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจากเรือประมง
อวนล้อมจับปลาโอ อวนล้อมซั้ง อวนล้อมจับปั่นไฟ และอวนด า ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2555 พบว่าอวนลอมจับ
ปลาโอเป็นเครื่องมือหลักท่ีท าการประมงปลาโอ เรือประมงมีขนาด 21 - 25 เมตร ขนาดเครื่องยนต 500 - 525 แรงม้า จ านวน
ลูกเรือ 20 - 30 คน ใช้อวนไนล่อนความยาวอวน 1,600 - 1,800 เมตร ความลึกอวน 120 - 140 เมตร ปีกอวนด้านซายและ
ขวาใชตาอวนขนาด 10.0 เซนติเมตร ส่วนบริเวณท้องอวนใช้อวนขนาดตา 5.0 และ 7.5 เซนติเมตร จ านวนวันท าการประมง 5 
- 10 วัน/เที่ยว จ านวนครั้งลงอวน 3 - 15 ครั้ง/เที่ยว มีแหลงท าการประมงบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา 
เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต และบริเวณเกาะ อาดัง เกาะลังกาวี เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ที่ระดับความลึกน้ า 40 - 80 เมตร 
ชนิดของปลาโอที่จับได้คือ ปลาโอด า (Thunnus tonggol) ปลาโอแกลบ (Auxis thazard) ปลาโอลาย (Euthynnus affinis)          
ปลาโอหลอด (Auxis rochei) และปลาโอท้องแถบ (Katsuwonus pelamis) อัตราการจับเฉลี่ยของปลาโอจากอวนล้อมจับ 
ปลาโอ อวนล้อมซั้ง อวนล้อมจับปั่นไฟ และอวนด า มีค่าเท่ากับ 1 ,900.59, 534.57, 277.35 และ 978.44 กิโลกรัม/วัน 
ตามล าดับ อวนล้อมจับปลาโอ อวนล้อมซั้ง  อวนล้อมจับปั่นไฟ และอวนด า จับได้ปลาโอลายที่มีขนาดความยาวส้อมหางเฉลี่ย
เท่ากับ 38.75, 25.93, 22.80 และ 35.32 เซนติเมตร ตามล าดับ ปลาโอแกลบมีขนาดความยาวส้อมหางเฉลี่ยเท่ากับ 34.50 ,  
31.78, 24.51 และ 20.88 เซนติเมตร ปลาโอด ามีขนาดความยาวส้อมหางเฉลี่ยเท่ากับ 37.82 , 37.30, 33.11 และ 39.02 
เซนติเมตร ตามล าดับ ปลาโอหลอดที่จับไดจากอวนล้อมซั้ง อวนล้อมจับปั่นไฟ และอวนด า มีความยาวส้อมหางเฉลี่ยเท่ากับ 
22.95, 23.48 และ 22.82 เซนติเมตร ตามล าดับ  

ปลาโอลายมีสมการการเติบโตของ von Bertalanffy คือ Lt = Lt = 67.48 (1-e-0.90 (t - 0.00)) สัมประสิทธิ์การตายรวม 
(Z) เท่ากับ 4.68 ต่อปี สัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ (M) เท่ากับ 1.08 ต่อปี สัมประสิทธิ์การตายโดยการประมง (F) 
เท่ากับ 3.60 ต่อปี และสัดส่วนการใช้ประโยชน์ (E) เท่ากับ 0.77 ปลาโอแกลบมีสมการการเติบโตของ von Bertalanffy คือ           
Lt = 48.08 (1-e-1.00 (t - 0.00)) สัมประสิทธ์ิการตายรวมเท่ากับ 3.65 ต่อปี สัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ เท่ากับ 1.28 ต่อปี 
สัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมงเท่ากับ 2.37 ต่อปี และสัดส่วนการใช้ประโยชน์เท่ากับ 0.65  

   
ค าส าคัญ: สภาวะทรัพยากร การประมง ปลาโอ ทะเลอันดามัน  
   
*ผู้รับผดิชอบ: 3/1 ม.1 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 90130   
E-mail: chalitster@gmail.com  
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Status of Neritic Tunas Resources and Fisheries in the Andaman Sea Coast of Thailand 
 

Chalit Sa nga ngam1*, Thumawadee Jaiyen2, Sonthaya Boonsuk3 and Praulai Nootmorn4 
1Southern Gulf Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 
2Central Gulf Fisheries Research and Development Center (Chumphon) 
3Port - In and Port - Out Control Center, Area 1 (Samut Sakhon) 
4Marine Fisheries Research and Development Division 
 
Abstract 

The study on status of neritic tunas resources and fisheries in the Andaman Sea Coast of Thailand 
was conducted by collecting data from purse seine with fish aggregating devices (FADs), light luring purse 
seines (LPS), Thai purse seines (TPS) and Tuna purse seines (TUN) from January to December 2012. The 
results showed that TUN were the main gear of neritic tunas fisheries. The fishing boat were 21 - 25 m of 
length with 500 - 525 hp of power engine and 20 - 30 of crews. Fishing net is nylon which 1,600 - 1,800 m 
of length, 120 - 140 m of depth with varied of mesh size, 10.0 cm in right and left of net’s wings and 5.0, 
7.5 cm in middle of net. Number of fishing day was 5 - 10 day/trip and 3 - 15 of huals/trip. Fishing grounds 
of TUN are around Surin Island, Similan Island in Phang nga Province Racha yai Island, Phuket Province 
throughout Adang Island, Langkawi Island and Lepae Island in Satun province at 40 - 80 m of water depth. 
4 species of neritic tunas were found as longtail tuna (Thunnus tonggol), frigate tuna (Auxis thazard), 
kawakawa (Euthynnus affinis) frigate tuna (Auxis thazard) and skipjack tuna (Katsuwonus pelamis).  The 
average catch of neritic tunas from TUN, FADs, LPS and TPS was 1,900.59, 534.57, 277.35 and 978.44 
kg/day, respectively. TUN, FADs, LPS and TPS were caught kawakawa which average fork length as 38.75, 
25.93, 22.80 and 35.32 cm, respectively. The average fork length of frigate tuna was 34.50, 31.78, 24.51 
and 20.88 cm, respectively. The average fork length of longtail tuna was 37.82, 37.30, 33.11 and 39.02 cm, 
respectively. The average fork length of bullet tuna caught by FADs, LPS and TPS was 22.95, 23.48 and 
22.82 cm, respectively.  

The von Bertalanffy growth equation of kawakawa was Lt = 67.48 (1-e-0.90(t - 0.00)). Total mortality 
coefficient (Z) was 4.68 per year, natural mortality coefficient (M) was 1.08 per year, fishing mortality 
coefficient (F) 3.60 per year, exploitation ratio (E) was 0.77. The von Bertalanffy growth equation of frigate 
tuna was Lt = 48.08 (1-e-1.00(t - 0.00)). Total mortality coefficient was 3.65 per year, natural mortality coefficient 
was 1.28 per year, fishing mortality coefficient was 2.37 per year, exploitation ratio was 0.65.  

 
Keywords: Neritic tunas, Fisheries, Andaman sea     
   
*Corresponding author:  79/1 Wichianchom Road, Muang District, Songkhla Province 90000  
 E-mail: chalitster@gmail.com 
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การประมงอวนล้อมติดตาบริเวณจังหวัดจันทบุรี 
 
ภิญโญ ประสารยา* นรากร สมวรรณ์ธนา และ ธนัช ศรีคุ้ม 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
 
บทคัดย่อ 
 ศึกษาประสิทธิภาพอวนล้อมติดตาบริเวณจังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเมษายน 2559 พบว่า เรือ
อวนล้อมติดตามีขนาดความยาว 7.50 - 10.00 เมตร เครื่องยนต์ 85 - 160 แรงม้า จ านวนลูกเรือ 3 - 4 คน ผืนอวนเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื้ออวนเป็นอวนเอ็น ความยาววงอวน 500 เมตร ความลึกอวน 300 - 500 ตา ไม่มีสายมาน ขนาดตาอวน 21, 
25 และ 28 มิลลิเมตร โดยใช้สลับกันไปตามความชุกชุมของสัตว์น้ าเป้าหมาย ท าการประมงทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน 
โดยการวางอวนล้อมรอบฝูงปลาแล้วท าให้ฝูงปลาตกใจว่ายชนอวน จะน าสัตว์น้ าขึ้นมาปลดบนฝั่ง ส่วนใหญ่วางอวน 1 เที่ยว/
วัน ท าการประมงบริเวณปากแม่น้ าประแสร์ไปจนถึงหน้าชายหาดคุ้งวิมาน ส่วนมากท าการประมงในเขต 5,400 เมตร ที่ระดับ
ความลึก 2 - 15 เมตร ช่วงที่จับสัตว์น้ าได้มาก คือช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน การลงแรงประมง 20 - 25 วัน/เดือน 
จากนั้นในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนสัตว์น้ าจะลดน้อยลง การลงแรงประมงลดลงเหลือ 7 - 10 วัน/เดือน 

เครื่องมืออวนล้อมติดขนาดตา 21, 25 และ 28 มิลลิเมตร มีอัตราการจับสัตว์น้ าเฉลี่ยเท่ากับ 90.409, 83.855 และ 
59.422 กิโลกรัม/อวน 100 เมตร สัตว์น้ าที่เป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ปลาเกล็ดขาว (Escualosa thoracata) ร้อยละ 
99.885 และปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa) ร้อยละ 96.862 และ 99.968 ตามล าดับ ขนาดความยาวแรกจับ (Lc) ของ
ปลาเกล็ดขาวที่ขนาดตาอวน 21 มิลลิเมตร เท่ากับ 8.155 เซนติเมตร และปลาหลังเขียวที่ขนาดตาอวน 21 , 25 และ 28 
มิลลิเมตร เท่ากับ 9.359, 11.116 และ 11.958 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ ประมาณค่าขนาดตา
อวนที่เหมาะสมโดยใช้ฐานข้อมูลความยาวของปลาหลังเขียวที่จับได้จากอวนขนาดตา 21 , 25 และ 28 มิลลิเมตร เท่ากับ 
29.14 เซนติเมตร 
 
ค าส าคญั:  อวนล้อมติดตา จังหวัดจันทบุรี 
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Encircling Gill Net Fisheries in Chanthaburi Province. 
 
Pinyo Prasanya*, Narakorn Somwantana and Tanut Srikum 
Eastern Gulf Fisheries Research and Development Center (Rayong) 
 
Abstract 
 Study on efficiency of encircling gill net in Chanthaburi province during October 2015 to April 
2016. The results found that the encircling gill net fishing boat ranges as 7.50 - 10.00 m length motorized 
85 - 160 horse power with 3 - 5 crews on board. The net was rectangular nylon monofilament without 
purse line, 500 m in length and 300 - 500 meshes in net-depth. The net mesh sizes 21, 25 and 28 mm 
according to target species; therefore, the net based on target species. Fishing operation was both day and 
night. The fish school was encircled by the net, then they were entangled in the net until they were 
removed by the fisherman on shore. The majority of fishing operation was 1 trip/day. The fishing grounds 
were Estuary Prasae to Kung-Wiman beach, where the depth was 2 - 15 m. The fishing was great. During 
the months of October and November Fishing effort for 20 - 25 days/month and then during the 
December to April fish are dwindling. The fishing effort is reduced to 7 - 10 days/month. 
 Encircling gill net mesh size 21, 25 and 28 mm the average catch per unit effort (CPUE) was 
90.409, 83.855 and 59.422 kg/100 m net. The most pelagic species were Escualosa thoracata and 
Sardinella gibbosa, which were 99.885%, 96.862% and 99.968%, respectively. The size at first capture (Lc) 
of Escualosa thoracata at mesh size 21 mm were 8.155 cm and Sardinella gibbosa at mesh size 21, 25 and 
28 mm were 9.359, 11.116 and 11.958 cm, respectively which was smaller than size at first maturity. The 
estimation of optimum mesh size was calculated from the base length data of Sardinella gibbosa at mesh 
size 21, 25 and 28 mm were 29.14 cm. 
 
Keywords:  encircling gill net, Chanthaburi Province 
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การประมงเคยในจังหวัดตราด 
 
นรากร สมวรรณ์ธนา* และ ธนัช ศรีคุ้ม 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
 
บทคัดย่อ 
 ศึกษาการท าประมงเคยในจังหวัดตราด ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 พบว่าสามารถแบ่งออกได้ 
3 ชนิดเครื่องมือ ดังนี้ อวนรุนเคยแบบเดินรุน อวนรุนเคยแบบประกอบเครื่องยนต์ และอวนช้อนเคยแบบประกอบเครื่องยนต์ 
โดยมีเคยเป็นสัตว์น้ าเป้าหมาย มีวิธีการจับสัตว์น้ าด้วยการผลักดันอวนที่มีลักษณะเป็นช้อนขนาดใหญ่ให้เคลื่อนที่ด้วยแรงคน
หรือเครื่องยนต์ไปข้างหน้า คันรุนมีความยาวตั้งแต่ 7.0 - 10.0 เมตร ปากอวนมีความกว้างประมาณ 3.5 - 7.0 เมตร โดยอวนรุน
เคยแบบเดินรุนและอวนช้อนเคยใช้เนื้ออวนชนิดโพลีเอทีลีน (PE) ตาสี่เหลี่ยมแบบไม่มีปม ขนาดช่องตา 2.0x2.0 มิลลิเมตร 
ส่วนอวนรุนเคยแบบประกอบเครื่องยนต์ใช้เนื้ออวนชนิดไนล่อน (PA) สีเขียว ขนาดตาอวน 2.5 มิลลิเมตร ท าการประมงเฉพาะ
เวลากลางวัน แหล่งท าการประมงของทุกเครื่องมืออยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งทะเล ฤดูท าการประมงเริ่ มตั้งแต่เดือนเมษายน 
ถึงพฤศจิกายนของทุกปี สามารถออกท าการประมงได้  5 - 15 วันต่อเดือน อัตราการจับสัตว์น้ าของอวนรุนเคยแบบเดินรุน 
อวนรุนเคยแบบประกอบเครื่องยนต์ และอวนช้อนเคยแบบประกอบเครื่องยนต์ เฉลี่ยเท่ากับ 18.22, 48.67 และ 183.09 
กิโลกรัม/วัน ตามล าดับ องค์ประกอบสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมดของอวนรุนเคยแบบเดินรุน ประกอบด้วย กลุ่มเคย กลุ่มปลา กลุ่มกุ้ง 
และกลุ่มสัตว์น้ าอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 95.23, 3.31, 1.03 และ 0.43 ตามล าดับ ส่วนอวนรุนเคยแบบประกอบเครื่องยนต์ 
ประกอบด้วย กลุ่มเคย กลุ่มปลา และกลุ่มกุ้ง คิดเป็นร้อยละ 97.40, 1.73 และ 0.87 ตามล าดับ และอวนช้อนเคยแบบ
ประกอบเครื่องยนต์ ประกอบด้วย กลุ่มเคย และกลุ่มปลา คิดเป็นร้อยละ 99.97 และ 0.03 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ:  เคย การประมง จังหวัดตราด 
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Fisheries for Small Planktonic Shrimps in Trat Province 
 
Narakorn Somwanthana* and Thanut Srikum 
Eastern Gulf Fisheries Research and Development Center (Rayong) 
 
Abstract 
 Study on the fisheries for small planktonic shrimps, sergestid, was carried out in Trad Province 
during January - December 2016. From the results, 3 types of fishing gears were found, that is man push 
net, engine push net, and engine dip net.  Generally, the gear was composed of 7.0 - 10.0 m length 
bamboo or wooden pole with 3.5 - 7.0 m mouth-width net of 2.5 mm mesh size nylon PA for push net, or 
2.0x2.0 mm mesh size polyethylene (PE) minnow net for dip net. Fishing was operated daytime in 
nearshore area during April - November yearly. The fishing efforts were 5 - 15 days/month. The average 
catch rates of man push net, engine push net and engine dip net fisheries were 18.22, 48.67, and 183.09 
kg/day, respectively. Species composition from the fisheries of man push net were 95.23% small 
planktonic shrimps, 3.31% fish, 1.03% shrimp, and 0.43% other; those of engine push net were 97.40% 
small planktonic shrimps, 1.73% fish and 0.87% shrimp; and those of engine dip net were 99.97% small 
planktonic shrimps and 0.03% fish. 
 
Keywords:  small planktonic shrimps, fisheries, Trat Province 
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ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ในอ่าวไทย 
 

พัชรี พันธุเล่ง1* นิรชา สองแก้ว2 จักรพัณน์  ปิ่นพุทธศิลป์3  และ บุญฤทธิ์  เจริญสมบัติ4 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 
4ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ในอ่าวไทย  
ได้ด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี 2550 โดยเก็บรวบรวมตัวอย่างจากเครื่องมืออวนลากคู่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ 
อวนลอย และอวนล้อมจับ ที่น าสัตว์น้ ามาขึ้นท่าเทียบเรือประมงตั้งแต่จังหวัดตราดถึงจังหวัดสงขลา พบว่าปลาตาหวานจุดมี
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ าหนักตัวแบบรวมเพศอยู่ในรูปสมการ W = 0.0430TL2.6156 มีความยาวตลอดตัว
อยู่ในช่วง 9.00 - 28.50 เซนติเมตร และมีน้ าหนักอยู่ในช่วง 14.00 - 255.55 กรัม เพศผู้ W = 0.0424TL2.6121 มีความยาว
ตลอดตัวอยู่ในช่วง 9.70 - 28.50 เซนติเมตร และมีน้ าหนักอยู่ในช่วง 17.00 - 255.55 กรัม และเพศเมีย W = 0.0273TL2.7841 
มีความยาวตลอดอยู่ในช่วง 9.00 - 26.50 เซนติเมตร และมีน้ าหนักอยู่ในช่วง 14.00 - 244.22 กรัม ตามล าดับ มีการ
เจริญเติบโตแบบ allometric growth อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1:0.71 ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ (L50) ของเพศผู้และ
เพศเมีย เท่ากับ 17.38 และ 14.83 เซนติเมตร ตามล าดับ สามารถวางไข่ได้ตลอดทั้งปี โดยมีช่วงการวางไข่มาก 2 ช่วง คือ 
ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน และช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ความดกไข่มีค่าอยู่ในช่วง 44,858 - 115,384 ฟอง มี
จ านวนไข่เฉลี่ย 78,326+15,674 ฟอง ท่ีขนาดความยาวตลอดตัวช่วง 15.00 - 22.40 เซนติเมตร และมีความสัมพันธ์ระหว่าง
ความยาวตลอดตัวกับความดกไข่อยู่ในรูปสมการ F = 1,074.64TL1.4630 
 
ค าส าคัญ: ชีววิทยาการสืบพันธุ ์ปลาตาหวานจุด อ่าวไทย 
   
*ผู้รับผดิชอบ: 408 หมู่ที่ 8 ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120  
E-mail: p_puntuleng@hotmail.com 
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Reproductive Biology of Purple-Spotted Bigeye (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) in 
the Gulf of Thailand 
 
Patcharee Puntuleng1*, Niracha Songkaew2, Chakaphan Pinputtasin3 and Boonyarit Charoensombat4 
1Central Gulf Fisheries Research and Development Center (Chumphon) 
2Southern Gulf Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 
3Upper Gulf Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan) 
4Eastern Gulf Fisheries Research and Development Center (Rayong) 
 
Abstract 

Reproductive biology of Purple-Spotted Bigeye (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) in the 
Gulf of Thailand were conducted from January to December 2007 by collecting data from pair - trawlers, 
otter board trawlers, drift gill nets and purse seines which landed fish at fishing ports in Trat province to 
Songkhla province. The results showed that the relationship between total length and body weight of 
purple - spotted bigeye was W = 0.0430TL2.6156 which have length ranged from 9.00 - 28.50 centimeters 
and weight ranged from 14.00 - 255.55 grams. The male fish was W = 0.0424TL2.6121 which have length 
ranged from 9.70 - 28.50 centimeters and weight ranged from 17.00 - 255.55 grams and the female fish 
was W = 0.0273TL2.7841 which have length ranged from 9.00 - 26.50 centimeters and weight ranged from 
14.00 - 244.22 grams respectively. Their growth were allometric type. Sex ratio of male and female was 
1:0.71. The average sizes at first maturity of male and female were 17.38 and 14.83 centimeters, 
respectively. Spawning season was found throughout the year. The peaks showed during January - April 
and November - December. The fecundity was 44,858 - 115,384 (78,326+15,674) eggs, at the total length 
15.00 - 22.40 centimeters and the relationship between fecundity and total length was F = 1,074.64TL1.4630. 

 
Keywords: reproductive biology, Purple-Spotted Bigeye, The Gulf of Thailand 
   
*Corresponding author: 408 Moo 8 Paknam, Muang, Chumphon 86120  
E-mail: p_puntuleng@hotmail.com 
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ชนิดปลาในบริเวณแพล่อปลาและวัตถุลอยน ้าอ่ืน ๆ ที่ใช้ส้าหรับการท้าประมงอวนล้อมจับปลาทูน่าใน
มหาสมุทรอินเดียตะวันออก 
 
วัชรพงศ์ ชุ่มชื่น1* ประสิทธิ์ ลือศรีถาวรสิน2 และ เอกรัฐ วงษ์เขียว2 

1กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
2กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถ่ายสัตว์น้ า กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 
บทคัดย่อ 
 แพล่อปลา (fish aggregating devices, FADs) และวัตถุลอยน้ าอื่น ๆ (other floating objects, OTHs) ถูกน ามาใช้
ในการท าประมงอวนล้อมจับปลาทูน่า เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการรวบรวมปลาทูน่าชนิดต่าง ๆ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่ออธิบายถึงชนิดปลาที่เข้ามาอาศัยในบริเวณ FADs และ OTHs ในมหาสมุทรอินเดียตะวันออก จากการใช้ FADs ทั้งหมด
จ านวน 25 แพ ในระหว่างการส ารวจประมงในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2555 และมีนาคมถึงเมษายน 2556 ที่ด าเนินการโดย
เรือส ารวจประมงมหิดล ในการส ารวจได้มีการติดตามและตรวจสอบ FADs ที่ใช้จ านวน 15 แพ และ OTHs ที่พบว่ามีฝูงปลาเข้า
มาอาศัยอยู่อีกจ านวน 3 ช้ิน โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต การใช้เครื่องมือเบ็ดลาก และการใช้เครื่องมืออวนล้อมจับ จาก
การศึกษาพบปลาจ านวน 15 ชนิด ในบริเวณ FADs และ OTHs ซึ่งประกอบด้วยปลากระดูกอ่อน 3 ชนิดและปลากระดูกแข็ง 12 
ชนิด ส าหรับปลาทูน่าชนิดต่าง ๆ พบว่า มีปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลืองอาศัยอยู่ในบริเวณ FADs และ OTHs และมี
ความถี่ในการพบของปลาทั้ง 2 ชนิด ระหว่าง FADs และ OTHs ที่ใกล้เคียงกัน ขณะที่ปลาทูน่าตาโตถูกพบเฉพาะในบริเวณ 
FADs เท่านั้น ผลจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติของจ านวนชนิดของปลาที่พบ หรือความถี่ในการพบ
ของปลาจ านวน 11 ชนิด ระหว่าง FADs และ OTHs การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า FADs และ OTHs สามารถน ามาใช้ในการ
รวบรวมปลาทูน่าและปลาชนิดอื่น ๆ ในมหาสมุทรอินเดียตะวันออกได้ ท้ังนี้ ในจ านวนปลาที่พบทั้ง 15 ชนิด พบว่า ปลาฉลาม
เทาและปลากระเบนปีศาจไม่ใช่ชนดิปลาเป้าหมายของการท าประมงและมีรายช่ืออยู่ในบัญชีภาคผนวกที่ 2 ของ CITES โดยผลที่
ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปใช้ในการสนับสนุนการบังคับใช้มาตรการด้านการจัดการและอนุรักษ์ของคณะกรรมาธิการ
ปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission) เพื่อลดผลกระทบที่เกี่ยวกับสัตว์น้ าพลอยจับโดยการใช้ 
FADs อย่างมีประสิทธิภาพ ในการท าประมงด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย 
 
ค้าส้าคัญ: แพล่อปลา วัตถุลอยน้ า มหาสมุทรอินเดีย ชนิดปลา ความถี่ในการพบ 
   
*ผู้รับผิดชอบ: 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
E-mail: w.chumchuen@fisheries.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Fisheries and Environment ฉบับท่ี 1 ปีท่ี 43 หน้า 33 - 39 
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Fish Species around Fish Aggregating Devices and Other Floating Objects Used for Tuna 
Purse Seine Fishing in the Eastern Indian Ocean 
 
Watcharapong Chumchuen1*, Prasit Luesrithawornsin2 and Aekkarat Wongkeaw2 
1Marine Fisheries Research and Development Division, Department of Fisheries, Lad Yao, Chatuchak, Bangkok 10900 
2Oversea Fisheries and Transshipment Control Division, Department of Fisheries, Lad Yao, Chatuchak, Bangkok 10900 
 
Abstract 

Fish aggregating devices (FADs) and other floating objects (OTHs) are used in tuna purse seine 
fishing because they are effective in attracting tunas. The objective of this study was to describe the fish 
species associated with FADs and OTHs in the Eastern Indian Ocean. A total of 25 FADs were deployed 
during fishing surveys in March - May 2012 and March - April 2013 operated by FRV Mahidol. Fifteen 
deployed FADs were tracked and observed, and three OTHs with fish schools were found and recorded 
during the fishing surveys. A total of 15 species of fish, including three species of cartilaginous fish and 12 
species of teleost fish were recorded through visual census technique, trolling line and purse seine fishing 
around FADs and OTHs. For tuna species, skipjack and yellowfin tunas were found around FADs and OTHs 
at similar frequency of occurrence, while bigeye tuna was found only around FADs. Results revealed that 
there was no statistically significant difference in taxa richness or frequency of occurrence of 11 species of 
fish between FADs and OTHs. This study demonstrated that FADs and OTHs can be used to attract tunas 
and also other fish species in the Eastern Indian Ocean. Among the 15 species of fish, silky shark and devil 
ray were considered as non-target species, which are listed on Appendix II of CITES. The findings of this 
study could support the establishment of subsequent conservation and management measures of the 
Indian Ocean Tuna Commission in reducing the impact of bycatch through the efficient use of FADs in the 
tuna purse seine fishery in the Indian Ocean. 
 
Keywords: fish aggregating device, other floating object, Indian Ocean, fish species, frequency of occurrence 
   
*Corresponding author: 50 Phahol Yothin Rd., Lad Yao, Chatuchak, Bangkok 10900 
E-mail: w.chumchuen@fisheries.go.th 
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ปลากัดไทยสัตว์น ้าประจ้าชาติ 
 
อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล*  
 
บทคัดย่อ 
 กรมประมงจัดท าโครงการสง่เสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือการบริโภคและปลาสวยงาม ส าหรับธุรกิจปลาสวยงามใน
ประเทศไทยมีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นแหล่งผลิตอันดับต้น ๆ ของโลก ปลาสวยงามที่มีการเพาะเลี้ยง
มากที่สุด ได้แก่ ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาแฟนซีคาร์พ และปลาอะโรวาน่า  ฯลฯ เกษตรกรไทยมีศักยภาพในการผลิตปลา
สวยงามคุณภาพดีเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศและทั่วโลก กรมประมงมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการ
ส่งเสริมธุรกิจปลาสวยงามเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ด้วยความพยายามของกรมประมงปลากัดซึ่งเป็นปลา
สวยงามของไทยท่ีมีชื่อเสียงมากที่สุดได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นสัตว์น้ าประจ าชาติ เนื่องจากมีหลักฐานที่แสดง
ถึงคุณค่าทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ปลากัดยังมีการถูกกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางในบทละครและวรรณคดีไทย ดังนั้น
การประกาศของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ าประจ าชาติจึงเป็นการสนับสนุนอย่างมากใน
การส่งเสริมภาคธุรกิจปลากัดให้รู้จักกันทั่วโลกรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ของคนไทยเกี่ยวกับความส าคัญของปลากัดใน
เชิงประวัติศาสตร์และเชิงพาณิชย์ 

 
ค้าส้าคัญ: ปลากัดไทย สัตว์น้ าประจ าชาต ิ
   
*ผู้รับผดิชอบ: กรมประมง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 02-940-6527  
E-mail: noidof@gmail.com 
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Siamese Fighting Fish as National Identity 
 
Amonrat Sermwatanakul* 
 
Abstract 
 The Department of Fisheries (DoF) has set up an aquaculture promotion program covering both 
food fish and ornamental fish. The ornamental fish industry in Thailand is very famous and internationally 
recognized as a top-ranked global source. Most cultured ornamental fish are Siamese fighting fish, barbs, 
guppies, koi, arowana, etc. The Thai farmers have great potential to produce good quality ornamental fish 
to meet the needs of domestic and global markets. The DoF is directly involved in promoting ornamental 
fish business to reach at superior product quality. Furthermore, with the efforts of the DoF, Siamese 
fighting fish, the most famous native ornamental fish, has been formally recognized as the national 
identity since they have scientific and cultural value evident. They also have been mentioned extensively 
in Thai novels and literature. The cabinet on February 5, approved the Siamese Fighting Fish to become 
Thailand’s national aquatic animal. Therefore, this declaration will help tremendously in promoting 
Siamese fighting fish industry worldwide, as well as raising awareness of the Thai people on the 
importance of Siamese fighting fish historically and commercially. 
 
Keywords: Siamese Fighting Fish National Identity 
   
*Corresponding author: Department of Fisheries, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel. 02-940-6527  
E-mail: noidof@gmail.com 
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การจ าแนกแหล่งอาศัยสัตว์น  าที่ส าคัญในแม่น  าโขงเขตจังหวัดเชียงราย 
 
บุญส่ง  ศรีเจริญธรรม1* สุธิดา  โส๊ะบีน2  ปาริฉัตร  มุสิกธรรม3  และ  สิริวรรณ  สุขศรี2 
1ราชการบริหารส่วนกลาง 
2กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
3กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับเชิงปริมาณในพื้นที่ล าน้ าโขงและหมู่บ้านริมฝั่งที่มีการท าการประมง
มาก 4 แห่ง ในเขตจังหวัดเชียงราย ได้แก่ บ้านดอนที่ บ้านเมืองกาญจน์  บ้านปากอิงใต้ และบ้านห้วยลึก โดยด าเนินการ
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2557 ถึงตุลาคม 2558 ด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลจากการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม ( PRA) 
ร่วมกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวประมงผู้ช านาญการในพื้นที่ (LEK) การประเมินพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์
และความชุกชุมของลูกปลา และการส ารวจเชิงพื้นที่ (ground truth survey) เพื่อประเมินและจ าแนกแหล่งอาศัยสัตว์น้ าที่
ส าคัญ เช่น แหล่งวางไข่ แหล่งเลี้ยงตัวอ่อน แหล่งหลบภัยช่วงแล้ง แล้วน าข้อมูลมาเปรียบเทียบความส าคัญในภาพรวมด้วย
วิธีการวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ (MCA) 
 ผลการศึกษาที่พบจากการรวบรวมข้อมูลชุมชน 4 หมู่บ้าน ชาวประมงผู้ช านาญการ 28 ราย ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ของพัฒนาการระบบสืบพันธุ์ปลา 27 ชนิด 237 ตัวอย่าง ความชุกชุมของลูกปลา 24 ตัวอย่างสุ่ม และการส ารวจเชิงพื้นที่
บริเวณหมู่บ้านพบสภาพนิเวศล าน้ าโขงที่เป็นแหล่งอาศัยสัตว์น้ า 4 หมู่บ้าน ค่อนข้างมีความแตกต่างกันอย่างมาก บริเวณบ้าน
ดอนที่ซึ่งตั้งอยูต่อนบนสุดของล าน้ ามีแหล่งอาศัยท่ีเป็นแก่งหินซึ่งเหมาะแก่การวางไข่มากที่สดุ และมีวังน้ าลึกให้ปลาอยู่อาศัยได้
บ้างในช่วงแล้ง แต่มีพื้นที่เลี้ยงตัวอ่อนน้อยมาก บ้านเมืองกาญจน์ซึ่งตั้งอยู่ถัดลงมาเป็นบริเวณที่ล าน้ าขยายแผ่กว้าง มีแก่งหิน
ขนาดเล็กแต่ไม่เหมาะแก่การวางไข่และอาศัยหลบภัยช่วงแล้งมากนัก ส่วนบ้านปากอิงใต้ซึ่งตั้งอยู่ตอนล่างของอ าเภอเชียงของ
เป็นบริเวณที่มีแรงกดดันจากการท าการประมงมากที่สุด เป็นพ้ืนท่ีวิกฤติต่อการเดินทางอพยพ และมีแก่งหินและวังน้ าลึกหลาย
แห่งที่ปลาสามารถหลบภัยได้ในช่วงแล้ง รวมทั้งมีพื้นท่ีเหมาะแก่การอยู่อาศัยของลูกปลา ส าหรับบ้านห้วยลึกซึ่งอยู่ตอนล่างสุด
มีสภาพพื้นที่เป็นแก่งหินและวังน้ าลึกขนาดใหญ่หลายแหง่ซึ่งเหมาะแก่การอยู่อาศัยในช่วงแล้งและเลี้ยงตัวอ่อนของลูกปลา การ
เปรียบเทียบความส าคัญโดยรวมของพื้นที่แหล่งอาศัยสัตว์น้ า 4 หมู่บ้าน ใน 6 มิติ พบบ้านปากอิงใต้มีความส าคัญมากที่สุด 
รองลงมาคือ บ้านดอนท่ี บ้านห้วยลึก และบ้านเมืองกาญจน์ ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: แหล่งอาศัยสัตว์น้ า แหล่งวางไข่ แหล่งเลี้ยงตัวอ่อน แหล่งหลบภัย แม่น้ าโขง   
   
*ผู้รับผิดชอบ: ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2562-0600 
E-mail: boonsosr@yahoo.com 
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Identify Critical Fish Habitats in the Mekong River of Chiang Rai Province 
 
Boonsong  Sricharoendham1*  Suthida  Soebeen2  Parichat  Musikatham3  and  Siriwan  Suksri2 
1Central Administrative Office, Department of Fisheries 
2Inland Fisheries Research and Development Division 
3Inland Aquaculture Research and Development Division 
 
Abstract 
 This study was conducted by qualitative and quantitative research methods in 4 Mekong 
mainstream areas and its nearby village at Ban Don Tee, Ban Muang Kan, Ban Pak Ing Tai, and Ban Huai 
Luek, of Chiang Rai Province. Field surveys and data collection were investigated during May 2014 to 
October 2015 by PRA study and LEK of fisher expert interview, fishes gonad development assessment, 
larvae sampling survey, and ground truth survey. All data was analyzed and compared by multi-criteria 
analysis method (MCA).  
 The result from PRA of 4 target villages study, 28 fisher expert interviews, 37 species of 237 gonad 
development assessment, 24 sample of larvae surveys, ground truth surveys found that the surrounding 
environmental habitat of 4 areas were quite difference. At Ban Don Tee where located in the upper part 
of Mekong mainstream was the highest availability of rapids and deep pool areas which more appropriate 
for fish spawning grounds and refuge habitats in dry season period, but very few of nursing ground. Ban 
Muang Kan where the mainstream expanded connected to flood area was a few of rapids and deep pool 
areas. This was showed few available area for spawning ground and refuge habitat. While, Ban Pak Ing Tai 
located below Chiang Khong district, was very high intensity of fishing pressure. There were few of rapid 
area for spawning ground, but good habitat for nursing ground. Finally, Ban Huai Luek where located at the 
lowest part of Mekong mainstream was high available of large rapids and deep pool areas which also 
suitable for fish spawning grounds and refuge habitats. The comparison in 6 dimensions of 4 habitat areas 
by multi-criteria analysis method found that Ban Pak Ing Tai was the highest critical habitat, follow by Ban 
Don Tee, Ban Huai Luek and Ban Muang Kan, respectively. 
 
Keywords: Fish habitat, Spawning ground, Nursing ground, Refuge habitat, Mekong river 
   
*Corresponding author: Department of Fisheries, Chatuchak, Bangkok Tel. 0-2562-0600  
E-mail: boonsosr@yahoo.com 
 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2562 O1 

523 

X02 

ปลากระเบนน ้าจืดชนิดที่พบใหม่ 2 ชนิดในทะเลสาบสงขลา 
 
มณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ1* และ ชวลิต วิทยานนท์2 
1ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง 

2มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 140 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาปลากระเบนน้ าจืดชนิดที่พบใหม่ 2 ชนิดในทะเลสาบสงขลาด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2561 โดยรวบรวมตัวอย่างปลากระเบนน้ าจืดที่ส ารวจพบและข้อมูลของรูปแบบ วิธีการ และฤดูกาลในการท าการ
ประมงปลากระเบนในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบน แล้วน าตัวอย่างปลาที่ได้ไปตรวจสอบอนุกรมวิธานกับรายงานการศึกษา 
ที่ผ่านมา ผลการศึกษาพบปลากระเบนน้ าจืดชนิดใหม่รวม 2 ชนิด ซึ่งเป็นชนิดที่ค้นพบใหม่ (new species) 1 ชนิด ได้แก่ 
ปลากระเบนบัว ซึ่งมีลักษณะภายนอกทั่วไปคล้ายคลึงกับปลากระเบนชนิด Urogymnus lobiostoma และชนิดที่พบใหม่ใน
ประเทศไทย (new record) 1 ชนิด คือ ปลากระเบนธงหน้าแหลม (Pastinachus solocirostris) เป็นการพบครั้งแรกใน
ทะเลสาบสงขลา โดยปลากระเบนบัว (Urogymnus aff. lobistoma) ที่ค้นพบใหม่มีลักษณะทางอนุกรมวิธานที่ส าคัญต่างกับ 
U. lobistoma อย่างชัดเจน คือ มีจ านวนแถวฟันท่ีขากรรไกรบนและล่างที่แตกต่างกัน โดยจ านวนแถวฟันที่ขากรรไกรบนของ
ตัวอย่างปลากระเบนที่พบมีจ านวนแถวฟันที่ขากรรไกรบน 22 แถว (U. lobistoma มีจ านวน 29 - 34 แถว) ส่วนจ านวนแถว
ฟันที่ขากรรไกรล่างนับได้ 25 แถว (U. lobistoma มีจ านวน 31 - 36 แถว) ส าหรับปลากระเบนธงหน้าแหลม P. 
solocirostris ที่พบใหม่มีลักษณะเด่น คือ บริเวณแผ่นล าตัวด้านหน้าของกระเบนธงหน้าแหลมมีตุ่มแข็งลักษณะแบน ( flat 
denticle) กระจายทั่วไป แต่เฉพาะบริเวณปลายจะงอยปากมีตุ่มแข็งแหลมเป็นรูปหอก ปลากระเบนทั้ง 2 ชนิด จัดอยู่ในวงศ์ 
Dasyatidae ซึ่งเป็นวงศ์ปลากระเบนธง แหล่งที่พบคือบริเวณเกาะใหญ่ ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสิ นธุ์ จังหวัดสงขลา 
ที่เป็นบริเวณรอยต่อระหว่างทะเลสาบสงขลาตอนบนและทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 
 
ค้าส้าคัญ: อนุกรมวิธานปลากระเบน กระเบนบัว กระเบนธง ทะเลสาบสงขลา 
   
*ผู้รับผิดชอบ: กรมประมง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 0-2562-0600  
E-mail: maneeraw@fisheries.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:maneeraw@fisheries.go.th


 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2019 O1 

524 

X02 

New Record of Two Freshwater Stingray Species in Songkhla Lake 
 
Maneerat Wangwibulkit1*  and  Chavalit Vidthayanon2 

1Central Administrative Office, Department of Fisheries 

2Sueb Nakhasathien Foundation 140 Tiwanon Road, Bang Kraso Subdistrict, Mueang Nonthaburi District, 
Nonthaburi 
 
Abstract 

Study on freshwater stingray species in the upper Songkhla Lake during October 2017 to 
November 2018 revealed fishing methods and seasons in fishing of stingrays. Two species of freshwater 
stingrays were found and have been examined. There were Urogymnus aff. lobistoma (new speceis) and 
Pastinachus solocirostris (new record in Songkhla Lake). The general appearance of Urogymnus aff. 
lobistoma was similar to U. lobiostoma, but tooth rows in the upper and lower jaws were different. The 
tooth rows in the upper jaw of the sample were found 22 rows (U. lobistoma 29 - 34 rows), while tooth 
rows in the lower jaw were 25 rows (U. lobistoma 31 - 36 rows). The distinctive character of P. solocirostris 
is the front of the disc is acute with flat denticles and enlarged spear-shaped denticles on snout. Both of 
them are species of the family Dasyatidae, which are whiptail stingrays, were found between upper 
Songkhla Lake and central Songkhla Lake, around Koh-Yai in Krasaesin District, Songkhla Province. 

 
 
Keywords: Urogymnus lobistoma, Pastinachus solocirostris, whiptail stingray, Songkhla Lake 
   
*Corresponding author: Department of Fisheries, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel. 0-2562-0600  
E-mail: maneeraw@fisheries.go.th 
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การเก็บรักษาน้้าเชื้อปลาสเตอร์เจียนโดยวิธีแช่แข็ง เพื่อการเก็บรักษาพันธุ์ 
 
จริญญา  สุวรรณนาคะ*  พลชาติ  ผิวเณร  และ วิศณุพร  รัตนตรัยวงศ์ 
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาน้ าเช้ือปลาสเตอร์เจียน (Acipenser baerii Brandt, 1869) ด าเนินการที่โครงการบ้าน
เล็กในป่าใหญ่ดอยด าตามพระราชด าริ อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยวิจัยประมงบนพื้นที่สูงดอยอินทนนท์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างเดือนมีนาคม 
2560 ถึง มีนาคม 2561 ด้วยประเด็นการศึกษาพร้อมผลที่ได้ดังนี้ (1) ประสิทธิภาพของน้ ายาเจือจาง 3 สูตร คือน้ ายา     
เด็กซ์โตรส (Dextrose) เข้มข้น 5% น้ ายาแซคคาโลส (Saccharose) เข้มข้น 23.4 มิลลิโมล ในสารทริส-คลอไรด์ (Tris-HCl) 
เข้มข้น 118 มิลลิโมล และไข่แดง (Egg yolk) เข้มข้น 20% และน้ ายาเด็กซ์โตรส (Dextrose) เข้มข้น 5% ในนอร์มัลซาไลน์ 
(Normal Saline) เข้มข้น 0.45% ในการเก็บรักษาน้ าเช้ือปลาสเตอร์เจียนแบบระยะสั้นนาน 6 ช่ัวโมง ที่อัตราเจือจาง 1 เท่า 
พบว่า น้ ายาสูตรน้ ายาแซคคาโลสในสารทริส-คลอไรด์ และไข่แดงมีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาน้ าเช้ือปลา สเตอร์เจียน 
ดีที่สุด โดยมีปริมาณและระยะเวลาที่สเปิร์มเคลื่อนไหว 16.67±2.89% และ 55.67±9.02 วินาที (2) อัตราการลดอุณหภูมิใน
กระบวนการแช่แข็งน้ าเช้ือปลาสเตอร์เจียน โดยวิธีสัมผัสไอโนโตรเจนเหลวในกล่องโฟม 3 ระดับ คือ ห่างจากผิว
ไนโตรเจนเหลว 2, 3 และ 4 เซนติเมตร พบว่า ท่ีระดับ 1 ห่างจากผิวไนโตรเจนเหลว 2 เซนติเมตร ให้ผลดีที่สุด มีปริมาณและ
ระยะเวลาที่สเปิร์มเคลื่อนไหว 68.33±2.89% และ 80.7±7.02 วินาที 
 
ค้าส้าคัญ: ปลาสเตอร์เจียน น้ าเชื้อ การเก็บรักษาโดยวิธีแช่แข็ง 
   
*ผู้รับผิดชอบ: 39 หมู่ 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
E-mail: jarinyas@fisheries.go.th  
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Cryopreservation of Sturgeon sperm for germplasm preservation 
 
Jarinya  Suwannaka*,  Ponlachart  Pewnane  and  Wisanuporn  Ratanatrivong 
Aquaculture Genetics Research and Development Division 
  
Abstract 
 Cryopreservation of Siberian sturgeon (Acipenser baerii Brandt, 1869) spermatozoa was conducted 
at Her Majesty the Queen’s initiative project Baan Lek Nai Pa Yai Doi Dam Wiang Haeng district and Doi 
Inthanon Highland Aquaculture Research Station, Inland Aquaculture Research and Development Regional 
Center 1 (Chiang Mai) Chom Thong district in Chiang Mai province during March 2017 to March 2018. The 
study was carried out with number of studies and results. (1) The efficiency of tree extender solutions,     
5% dextrose, 23.4 mM saccharose in 118 mM Tris-HCl and egg yolk (saccharose) and 5% dextrose in 0.45% 
normal saline. Sturgeon’s milt was diluted with 3 extenders at 1-fold dilution were short storage preserved 
at 4°C for 6 hours. The results showed that the saccharose extender had highest of % motile sperms 
(16.67±2.89%) and motility duration (55.67±90.02 seconds). (2) The efficiency of freezing rate by liquid 
nitrogen vapor phase methods were studies. Milt samples were exposed to liquid nitrogen vapor in 
styrofoam box. Three freezing rates during cryopreserve procedure, which correspond to the distance 
between sample and liquid nitrogen surface at 2, 3 and 4 cm were performed. Result found the distance 
between liquid nitrogen surface and samples at 2 cm had highest of % motile sperms (68.33±2.89%) and 
motility duration (80.7±7.02 seconds). 
 
Keywords: Sturgeon, Sperm, Cryopreservation 
   
*Corresponding author: 39 Moo 1, Klongha Sub-district, Klong Luang District, Pathumthani Province 12120 
E-mail: jarinyas@fisheries.go.th 
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การเตรียมตัวอย่างอ้างอิงปลากะตักโดยเทคนิค Freeze dried ส าหรับการทดสอบฮีสตามีน 
 
สุภาน้อย ทรัพย์สินเสริม1*  ศิริเนตร ขุนทอง2  และ อัญชิรา มะณีวงศ์1  
1กองตรวจสอบคณุภาพสินค้าประมง 
2ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคณุภาพสนิค้าประมงสมุทรสาคร 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมตัวอย่างอ้างอิงปลากะตักโดยเทคนิค Freeze dried ส าหรับการ
ทดสอบฮีสตามีน โดยตัวอย่างปลากะตักที่เตรียมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากลภายใต้การศึกษาความเป็นเนื้อเดียวกัน 
และความเสถียร ปลากะตักที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีความเข้มข้นสารฮีสตามีนต่ า (10  - 30 ug/kg) 
และกลุ่มที่มีความเข้มข้นสารฮีสตามีนสูง (110 - 130 ug/kg) และน าปลาที่ได้ไปผ่านการท าแห้งเยือกแข็งแบบสุญญากาศ เพื่อ
รักษาสภาพตัวอย่างอ้างอิง พร้อมน าไปปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันและกรองผ่านตะแกรง และบรรจุใส่ซองอลูมิเนียมฟอยด์ที่มีซิบ
ปิดสนิท ติดฉลากบ่งช้ีให้ชัดเจน เก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิแช่เย็น (ประมาณ 2 - 8 องศาเซลเซียส) พร้อม
ด าเนินการสุ่มตัวอย่างเพื่อน าไปทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันและความเสถียรในช่วงเวลาที่ก าหนดโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน 
ISO 13528 
 ผลการศึกษา พบว่าตัวอย่างอ้างอิงปลากะตักที่เตรียม 2 กลุ่มตัวอย่าง มีความเป็นเนื้อเดียวกันและความเสถียร ค่า
ปริมาณฮีสตามีนที่ก าหนด (assign value) ของวัสดุอ้างอิงที่ผลิตขึ้นแสดงประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ที่ดี ห้องปฏิบัติการที่
ร่วมทดสอบจ านวนทั้งสิ้น 20 แห่ง แสดงผลการประเมินความสามารถในเกณฑ์ที่น่าพอใจรวมทั้งสิ้น 18 แห่ง มีเพียง 2 แห่งที่
แสดงผลการทดสอบในช่วงน่าสงสัยและไม่ยอมรับ ตัวอย่างอ้างอิงปลากะตักที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ แสดงถึงความเหมาะสม
ส าหรับใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิงในกิจกรรมควบคุมคุณภาพภายในและภายนอกส าหรับควบคุมคุณภาพการทดสอบห้องปฏิบัติการ 
 
ค าส าคัญ: ตัวอย่างอ้างอิง ปลากะตัก ฟรีซดราย ฮีสตามีน 
   
*ผู้รับผิดชอบ: 50 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2562-0600-14 ต่อ 13300 
E-mail: supanois@dof.mail.go.th 
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The preparation of anchovy reference material by freeze dried technique and its use 
for evaluation of histamine 
 
Supanoi Subsinserm1*, Sirinate Khunthong2 and Anchira Maneewong1  
1Fish Inspection and Quality Control Division 
2Samutsakorn Fish Inspection and Research Center 
 
Abstract 
 The objective of this study was to prepare anchovy reference material by freeze dried technique 
and use for evaluation of histamine. Anchovy reference material was preparing according to international 
standard along with homogeneity and stability studies. The anchovy was separated into 2 reference 
groups; group with low histamine concentration (10 - 30 ug/kg) and group with high histamine 
concentration (110 - 130 ug/kg) and then completely dried through vacuum freeze dried. Anchovy was 
ground to particle size which passed completely through a sieve and packed in laminated aluminium foil 
bags. Labelling clearly indicating storage under room temperature and the chilled temperature (about 
2 - 8 degrees Celsius). The homogeneity and stability were random study at the specified time and 
analytical performance was investigated using ISO 13528. 
 The study found that the anchovy reference material prepared in 2 groups are enough to 
demonstrate the homogeneity and stability. The assigned value of the histamine in the test materials was 
indicated good analytical performance. Twenty laboratories were participating for this study and 18 
laboratories achieving satisfactory analytical results but only 2 laboratories were demonstrated a 
questionable result and unsatisfied result. Thus, the anchovy reference material can be used as a reference 
material for internal and external quality control system to improve the quality of the analytical data. 
 
Keywords: Reference material, Anchovy, Freeze dried, Histamine 
   
*Corresponding author: 50 Kaset-klang, Chatuchak, Bangkok 10900, Tel. 0-2562-0600-14 Ext 13300 
E-mail: supanois@dof.mail.go.th 
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ความแม่นและความเที่ยงของการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเกลือโดยวิธี FAO (1981) 
 
สุนทร ค าสุข1* และ เกษราภรณ์ บุญมาไล้2 
1กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมสัตว์น้ า 
2ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคณุภาพสนิค้าประมงสมุทรสาคร 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความแม่นและความเที่ยงของการวิเคราะห์ปริมาณเกลือตามวิธี FAO  (1981) 
โดยทวนสอบและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ การทวนสอบวิธีวิเคราะห์ ใช้การตรวจวิเคราะห์เกลือในสารละลายเกลือ
เข้มข้น 25% จ านวน 7 ซ้ า พบว่า  %Recovery  อยู่ในช่วง 98.9 - 99.8%  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ก าหนด (95 - 102%) และค่า 
HorRat  มีค่า 0.28 ซึ่งน้อยกว่า 2  แสดงว่า วิธีวิเคราะห์นี้มีความแม่นและมีความเที่ยง ส าหรับการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
วิเคราะห์ ใช้สารละลาย sample blank ที่เตรียมจากน้ าปลาแท้ 100 มิลลิลิตร เจือจางด้วยน้ ากลั่นและปรับปริมาตรเป็น 500 
มิลลิลิตร น าไปเติมเกลือ 5%, 15% และ 25% แล้ววิเคราะห์ปริมาณเกลือ ความเข้มข้นละ 7 ซ้ า ได้ %Recovery เท่ากับ 
98.8%, 97.2% และ 96.9% ค่า HorRat เท่ากับ 0.43, 0.81 และ 0.77 ตามล าดับ การทดสอบความเที่ยงจากการวิเคราะห์
ต่างวัน ใช้สารละลาย sample blank ที่เติมเกลือ 5%, 15% และ 25% ท าการวิเคราะห์เป็นเวลา 3 วัน แต่ละวันทดสอบ
ความเข้มข้นละ 7 ซ้ า ได้ %Recovery และ HorRat เท่ากับ 95.7 - 100.3%, 95.4 - 99.7%, 95.1 - 99.3% และ 0.83, 
0.73, 0.70 ตามล าดับ ซึ่งแสดงว่า วิธีนี้มีความแม่น และมีความเที่ยงเช่นเดียวกัน ส าหรับการวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ 
จ านวน 8 แห่ง ใช้ตัวอย่างทดสอบ 3 ตัวอย่าง ได้แก่ สารละลายเกลือเข้มข้น 25% (ST-01) ตัวอย่างน้ าปลา 2 ตัวอย่าง (ST-02 
และ ST-03) ผลทดสอบความเที่ยงของวิธี (precision testing) พบว่าทุกตัวอย่างมี %RSDr (repeatability relative 
standard deviation) น้อยกว่า %RSDR (reproducibility relative standard deviation) และ HorRat น้อยกว่า 2 แสดงว่า
วิธีนี้มีความเที่ยง ห้องปฏิบัติการทั้ง 8 แห่งมีความสามารถในการทดสอบ เนื่องจากค่า Z-score ของผลการทดสอบทั้ง 3 
ตัวอย่างของห้องปฏิบัติการอยู่ในระดับที่ยอมรับ (Z2) นอกจากนี้ได้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณเกลือตามวิธี FAO (1981) ใน
น้ าปลา 30 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 3 ซ้ า พบว่า %RSD (relative standard deviation) อยู่ในช่วง 0.044 - 0.619% ซึ่งน้อย
กว่า 1.5% แสดงว่าวิธีทดสอบมีความเที่ยง โดยช่วงของความเข้มข้นที่ทดสอบคือ 9.92 - 38.08% ส่วนการเปรียบเทียบวิธี
วิเคราะห์ตาม FAO (1981) และวิธี AOAC Official Method 937.09 ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าหมักดองพื้นเมือง 3 ชนิด ได้แก่ 
น้ าปลาร้า กะปิ และปลาอินทรีเค็ม โดยใช้ t-test พบว่า t  ที่ค านวณได้ของน้ าปลาร้า กะปิ และปลาอินทรีเค็ม เท่ากับ -0.596, 
-1.783 และ 0.938 ซึ่งน้อยกว่า t-critical (เท่ากับ 2.179) แสดงว่าปริมาณเกลือที่ได้จากการวิเคราะห์ ทั้ง 2 วิธี มีค่าแตกต่าง
อย่างไม่มีนัยส าคัญ (P>0.05) วิธี FAO (1981) จึงเหมาะสมที่จะใช้วิเคราะห์ปริมาณเกลือในน้ าปลา และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าหมัก
ดองพื้นเมือง 
 
ค าส าคัญ: ความแม่น ความเที่ยง การทวนสอบวิธี ความใช้ได้ของวิธี วิธีวิเคราะห์เกลือ น้ าปลา 
   
*ผู้รับผิดชอบ: กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า อาคารปลอดประสพ ช้ัน 3 กรมประมง เกษตรกลางจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6130-45 ต่อ 4314   
E-mail: suntorn.k@dof.mail.go.th  
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Accuracy and Precision of Sodium Chloride Analysisby FAO (1981) Method 
 
Suntorn Kumsuk 1* and Ketsaraporn  Bunmalai 2 

1Fisheries Industrial Technology Research and Development Division 
2Samutsakorn Fish Inspection and Research Center 
 
Abstract 
 The objective of this study was to determine the accuracy and precision of sodium chloride (NaCl) 
analytical method (FAO, 1981). Verification and validation of this method were carried out. The 25% NaCl 
solution was analyzed for 7 replicates. The obtained %recovery were 98.9 - 99.8% and HorRat was 0.28 
which met the standard of 95 - 102% and <2, respectively. This results showed that the NaCl analytical 
method (FAO, 1981) had accuracy and precision. For method validation, sample blank prepared from 
dilution of fish sauce 100 ml to 500 ml by distilled water and fortified with 5%, 15% and 25% NaCl were 
analyzed for 7 replicates each. The results showed repeatability precision as %recovery and HorRat were 
98.8%, 97.2%, 96.9% and 0.43, 0.81, 0.77, respectively. The intermediate precision was conducted using 
sample blank fortified with 5%, 15% and 25% NaCl for 3 days of NaCl analysis. The %recovery and HorRat 
of 7 replicates were 95.7 - 100.3%, 95.4 - 99.7%, 95.1 - 99.3% and 0.83, 0.73, 0.70, respectively. The results 
showed accuracy and precision as well. For collaborative study of 8 laboratories, 25%NaCl solution (ST-01) 
and 2 samples of fish sauce (ST-02, ST-03) were analyzed. The precision of the analytical method was 
observed by %RSDr (repeatability relative standard deviation) less than %RSDR (reproducibility relative 
standard deviation) in all samples and HorRat <2. Sodium chloride content of 3 samples analyzed by 8 
laboratories using FAO (1981) method had Z-score of 2 which was the acceptability limit. Moreover, NaCl 
of 30 samples of fish sauce were analyzed by FAO (1981) method. The obtained RSD (Relative standard 
deviation) were 0.044 - 0.619% which less than 1.5%. This result showed the precision of this method. The 
NaCl analytical method comparison between FAO (1981) and AOAC Official Method 937.09 for 3 types of 
fermented fishery products e.g. Nam Pla-ra, Kapi (shrimp paste) and salted Spanish mackerel were 
conducted. The t-test showed t-calculated of these products as -0.596, -1.783 and 0.938 less than 
t-critical as 2.179. There were no significantly different (P>0.05) of NaCl content between 2 methods. 
Therefore, the FAO (1981) analytical method is suitable to analyze NaCl in fish sauce and other traditional 
fishery products.  
 
Keywords: accuracy, precision, verification, validation, salt analysis, fish sauce 
   
*Corresponding author: Fisheries Industrial Technology Research and Development Division, Kaset-klang, 
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การศึกษาการเพาะพันธุ์ปลิงควาย (Hirudinaria manillensis (Lesson, 1842)) 
 
ณัฐพงค์ วรรณพัฒน์* 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาการเพาะพันธุ์ปลิงควาย ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครศรีธรรมราช 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2561 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด โดยปล่อยพ่อแม่พันธ์ุ จ านวน 27 ตัว มี
น้ าหนักเฉลี่ย 6.91±0.01 กรัม และความยาวเฉลี่ย 6.46±0.25 เซนติเมตร จ านวน 2, 3 และ 4 ตัว ในกล่องพลาสติกขนาด 
35x56x16.5 เซนติเมตร ผลการทดลอง พบว่า แม่พันธุ์มีการสร้างรัง จ านวน 1.33±2.31, 0.67±1.16 และ 0.67±1.16 รัง 
ตามล าดับ และได้ลูกปลิงจ านวน 13.5±0.58, 13.5±0.71 และ 13.0±0.00 ตัวต่อรัง (p>0.05) และทุกอัตราความหนาแน่น
ของพ่อแม่พันธุ์ มีอัตราฟักของรัง ร้อยละ 100.00 จากการอนุบาลลูกปลิงแรกฟัก ในกล่องพลาสติกขนาด 35 x56x16.5 
เซนติเมตร ในอัตราความหนาแน่น 10 และ 20 ตัวต่อกล่อง น้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.05±0.00 และ 0.05±0.00 กรัม ความยาว
เริ่มต้นเฉลี่ย 1.12±0.02 และ 1.02±0.00 เซนติเมตร เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า ลูกปลิงมีน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 0.59±0.01 และ 
0.58±0.00 กรัม ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 2.61±0.04 และ 2.59±0.02 เซนติเมตร ตามล าดับ (p>0.05) และทุกความหนาแน่น
มีอัตรารอดตาย ร้อยละ 100 ในด้านต้นทุนการผลิตพบว่าต้นทุนการผลิตลูกปลิงชองชุดการทดลองพ่อแม่พันธุ์ จ านวน 2, 3 
และ 4 ตัว ต่อกล่อง เท่ากับ 4.65, 9.61 และ 10.32 บาทต่อตัว ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ปลิงควาย (Hirudinaria manillensis (Lesson, 1842)) การเพาะพันธ์ุ 
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Study on Breeding of Asian Medicinal Leech (Hirudinaria manillensis (Lesson, 1842)) 
 
Nutthapong  Wannapat*  
Inland Aquaculture Research and Development Division 
 
Abstract 
 Study on Breeding of Asian Medicinal Leech was conducted at Nakhonsrithammarat Inland 
Aquaculture Research and Development Center from October, 2017 to June, 2018. An experimental 
design for this study was applied completely randomized design. Twenty-seven broodstock with an 
average weight of 6.91±0.01 gram and length of 6.46±0.25 centimeters were randomly stocked at 2, 3 and 
4 leeches per plastic box (35x56x16.5 centimeter). Result showed that the leeches deposited 1.33±2.31, 
0.67±1.16 and 0.67±1.16 cocoons, respectively. Average number of offsprings were 13.5±0.58, 13.5±0.71 
and 13.0±0.00 leeches per cocoon, respectively (p>0.05). Percentage of hatching cocoon were 100 percent 
in all broodstock densities. Offspring leeches with average initial weight of 0.05±0.00 and 0.05±0.00 grams 
and length of 1.12±0.02 and 1.02±0.00 centimeters were reared in plastic box (35x56x16.5 centimeter) for 
3 months. It was found that the average final weights were 0.59±0.01 and 0.58±0.00 grams and length 
were 2.61± 0.04 and 2.59± 0.02 centimeters, respectively (p>0.05). The survival rates were 100 percent in 
all treatments.  The production cost of breeding Asian medicinal leech stocked at 2, 3 and 4 leeches per 
plastic box were 4.65, 9.61 and 10.32 Bath/individual, respectively 
 
Keyword: Asian Medicinal Leech (Hirudinaria manillensis (Lesson, 1842)), Breeding 
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การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเฟิร์นน้้ารากด้าใบใหญ่ Bolbitis heteroclita (Presl) Ching ex C. Chr. 
ในห้องเลี้ยงที่ใช้ระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้้า 
 
กาญจนรี  พงษ์ฉวี*  
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดื 
 
บทคัดย่อ 
 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเฟิร์นน้ ารากด าใบใหญ่ Bolbitis heteroclita เพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ โดยการน าต้นพันธุ์จากธรรมชาติมาปลูกเลี้ยงในระบบไฮโดรโปนิคส์จนกระทั่งแตกใบใหม่ จึงน า
ช้ินส่วนใบอ่อนไปฟอกฆ่าเช้ือที่ผิวและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) 
จนกระทั่งเกิดต้นอ่อนปลอดเช้ือจึงน าไปศึกษาการพัฒนาสูตรอาหารส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเฟิร์นน้ า โดยทดลอง
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อช้ินส่วนปลายใบอ่อนปลอดเช้ือบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ดัดแปลง ที่มีน้ าตาลซูโครส 3% วุ้น 0.7% และ 
ผงถ่านกัมมันต์ 0.1% โดยมีสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มไซโตไคนิน และกลุ่มออกซิน ชนิดและปริมาณต่าง ๆ กัน ได้แก่ 
6-benzyladenine (BA) ระดับความเข้มข้น 0, 2, 4, 8 และ 16 ไมโครโมลาร์ ร่วมกับ 1-naphthaleneacetic acid (NAA) 
หรือ 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) ความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 4 ไมโครโมลาร์ น าไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ
ขนาด 50 ตารางเมตรที่มีเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส  ให้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนส์ ความเข้ม
แสงประมาณ 1,000 - 2,000 ลักซ์ ระยะเวลาให้แสง 12 ช่ัวโมง/วัน เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ ตรวจสอบอัตรารอด จ านวน
ยอด ใบ และรากท่ีเกิดขึ้น น าผลที่ได้ไปศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรากด าใบใหญ่บนอาหารสังเคราะห์สูตรที่เหมาะสมโดยการ
เลี้ยงในห้องเลี้ยงขนาด 50 ตารางเมตร ท่ีมีระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ า (evaporative cooling system) และ
ให้แสงธรรมชาติ มีการลดความเข้มของแสงด้วยตาข่ายพรางแสงซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การพรางแสง 0, 50, 60, 70 และ 80% เลี้ยง
เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ ตรวจสอบอัตรารอด จ านวนยอด ใบ และรากท่ีเกิดขึ้น 
 ผลการศึกษาพบว่าสารควบคุมการเจริญเติบโต BA NAA และ 2,4-D มีผลต่อการเกิดยอด และใบ อย่างมีนัยส าคัญ 
(p<0.05) โดยอาหารสังเคราะห์สูตรที่มี BA ความเข้มข้น 2 ไมโครโมลาร์ และ 2,4-D ความเข้มข้น 1 ไมโครโมลาร์ สามารถชัก
น าให้เกิดยอด ใบ และรากได้มากที่สุด โดยมีจ านวนยอดเฉลี่ย 6 .87+1.27 ยอด มีจ านวนใบเฉลี่ย 10.53+2.41 ใบ และ มี
จ านวนรากเฉลี่ย 6.93+2.12 ราก และมีอัตรารอด 100% ผลการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องเลี้ยงที่ใช้ระบบปรับอากาศแบบ
วิธีการระเหยของน้ าและให้แสงธรรมชาติ พบว่าความเข้มของแสงมีผลต่อการเกิดยอด ราก และใบ อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
ชุดการทดลองที่ไม่พรางแสงซึ่งมีความเข้มแสงเวลา 12.00 น. เฉลี่ย 1,790.77±937.08 ลักซ์ เป็นระดับที่เหมาะสม โดยมี
จ านวนยอดเฉลี่ย 6.48±1.62 ยอด มีจ านวนใบเฉลี่ย 8.63±2.54 ใบ และ มีจ านวนรากเฉลี่ย 9.85±2.79 ราก การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเฟิร์นน้ ารากด าใบใหญ่ในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อขนาด 50 ตารางเมตร ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิโดยใช้เครื่องปรับอากาศ และ
ให้แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ มีการใช้พลังงานไฟฟ้า 22,412.16 หน่วย/ปี โดยมีต้นทุนการผลิต  2.33 บาท/ต้น และมี
ระยะเวลาคืนทุน 2.42 ปี ในขณะที่ห้องเลี้ยงขนาดพื้นที่เท่ากันซึ่งใช้ระบบ evaporative cooling system และให้แสง
ธรรมชาติ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงเหลือเพียง 2,448.00 หน่วย/ปี โดยมีต้นทุนการผลิต 1.87 บาท/ต้น และมี
ระยะเวลาคืนทุน 1.52 ปี 
 
ค้าส้าคัญ: รากด าใบใหญ ่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ ระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ า  
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Development of Water Fern Bolbitis heteroclita (Presl) Ching ex C. Chr. Tissue Culture 
in Culture Room with Evaporative Cooling System 
 
Kanchanaree  Pongchawee*  
Inland Aquaculture Research and Development Division 
 
Abstract 

Research and development of water fern Bolbitis heteroclita tissue culture was done to 
reducing energy costs and improving the quality and quantity of commercial production. Water fern were 
collected from natural habitats and cultured in the hydroponic system. Young leaves were surface 
disinfested and cultured on MS (Murashige and Skoog, 1962) tissue culture medium. The young leaves 
produced in vitro were used as the explants for study on the effect of plant growth regulators on survival 
rate, shoots, leaves and roots proliferation. Young leaves were cultured for 10 weeks on semi-solid 
modified MS medium containing 3% sucrose, 0.7% agar and 0.1% activated charcoal supplemented with 0, 
2, 4, 8 and 16 µM 6-benzyladenine (BA) in combination with 0, 1, 2 and 4 µM 1-naphthaleneacetic acid 
(NAA) or 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) under fluorescent light, 12/12 dark /light cycle at 25±2°C.  
As a comparison to the air-conditioned laboratory conditions, young leaves were also cultured for 10 
weeks on semi-solid modified MS medium supplemented with appropriate PGRs in a culture room with an 
evaporative cooling system under natural light. The light intensity was reduced with shade nets, which 
were shading percentage of 0, 50, 60, 70 and 80% to evaluate the effects on shoot, root and leaves 
multiplication. 

The results indicated that the effects of plant growth regulators, BA, NAA and 2,4-D on 
inducing shoots and leaves were statistically significant (p<0.05). The appropriate medium for inducing 
shoots and leaves was semi-solid modified MS medium supplemented with 2 µM BA in combination with 
1 µM 2,4-D. The average number of shoots, leaves and roots were 6.87±1.27 shoots/piece, 10.53+2.41 
leaves/piece and 6.93±2.12 roots/piece, respectively with survival rate of 100%, after culturing for 10 
weeks. The natural light without shade nets which was an average light intensity of 1,790.77±937.08 lux at 
12.00 am was appropriate to promote shoots, leaves and roots multiplication. The average number of 
shoots, leaves and roots were 6.48±1.62 shoots/piece, 8.63+2.54 leaves/piece and 9.85±2.79 roots/piece, 
respectively with survival rate of 100%, after culturing in the culture room with evaporative cooling system 
for 10 weeks. Tissue culture in a 50 square-meters culture room with air conditioning and fluorescent 
lamps had electricity consumption of 22,412.16 kWh/year, with production cost of 2.54 Baht/plantlet and 
the payback period was 2.42 years, while the same size culture room with evaporative cooling system 
using natural light had electricity consumption of 2,448.00 kWh/year, with production cost of 1.97 
Baht/plantlet and the payback period was 1.52 years. 

 
Keywords:  Bolbitis heteroclita, tissue culture, culture room, evaporative cooling system 
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การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์กุ้ง กรณีศึกษา: สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้าสามร้อยยอด-ปราณบุรี จ้ากัด 
 
ชมัยพร  ชูงาน* 
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  กรมประมง 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาวะทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมกุ้งของไทย 2) ศึกษา
ห่วงโซ่คุณค่าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าสามร้อยยอด-ปราณบุรี จ ากัด และข้อจ ากัดในการบริหารจัดการ และ 3) ศึกษาการ
พัฒนาคลัสเตอร์กุ้งของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าสามร้อยยอด-ปราณบุรี จ ากัด โดยใช้กรอบแนวคิดวิเคราะห์โซ่คุณค่า (Value 
Chain Approach) และแนวคิดคลัสเตอร์ (Cluster Approach) ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์การผลิตและการค้า 
กุ้งทะเลของไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2560 มีแนวโน้มดีขึ้น ตลาดส่งออกหลักที่ส าคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ
อาเซียน การด าเนินกิจกรรมภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมกุ้งของไทยตั้งแต่การจัดหาปัจจัยการผลิต การเลี้ยง การตลาด
จนถึงผู้บริโภค มีความต่อเนื่องและเช่ือมโยงกัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ให้บริการที่เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับ
อุตสาหกรรมกุ้งของไทย การพัฒนาการเลี้ยงกุ้งโดยใช้ระบบอิงธรรมชาติ (RAS-Aquamimicry) ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ า 
สามร้อยยอด-ปราณบุรี จ ากัด พร้อมกับการน าระบบคลัสเตอร์กุ้งเข้ามาบริหารจัดการการเลี้ยงกุ้งของสหกรณ์ฯ ท าใ ห้ 
ห่วงโซ่คุณค่าของสหกรณ์ฯ มีความเช่ือมโยงกับองค์กรหรือผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมอย่างครบวงจร อย่างไรก็ดีระบบคลัสเตอร์กุ้ง
ยังมีจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ การพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์กุ้งให้มี
คุณภาพ ปลอดโรค มีอัตรารอดสูง และการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ผู้เลี้ยงกุ้ง รวมถึงการพิจารณาให้สินเช่ือกับเกษตรกร 
และการพัฒนาระบบประกันภัยการเพาะเลี้ยงกุ้งของไทย 
 
ค้าส้าคัญ: ห่วงโซ่คุณค่า สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง คลัสเตอร์กุ้ง 
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The Study on Value Chain for Shrimp Cluster Development: A Case Study of Samroiyod–
Pranburi Basin Shrimp Farmers Cooperative Limited 

Chamaiporn  Choongan* 
Fisheries Development Policy and Strategy Division, Department of Fisheries 
 
Abstract 

This research aimed to study: 1) economic conditions and the value chain of Thai shrimp industry; 
2) value chain of Samroiyod-Pranburi Basin Shrimp Farmers Co-op Ltd., and limitation on its business 
management; and 3) development of shrimp cluster of Samroiyod-Pranburi Basin Shrimp Farmers Co-op 
Ltd., based on the value chain and cluster approaches. The research results showed that trend of Thai 
shrimp production and trade during 2015 - 2017 was improved. Main export markets were the United 
States, Japan, and ASEAN. There was a connection and interrelationship among actors in value chain of 
Thai shrimp industry from inbound logistic, shrimp culture, marketing to consumer. There were supporting 
factors to increase the competitiveness Thai shrimp industry, the development of shrimp culture of 
Samroiyod-Pranburi Basin Shrimp Farmers Co-op Ltd., by using the RAS-Aquamimicry system, and the 
shrimp cluster system was introduced for shrimp culture management of the Co-op. These support the 
value chain of the Cooperatives can link to organization or the person involved in the activity fully. 
However, the shrimp cluster system also has weakness that need to be improved the management 
efficiency particular on the improvement of shrimp genetic for better disease resistance and higher 
survival rates, improvement of farmers’ competency, as well as provision of soft loan to the farmers, and 
insurance for shrimp culture.  
 
Keywords: Value chain, Shrimp farmers Co-op, Shrimp cluster  
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การจัดตั้งนโยบายประมงร่วมอาเซียน 
 
ชวนพิศ  จันทรวราทิตย์* 
กรมประมง 

 
บทคัดย่อ 
 รายงานฉบับน้ีกล่าวถึง ความส าคัญและแนวทางในการจัดตั้งนโยบายประมงร่วมอาเซียน โดยศึกษาถึงนโยบายด้าน
การประมงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งความส าเร็จและความลม้เหลวของนโยบายประมงร่วมยโุรปเป็นบทเรียน แต่
เนื่องจากอาเซียนมีความแตกต่างจากประชาคมยุโรปในหลายมิติ ดังนั้นการจัดตั้งนโยบายประมงร่วมอาเซียนยังไม่สามารถท า
ได้สมบูรณ์เหมือนการจัดตั้งนโยบายประมงร่วมยุโรป อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งนโยบายประมงร่วมอาเซียนสามารถเริ่มต้นโดย
ก าหนดนโยบายร่วมที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการประมงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ก าหนดไว้และมาตรการที่จ าเป็น
ในการแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วนท่ีประเทศสมาชิกเห็นพ้องร่วมกัน โดยตั้งอยู่บนหลักการที่สอดคล้องกับโครงสร้างและการบูร
ณาการของประชาคมอาเซียน นโยบายประมงร่วมอาเซียนที่มีความเป็นไปได้ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับร่วมกัน ได้แก่ 
นโยบายร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการประมง IUU นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลและน้ าจืดให้เกิดความยั่งยืน 
นโยบายร่วมด้านการตลาดต่างประเทศและตลาดในภูมิภาค นโยบายด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า นโยบายและมาตรการในด้าน
ความปลอดภัยอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น นโยบายด้านแรงงานประมงและสภาพการท างาน และนโยบายด้านวิชาการ ทั้งนี้ 
การจัดตั้งนโยบายประมงร่วมอาเซียนควรรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งประเทศไทยควรเตรียมการ
ส าหรับการจัดตั้งนโยบายประมงอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
ค าส าคัญ:  นโยบายประมงร่วม อาเซียน 
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Development of ASEAN Common Fisheries Policy 
 
Chuanpid  Chantarawarathit* 
Department of Fisheries 

 
Abstract 
 This paper presents the importance and guideline for development of ASEAN Common Fisheries 
Policy. ASEAN Economic Community (AEC) policy on fisheries as well as failures and success of the 
European Common Fisheries Policy were studied as lesson learnt. It was found that ASEAN Community has 
different ground structure from the EU Community in several dimensions, therefore, the development of 
ASEAN Common Fisheries Policy could not be come up absolutely as European Common Fisheries Policy. 
However, in the beginning of community formation, development of ASEAN Common Fisheries Policy 
could be initiated through necessary policies in accordance with the existing AEC Policies on Fisheries,  
ASEAN frameworks and resolutions against the urgent issues and challenges, which the ASEAN Member 
States have agreed upon. The policy establishment should be based on and complied with structure and 
integration of ASEAN Community. The ASEAN Common Fisheries Policies containing possibility for being 
accepted by the ASEAN Member States, were as follows: Policy on combating IUU Fishing, Policy on 
sustainable marine and inland fisheries resource management, Policy on international and inter-regional 
trade, Policy on sustainable aquaculture, Policy on food safety and better nutrition, Policy on labor and 
working condition, and Policy on science. However, public hearing from relevant sectors are necessarily 
taken into account for the development of ASEAN Common Fisheries Policy.  

Keywords:  Common Fisheries Policy, ASEAN 
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การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน  าต่อการกิน
อาหาร การเติบโต น  าหนักและอัตราแลกเนื อของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) 
 
พุทธ  ส่องแสงจินดา* 

 
บทคัดย่อ   

การศึกษาครั้งน้ีได้พัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของน้ าหนักกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) โดยใช้แนวคิด
การค านวณขอบเขตการเติบโต (scope for growth) ซึ่งเป็นระดับพลังงานสุทธิที่เหลือจากการใช้พลังงานเพื่อการด ารงชีวิต 
ประจ าวันของกุ้ง (การกินอาหาร การย่อยอาหาร การหายใจและการขับถ่าย) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิของการเลี้ยงกุ้งในจังหวัด
สงขลาปี พ.ศ. 2554 ตรวจสอบความน่าเช่ือถือและเที่ยงตรงของแบบจ าลองโดยใช้เทคนิควิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นของ
ข้อมูลน้ าหนักกุ้งที่เลี้ยงในระหว่างปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตราด และสงขลา จ านวน 3 บ่อ 24 ข้อมูล และ
น้ าหนักกุ้งที่ค านวณด้วยแบบจ าลองพบว่าค่าท้ังสองมีความสัมพันธ์เชิงเส้นท่ีมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.97 (ค่า r2 = 
0.93) ช้ีให้เห็นว่าแบบจ าลองมีความน่าเช่ือถือและเที่ยงตรงสูง การน าแบบจ าลองมาประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิน้ าต่อการกินอาหาร การเติบโต น้ าหนักและอัตราแลกเนื้อของกุ้งขาว ในสถานการณ์จ าลองของอุณหภูมิ 3 
รูปแบบ เปรียบเทียบกับอุณหภูมิปกติ (อุณหภูมิที่ใช้ในการพัฒนาแบบจ าลอง) ผลการประเมินพบว่า การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
น้ าเพิ่มขึ้น 2 องศาเซลเซียสจากปกติตลอดการเลี้ยงท าให้การกินอาหาร การขับถ่าย อัตราแลกเนื้อของกุ้งเพิ่มขึ้น ในขณะที่
อาหารเหลือในบ่อ การเติบโตและน้ าหนักกุ้งลดลง การลดลงของอุณหภูมิน้ า  2 องศาเซลเซียสจากปกติตลอดการเลี้ยงท าให้
การกินอาหาร การขับถ่าย อัตราแลกเนื้อ การเติบโต และน้ าหนักกุ้งลดลง ในขณะที่อาหารเหลือในบ่อเพิ่มขึ้น และการ
แปรปรวนของอุณหภูมิน้ า +2/-2 องศาเซลเซียสจากปกติตลอดการเลี้ยงท าให้การกินอาหาร การขับถ่าย อัตราแลกเนื้อ การ
เติบโต น้ าหนักกุ้งและอาหารเหลือในบ่อเพิ่มขึ้นและลดลง โดยมีความแตกต่างจากสภาวะปกติเพียงเล็กน้อยและกุ้งแสดงการ
เติบโตชดเชยเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น  
 
ค าส าคัญ: แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ กุ้งขาว ขอบเขตการเติบโต การกินอาหาร 
   
*ผู้รับผิดชอบ: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 
E-mail: putthsj@yahoo.com 
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Using of mathematical model to evaluate the impact of water temperature change on 
feeding, growth, weight and feed conversion ratio of whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) 
 
Putth  Songsangjinda* 

 
Abstract 

This study was conducted to develop a mathematical model of the weight of whiteleg 
shrimp (Litopenaeus vannamei ) by using the concept ‘Scope for growth’ (SFG) which is the net 
daily energy remaining above the routine metabolic energy (ingestion, digestion respiration, 
excretion). The secondary data of shrimp cultured in Songkhla province in  2011 was used to 
construct the model. The validity of the model was tested by linear regression analysis of the 
observed weight of shrimp cultured in Chachoengsao, Trad and Songkhla provinces during 2014 
(3 ponds and 24 observed values). The correlation coefficient (r) of observed and predicted 
values of weight was about  0.97 (r2 = 0.93), indicating that the model has a high validity. The 
use of a mathematical model to evaluate the impact of water temperature change on feeding, 
growth, weight and food conversion ratio of whiteleg shrimp was carried out with three 
scenarios in comparison with the normal water temperature (i.e. the temperature used for the 
model construction). The results showed that an increase in water temperature of 2°C (Celsius) 
above the normal increases the values of ingestion, excretion and feed conversion ratio whilst 
the values of feed remaining, growth and weight are decreased. The scenario of decreasing 
water temperature to 2°C below the normal decreases the values of ingestion, excretion, feed 
conversion ratio, growth and weight whilst the value of feed remaining increased. The scenario 
of water temperature fluctuation between +2/ -2°C from the normal either slightly decreases or 
increases the values of ingestion, excretion, feed conversion ratio, growth, we ight and feed 
remaining, and growth can be compensated when the temperature is raised.   
 
Keywords: mathematical model, whiteleg shrimp, scope for growth, feeding  
   
*Corresponding author: Coastal Aquaculture Research and Development Division, Department of Fisheries, 
Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900. Thailand. 
E-mail: putthsj@yahoo.com 
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การพัฒนาระบบตรวจติดตามคุณภาพน ้าแบบ Real time ในแหล่งเลี ยงปลาในกระชังด้วยเทคนิค IOT 
 
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร1*  สิทธิโชค อุ่นแก้ว2  ไวทัศน์ หนูกล ้า1  เพ็ญศรี เมืองเยาว์1  และ ชาติชาย เรณุมาศ1 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา) 
2คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) 
 
บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในทะเลสาบสงขลามีความเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะน้ าตาย  และออกซิเจนที่
ละลายน้ าลดต่ าลงจนปลากะพงขาวตายเป็นจ านวนมาก สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ทีมผู้วิจัยได้พัฒนา
เครื่องตรวจติดตามคุณภาพน้ าแบบ Real time ด้วยเทคนิค Internet of thing (IOT) ประกอบด้วยส่วนท างานหลัก 2 ส่วน 
คือ 1) ส่วนตรวจวัดและบันทึกค่าคุณภาพน้ า ประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino uno r3), Gravity:Analog 
dissolved oxygen sensor, Sim 900 GSM/GPRS GA6 Module A6  SMS GPRS Development Board Super 
SIM900A ส่วนที่ 2) เซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลส าหรับติดต่อกับผู้ใช้งานเมื่อมีการใช้ข้อมูลเข้ามา จากการทดลองติดตั้งตรวจวัด 
บันทึกค่า เรียกดู แสดงให้เห็นว่าเครื่องตรวจติดตามคุณภาพน้ าแบบ Real time ด้วยเทคนิค IOT นี้ สามารถท างานได้อย่างดี 
สะดวกรวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการเลี้ยงปลาในกระชัง 

 
ค้าส้าคัญ: ระบบควบคุมออกซิเจน เลี้ยงปลาในกระชัง IOT-อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ 
   
*ผู้รับผดิชอบ: 1/9 หมู่ 3 ถ.เก้าแสน ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร 074-3118-95 
E-mail: yutnica@gmail.com 
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Development of real time water quality monitoring system using IOT technique for 
cage culture. 
 
Youngyut Predalumpaburt1*, Sithichoke Uonkeaw2, Waitat Nooklum1, Pensri Muangyao1 and 
Chatchai  Ranuma1 
1Coastal Aquaculture Research and Development Division Regional Center 6 
2Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Srivijaya 
 
Abstract 
 Recently, seabass cage culture in Songkhla lake has been risky in low oxygen level caused mass 
motality and high economic impact to cage farmers. This study has developed real time water quality 
mornitoring system using IOT technique. The system consist of 2 components. First compenent is to 
measure and record at server. It consists of Arduino uno r3, Gravity:Analog dissolved oxygen sensor, Sim 
900 GSM/GPRS GA6 Module A6 SMS GPRS Development Board Super SIM900A. Second component is 
server for data storage, analysis and user interface. The system has been installed and operated. The 
result indicated that fish farmer can easily connect to server and observe real time data. The real time 
water quality monitoring system can be useful tool to avoid fish killed from low oxygen concentration 
condition.     
 
Keywords: Oxygen control system, cage culture, Internet of thing (IOT) 
   
*Corresponding author: 1/9 Moo 3, Kao Saen Road, Khao Rup Chang Sub-district, Mueang District, Songkhla 
Province 90000 Tel. 074-3118-95 
E-mail: yutnica@gmail.com 
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ก้าวใหม่และการเพิ่มมูลค่าของทะเลโดยโครงการ “Supporting the Application of the Ecosystem 
Approach to Fisheries Management considering Climate and Pollution Impacts (EAF-Nansen 
Programme)” 
 
เพราลัย นุชหมอน*   
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
 
บทคัดย่อ 
 โครงการ “Supporting the Application of the Ecosystem Approach to Fisheries Management 
considering Climate and Pollution Impacts  (EAF - Nansen Programme)” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจาก
ประเทศนอร์เวย์ เพ่ือพัฒนาประเทศต่างๆ ในการวิจัยด้านการประมงและการจัดการประมง ด้วยเรือส ารวจ R/V Dr. Fridtjof 
Nansen เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ โดย
การวิจัยด้านการท าประมงที่ยั่งยืน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ มลภาวะ และผลกระทบจากกิจกรรมของ
มนุษย์ ท าการส ารวจทะเลบริเวณแอฟริกาตะวันออก หมู่เกาะบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก (Mascarene) อ่าวเบลกอล
ซึ่งทะเลอันดามันของประเทศไทยอยู่ในแผนการส ารวจบริเวณอ่าวเบลกอลภายใต้โครงการความร่วมมือ “the 2018 R/V 
Dr. Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal, and on the management and capacity development 
components of the programme” ได้ท าการส ารวจ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน ถึง 15 ตุลาคม 2561 โดยท าการส ารวจใน
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย ในวันท่ี 23 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม ปี 2561 
 โครงการส ารวจในมหาสมทุรอินเดียท าการศึกษาครอบคลมุในเรื่องหลกัคือ  sustainable fisheries, pollution/oil/ 
gas/habitat mapping, climate change ส่วนการส ารวจในอ่าวเบลกอล เพื่อการส ารวจและศึกษาข้อมูลคุณภาพน้ า และ
สมุทรศาสตร์แพลงก์ตอนพืช และ แพลงก์ตอนสัตว์ (Phytoplankton, Mezozooplankton และ Ichtyoplankton) ขยะ
ทะเล (microplastic และ debris) ทรัพยากรสัตว์น้ า (อวนลากปลาหน้าดิน และอวนลากปลากลางน้ า) และข้อมูลระบบ
นิเวศน์ (ส ารวจสัตว์หายาก) มีงานวิจัยที่ได้จากโครงการนี้จ านวน 31 เรื่อง 
 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ การจดัการประมง ผลกระทบของสภาพภมูิอากาศและมลภาวะ  
   
*ผู้รับผิดชอบ: กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
E-mail: nootmorn@yahoo.com 
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New and More Value of the Sea: Supporting the Application of the Ecosystem Approach to 
Fisheries Management considering Climate and Pollution Impacts (EAF–Nansen Programme) 

 
Praulai  Nootmorn* 
Marine Fisheries Research and Development Division 

 
Abstract 
 "Supporting the Application of the Ecosystem Approach to Fisheries Management" project, which 
has been funded by Norway for develop countries on fishery and fishery management research with the 
R/V Dr. Fridtjof Nansen survey vessel for a period of 5 years. The objective has been to develop 
knowledge, ability and efficiency in national development. By research has study on sustainable fisheries, 
impact of climate change, pollution and the impact of human activities. The exploration was conducted at 
Indian ocean off East Africa, islands in the East Indian Ocean (Mascarene), Bay of Bengal; the Andaman Sea 
of Thailand, are in a plan to explore as well. Under the cooperation program "the 2018 R/V Dr. Fridtjof 
Nansen surveys in the Bay of Bengal, and on the management and capacity development components of 
the programme” during 21 June to 15 October 2018, where conducted in the Andaman Sea, Thailand 
from 23 September to 15 October 2018. 

The Indian Ocean exploration project has covered extensive studies on sustainable fisheries, 
pollution/oil/gas/habitat mapping, climate change. To survey in the Bay of Bengal has objective of 
study on data of water quality, oceanography, phytoplankton and zooplankton (Phytoplankton, 
Mezozooplankton and Ichtyoplankton), marine waste (microplastic and debris), aquatic resources at deep 
sea (demersal trawl and pelagic trawl), and ecological aspect data (endanger species). There are 31 
research topicshas obtained from this project. 
 
Keywords: ecosystem approach, fisheries management, climate and pollution impact 
   
*Corresponding author: Department of Fisheries, Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 
E-mail: nootmorn@yahoo.com 
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การเฝ้าระวังโรค: เครื่องมือและการเปลี่ยนแปลงเพื่อการรับรองสุขภาพสัตว์น ้า 
 
พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 
 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการประมงมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจ การว่าจ้างแรงงาน การส่งออก และส่งเสริมให้เกิด
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่อเนื่องในประเทศอีกมากมาย ปัจจุบันนี้การเคลื่อนย้ายสัตว์น้ าทั้งในรูปแบบของสัตว์น้ ามีชีวิตและ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อการค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายและการระบาดของโรค น ามาซึ่ง
ความสูญเสียทั้งในด้านเศรษฐกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความยั่งยืนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ระบบการเฝ้าระวัง
โรคได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการป้องกันการเกิดและแพร่กระจายของโรค ตลอดจนสามารถใช้ผลที่ได้จากการเฝ้าระวังเพื่อ
การรับรองสถานะปลอดโรคของสินค้าสัตว์น้ าในการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย 
 การเฝ้าระวังโรคเป็นการสังเกต ติดตาม รวมทั้งประเมินการเกิดและการแพร่กระจายของโรคอย่างต่อเนื่อง ผ่าน
กระบวนการรวบรวม วิเคราะห์ และแปรผลด้วยขั้นตอนทางสถิติ เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางปฏิบัติงานและนโยบายในการ
ป้องกันควบคุมโรค การเฝ้าระวังโรคเพื่อการรับรองสุขภาพสัตว์น้ ามีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับฟาร์ม คอมพาร์ตเมนต์ โซน และ
ประเทศ โดยแนวทางที่ใช้มีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และบริบทท่ีเกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ แต่ทั้งหมดต้องตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานและแนวทางการควบคุมโรคของประเทศ รวมทั้งหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World 
Organization for Animal Health: OIE) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: FAO) และองค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Network 
of Aquaculture Centres in Asia-Pacific: NACA) เป็นต้น สถานะปลอดโรคที่ได้จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคต้องใช้เวลา 
งบประมาณ และบุคลากรในการด าเนินงาน นอกจากน้ียังต้องมีการบริหารจัดการเพื่อคงไว้ซึ่งสถานะปลอดโรคที่ได้หรือปรับสู่
สถานะท่ีดีกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยยืนยันให้ต่างประเทศมีความเช่ือมั่นต่อระบบการเฝ้าระวังโรคในสัตว์น้ าของประเทศไทย 
 อย่างไรก็ดีภายใต้สถานการณ์ของ “โรค” ที่อุบัติขึ้นใน “โลก” ของสัตว์น้ า ณ วันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
และทวีความรุนแรงมากขึ้น การแพร่กระจายของโรคจากภูมิภาคหนึ่งอีกภูมิภาคหนึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วจากการเคลื่อนย้าย
สัตว์น้ าระหว่างประเทศ ดังนั้นนอกจากการเฝ้าระวังโรคประจ าถิ่น (Endemic disease) ที่พบท่ัวไปในประเทศแล้ว กรมประมง
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ายังต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการเผชิญกับโรคอุบัติใหม่ (Emerging disease) หรือ
โรคอุบัติซ้ า (Re-emerging disease) อีกด้วย การตั้งรับโดยใช้แนวทางการเฝ้าระวังโรคอย่างเช่นที่ผ่านมาในอดีต อาจไม่ช่วย
ให้การควบคุมและป้องกันโรคเป็นไปได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ องค์ความรู้ใหม่ ๆ จึงถูกน ามาใช้ในการเฝ้าระวังโรค
ผ่านงานวิจัยเชิงบูรณาการ (Integrated research) เช่น 

- การตรวจวินิจฉัยโรคที่มีความรวดเร็วและแม่นย าสูง  
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- การพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการพยากรณ์โรค 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น 

นอกจากองค์ความรู้ที่กล่าวมาแล้ว การด าเนินการด้านกฎระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อการควบคุมโรค การ
พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและสร้างฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังโรคระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในกรมประมง ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ จะเป็น
กลไกท่ีช่วยสนับสนุนให้การเฝ้าระวังโรคสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรค และน าผลที่ได้มาใช้เพื่อการรับรอง
สถานะของสุขภาพสัตว์น้ า รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายด้านสุขภาพสัตว์น้ าในระดับประเทศได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
มากขึ้น 
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การจัดการตะกอนดินเพื่อรักษาระบบนิเวศและบริหารจัดการทรัพยากรประมงบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 
 
วชิระ กว้างขวาง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเขต2 (นครสวรรค์) 
 
 บึงบอระเพ็ด เกิดจากการสร้างประตูน้้าปิดกั้นคลองบอระเพ็ดและสร้างคันกั้นน้้าบริเวณหนองดุกเมื่อปี พ.ศ. 2470 เพื่อ
ยกระดับน้้าในบึงบอระเพ็ดให้อยู่ที่ระดับ 23.80 เมตร รทก. ตามลายพระหัตถ์พระราชกระแสรัชกาลที่ 7 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2469 “ให้บึงบอระเพ็ดเป็นที่บ้ารุงพันธุส์ัตว์น้้า” มีพื้นที่ 250,000 ไร่ ปี พ.ศ. 2480 ประกาศเพิกถอนขอบเขตบึงบอระเพ็ด 
เหลือพื้นที่ 132,737-0-56 ไร่ ปี พ.ศ. 2536 ปรับปรุงประตูน้้าปิดกั้นคลองบอระเพ็ดและสร้างคันกั้นน้้าใหม่เพื่อยกระดับน้้าเป็น 
24.00 เมตร รทก. และเมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2560 กรมที่ดินได้ออกหนังสือส้าคัญส้าหรับท่ีหลวง หลวง เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยเฉพาะ (เพื่อการบ้ารุงพันธุ์สัตว์น้้า) พื้นที่ 132,639-3-43 ไร่ ตามทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลง นว. 339 โดยบึงบอระเพ็ดเป็นส่วน
หนึ่งของลุ่มน้้าบึงบอระเพ็ด มีพื้นที่ลุ่มน้้ารวม 2,683,330-0-45 ไร่  
 เนื่องจากบึงบอระเพ็ดตั้งอยู่ตอนล่างของลุ่มน้้าบอระเพ็ด น้้าท่ีไหลบ่าหน้าดินจะน้าพาตะกอนดินบรเิวณพื้นที่ลุ่มน้้าลง
สพูื้นที่ตอนล่าง ทับถมรวมกันกับซากพืชซากสัตว์บึงที่ตายทับถมส่งผลให้บึงบอระเพ็ดประสบปัญหาการตื้นเขิน (ศูนย์วิจัยและ
ฝกึอบรมบึงบอระเพ็ด, 2558) ประกอบกับการชะล้างพังทลายของดินส่วนใหญ่ของภาคกลางอยูระหว่าง 0 - 17 ตันต่อไรตอป
และสูญเสียดินสูงสุดเกิดในพื้นที่ลาดชันสูงที่มีการปลูกพืชไรหรือสภาพเป็นปุาเสื่อมโทรมและมีฝนตกมาก (กรมพัฒนาที่ดิน , 
2543) ซึ่งสอดคลองกับพื้นที่ต้นน้้าของบึงบอระเพ็ดที่มีสภาพการใช้ที่ดินเป็นพืชไร่และปุาเสื่อมโทรม (ภาพที่ 1) เพื่อปูองกัน
การตื้นเขินของบึงบอระเพ็ด รัฐบาลจึงมีนโยบายในการแกไขปัญหาตะกอนดินด้วยการขุดลอกและก้าจัดวัชพืชในบึงบอระเพ็ด
เป็นประจ้าทกุป ีแตเ่นื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินตั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบัน ท้าให้การ
ตกตะกอนดินในแต่ละปีมีปริมาณตา่งกัน ปัจจุบันมีการศึกษาการชะล้างพังทลายของดินในลุ่มน้้าจากหน่วยงานและสถานศึกษา
หลายแห่ง (ไม่ได้ท้าการศึกษาทุกปี) ซึ่งแต่แห่งจะมีวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแตกต่างกัน ท้าให้ข้อมูลที่ได้ไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การจัดการตะกอนดินไม่มีประสิทธิภาพ (ตารางที่ 1) ดังนั้นการเก็บข้อมูลการตกตะกอนดิน  
ที่แม่นย้าและต่อเนื่องทุกปี จะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายในการจัดการตะกอนดินในบึงบอระเพ็ด โดยการติดตั้ง
เครื่องวัดการตกตะกอนดินในบึงบอระเพ็ด และแม่น้้า ล้าคลองที่ไหลเข้าบึงบอระเพ็ด  

 

 
 

ภาพที่ 1 ระบบลุ่มน้้าของพื้นที่ลุ่มน้้าบึงบอระเพ็ด 
ที่มา: ส้านักทรัพยากรน้้าแห่งชาติ, 2562 
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการศึกษาการตกตะกอนดินในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 
ที ่ วิธีการ ผลการศึกษา ที่มา หมายเหตุ 
1 หยั่งความลึกของตะกอนท้องน้้า ตั้งแต่เริม่กักเก็บน้้าถึงปี 2525 (55ปี) 

ความหนาของตะกอนเฉลี่ย 6.7 มม/ป ี
อัตราการกดัเซาะหน้าดินในลุ่มน้้า
ประมาณ 0.185 มม/ตร.กม./ป ี

สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย, 2525 

 

2 การวิเคราะห์ถดถอยความสมัพันธ์
ระหว่างปรมิาณตะกอนแขวนลอย
รายปีกับพ้ืนท่ีรับน้้าฝนโดยใช้วิธี 
Regression Analysis of 
Record (RAOR) 
หยั่งความลึกท้องน้้า เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับพ้ืนท่ี
ผิวกับความจุของน้้า ซึ่งผลการ
ส้ารวจสามารถใช้ประเมินอัตรา
การตื้นเขินของบึงไดเ้มื่อไป
เปรียบเทยีบกับข้อมูลในอดตี 

ปริมาณตะกอนรายปีเฉลี่ย 493,217 
ตัน/ปี ตะกอนท่ีตกสะสมในบึงมีอตัรา
การตกตะกอนเฉลีย่ 14.1 มม/ปี หรือ
มีอัตราการตกตะกอนเฉลีย่ 2.19 ล้าน 
ลบ.ม./ปี และคิดเป็นอัตราการกัดเซาะ
หนา้ดินในพ้ืนท่ีลุ่มน้้า 0.487 มม/ตร.
กม./ป ีอัตราการตกตะกอนเพิ่มขึน้
มากกว่า 2 เท่า 

กรมชลประทาน, 
2547 

 

3 การสญูเสยีดินจากสมการสญูเสีย
ดินสากล Universal Soil Loss 
Equation (USLE) 

ลุ่มน้้าบึงบอระเพ็ดมีอตัราการชะลา้ง
พังทลายของดินในปี 2551 และ 2559 
เท่ากับ 2.61 และ 2.89 ล้านตันตอ่ปี 
ตามลา้ดับ และมีปริมาณผลผลิต
ตะกอน เท่ากับ 462,131 และ 
511,800 ตันต่อปตีามล้าดับ 

ณพล และคณะ, 
2561 

 

4 - ปริมาตรตะกอนของลุม่น้้าบึงบอระเพ็ด 
196,903.93 ล้าน ลบ.ม./ป ี

มหาวิทยาลยั
นเรศวร, 2561 

ไม่ทราบวิธี
การศึกษา 

 
 ตะกอนดินที่ไหลมากับน้้าดังกล่าว ในด้านหนึ่งจะน้าพาธาตุอาหาร (nutrients) และแร่ธาตุต่าง ๆ (minerals) ที่มี
ความส้าคัญและมีผลในการด้ารงชีวิตของปลามาสู่แหล่งน้้าในบริเวณนั้น ๆ อย่างน้อยใน 3 ประเด็นที่ส้าคัญ ได้แก่ (ก) การ
ควบคุมระดับการหายใจในแต่ละช่วงเวลา โดยปลาจะปรับตามปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้าในแต่ละปริมาณของตะกอนทีมี 
ในน้้า และนอกจากนี้ ปริมาณความหนาแน่นของตะกอน, ในรูปของความขุ่นใส, จะเป็นตัวก้าหนดองค์ประกอบชนิดของสัตว์
น้้าในแต่ละบริเวณตามความสามารถในการหายใจ (ข) การกินอาหาร โดยตะกอนต่างๆ สามารถเป็นแหล่งอาหารโดยตรง  
ในปลาบางชนิด ช่วยการควบคุมระดับของการสังเคราะห์แสงและช่วยในการหลบผู้ล่าในปลาบางชนิด (ค) การอพยพและ
สืบพันธุ์ โดยปริมาณธาตุอาหารที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับตะกอนในบางช่วงเวลา จะเป็นตัวกระตุ้นปลาให้มีการพัฒนาระบบสืบพันธุ์
หรือเริ่มอพยพเพื่อการสืบพันธุ์และวางไข่ (Baran et al., 2015) อย่างไรก็ตาม การที่มีตะกอนสะสมที่มีมากเกินไปในแหล่งน้้า
โดยไม่มีการไหลออกต่อลงสู่แหล่งน้้าที่ใหญ่กว่า อย่างสามเหลี่ยมปากแม่น้้าและลงสู่ทะเล จะก่อให้เกิดความตื้นเขินของ  
แหล่งน้้าจนในท่ีสุดอาจจะท้าให้สูญเสยีสภาพคามเป็นแหลง่น้้าไปได้ (Birtwell, 1999) นอกจากน้ี การสะสมของตะกอนจะมีผล
โดยตรงต่อสัตว์หน้าดินต่าง ๆ ในแหล่งน้้า ที่จัดว่าเป็นแหล่งอาหารระดับที่สอง (secondary productivity) ในระบบนิเวศน์ 
รวมทั้งการที่มีผลต่อผู้ผลติหรอืแหลง่อาหารขั้นต้นในแหลง่น้้า (primary productivity) โดยตะกอนมากไปจะสามารถท้าให้เกิด
สภาวะยูโทรฟิเคช่ัน (Eutrophication) ท้าให้เกิดการกระตุ้นให้พืชสีเขียวในล้าน้้ามีการสังเคราะห์แสงได้มากขึ้น และ
เจริญเติบโตแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้ามากเกินไปจะสามารถท้าให้มีปริมาณออกซิเจนละลายน้้ามีมากเกินไป จนเกิดภาวะ
อิ่มตัวซึ่งอาจเป็นพิษต่อปลาและสัตว์น้้าอื่น ๆ ในระบบ นอกจากนี้ ตอนกลางคืนระดับออกซิเจนก็จะลดลงจากการหายใจของ
ทั้งพืชและสัตว์ในระบบ และจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้้าเช่นกัน (พงศ์ศักดิ์ และ รัฐชา, 2557) เกิดกระบวนการ 
น้้าผุด (upwelling) ทีก่ระแสลมและฝนฟูาคะนองท้าให้ตะกอนที่นอนก้นแหล่งน้้าผุดขึ้นมาจะท้าให้เกิดปัญหาในระบบหายใจ
ผ่านเหงือกท่ีปลาไม่สามารถปรับได้ทัน และอาจท้าให้เกิดการตายได้ (Birtwell, 1999)   
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 การขุดลอกบึงบอระเพ็ดมีการขุดลอกจากหลายหน่วยงาน และหลายครั้ง ปี พ.ศ. 2502 ไม่ทราบจ้านวนตะกอนดิน, 
2515 ไม่ทราบจ้านวนตะกอนดิน, 2534 - 2536 ไม่ทราบจ้านวนตะกอนดิน, 2555 ขุดลอกตะกอนดิน จ้านวน 4 ล้าน ลบ.ม. 
และ ปี พ.ศ. 2559 ขุดลอกตะกอนดิน จ้านวน 2 ล้าน ลบ.ม. การขุดลอกโดยหน่วยขุดลอกและก้าจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด ขุด
ลอกด้วยเรือ ปี พ.ศ. 2530 - 2561 จ้านวน 15,869,654 ลบ.ม. ขุดลอกด้วยเครื่องจักร ปี พ.ศ. 2550 - 2561 จ้านวน 
2,391,870 ลบ.ม. และก้าจัดวัชพืช ปี พ.ศ. 2530 - 2561 จ้านวน 766,034 ตัน แผนการขุดลอก ปี พ.ศ. 2562 ขุดลอกด้วย
เรือ จ้านวน 355,000 ลบ.ม. ขุดลอกด้วยเครื่องจักร จ้านวน 200,00 ลบ.ม. และก้าจัดวัชพืช จ้านวน 85,000 ตัน และแผนการ
ขุดลอกของชลประทาน จ้านวน 3,300,000 ลบ.ม.  
 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงความลึก และพื้นที่ท่ีมีการทับถมของตะกอนดินในบึงบอระเพ็ด 
ที่มา: ณพล และคณะ, 2560 

 
 การขุดลอกบึงบอระเพ็ดจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นการขุดลอกเพื่อลดการตื้นเขิน และใช้ประโยชน์น้้าเพื่อการเกษตร 
ไม่ได้เป็นการขุดลอกเพื่อรักษาระบบทางนิเวศ หรือเพื่อบ้ารุงพันธุ์สัตว์น้้าตามพระราชกระแสลายพระหัตถ์รัชกาลที่ 7 แต่ 
อย่างใด ปัจจุบันในการวางแผนการบริหารจัดการน้้าและตะกอนดิน ได้ให้ความส้าคัญต่อการรักษาระบบนิเวศบึงบอระเพ็ด 
เพื่อให้ทรัพยากรคงอยู่และมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยการวางแผนการขุดลอกตามโครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนา
และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ที่จะด้าเนินการในปี พ.ศ. 2563 - 2572 

 1. ขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพ็ด 2,500 ไร่ จ้านวน 12 ล้าน ลบ.ม. 
 2. ขุดคลองดักตะกอนตามขอบแนวบึงบอระเพ็ดความยาว 56 กิโลเมตร กว้าง 50 เมตร 
 3. ขุดบึงบอระเพ็ดลักษณะเป็น Deep pool 4 แห่งๆ ละ 200 ไร่ 
 4. ขุดลอกคลองวังนา (แม่น้้าน่าน-บึงบอระเพ็ด) ความยาว 11.92 กิโลเมตร  
 5. ขุดลอกคลองบอระเพ็ด (แม่น้้าน่าน-บึงบอระเพ็ด) ความยาว 2.70 กิโลเมตร 
 6. ขุดลอกคลองบางปอง (แม่น้้าเจ้าพระยา-บึงบอระเพ็ด) ความยาว 5.00 กิโลเมตร 
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ภาพที่ 3 แผนการขุดลอกบึงบอระเพ็ดในอนาคต 
ที่มา: ส้านักทรัพยากรน้้าแห่งชาติ, 2562 

 
 แผนการขุดลอกตามโครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ที่จะด้าเนินการ
ในปี พ.ศ. 2563 - 2572 และการขุดลอกอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในบึงบอระเพ็ดในอนาคตจ้าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยในเรื่องสมดุล
ระบบนิเวศ (การวิเคราะห์โครงข่ายอาหารและผลกระทบต่อระบบนิเวศในบริเวณที่ท้าการขุดลอกและก้าจัดวัชพืชในบึง
บอระเพ็ด) เพื่อใช้ในการตรวจสอบการขุดลอกว่ามีผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือไม่ หากกระทบกระทบมากน้อยเพียงใด มี
วิธีการแก้ปัญหาหรือลดผลกระทบดังกล่าวได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางวางแผนการขุดลอกตะกอนดินในปีถัดไปให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด ท้ายที่สุดแล้วจะต้องได้รูปแบบการขุดลอกที่เหมาะสม สร้างผลการทบต่อระบบนิเวศน้อย 
และมีวิธีการฟื้นฟูระบบนิเวศจากการขุดลอกที่ชัดเจนสามารถท้าได้จริงในพื้นที่ 
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ยกเครื่องการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น ้าไทย ผลผลิตก้าวไกลอย่างย่ังยืน 
  
ปัญญา แซ่ลิ ม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าปทุมธานี 
 
 การวางแนวทางการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้าเพื่อวางเป้าหมายส้าหรับอนาคตนั้น จ้าเป็นต้องมีความเข้าใจสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน กล่าวคือ ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าลดลงประมาณ 30% ตลอดระยะเวลา 10 ปี (2550 - 2559) ที่ผ่านมา 
(FAO, 2018) เนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น โรคระบาด (disease outbreaks) การ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (climate change) ทรัพยากรธรรมชาติลดลง (เช่น น้้า) หรือมีอยู่อย่างจ้ากัด การพึ่งพาลูกพันธุ์จาก
แหล่งธรรมชาติ (wild-based aquaculture) ซึ่งมีปริมาณไม่แน่นอนในแต่ละปี และอาจท้าให้ทรัพยากรแหล่งพันธุกรรมเสื่อม
โทรมลง กรมประมง โดยกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าเห็นความส้าคัญของการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาพันธุ์  
สัตว์น้้า ควบคู่กับการบูรณาการวิทยาการด้านการเพาะเลี้ยง โภชนาการสัตว์น้้า และสุขภาพสัตว์น้้ามากกว่าในอดีตที่ผ่านมา 
โดยการพัฒนาสายพันธ์ุสัตว์น้้าต้องอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development) กล่าวคือ สายพันธุ์สัตว์น้้า
ต้องมีศักยภาพในการเจริญเติบโตภายใต้สภาพการเลี้ยงที่แตกต่างกัน (growth in diverse farming environments) มีความ
ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ (tolerance: Sae-Lim et al., 2017) และ
ยังมีความสามารถในการต้านทานโรค (disease resistance) และต้องส่งผลให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ามีความยั่งยืน 
(sustainable aquaculture) โดยเน้นที่การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่อการผลิตสัตว์น้้า 1 กิโลกรัม (low ecological 
footprints in aquaculture) สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของการพัฒนา (Sustainable Development Goals - SDGs) ที่
องค์การสหประชาชาติได้เผยแพร่ และประชาคมโลกตกลงร่วมกันที่จะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาของประเทศ 

กว่า 30 ปีที่กรมประมง โดยกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าได้ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้า  (selective 
breeding) และได้สร้างสายพันธุ์สัตว์น้้ารวม 12 สายพันธุ์ในสัตว์น้้า 8 ชนิด ได้แก่ ปลานิลด้า (Nile tilapia) ปลานิลแดง  
(Red tilapia) ปลาตะเพียน (Silver barb) กุ้งก้ามกราม (Giant freshwater prawn) ปลายี่สกเทศ (Rohu carp)  
ปลานวลจันทร์เทศ (Mrigal carp) ปลาหมอ (Climbing perch) และปลาไน (Common carp) โดยลักษณะที่ด้าเนินการ
ปรับปรุงพันธุ์ คือการเจริญเติบโต ซึ่งอัตราความก้าวหน้าในการคัดพันธุ์การเจริญเติบโตโดยเฉลี่ย มีค่าอยู่ในช่วง 9.93 - 
21.15% ต่อรุ่น อีกทั้งลักษณะการเจริญเติบโตอาจมีความสัมพันธ์ในทางบวก (positive correlation) กับลักษณะอื่น เช่น 
อัตรารอด ดังนั้นการคัดเลือกการเจริญเติบโตจึงส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพของสัตว์น้้าในทางอ้อมอีกด้วย (นวลมณี และคณะ, 
2552) 

อย่างไรก็ตาม แม้กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าได้ประสบความส้าเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ กองฯ ได้ตระหนัก
ถึงข้อจ้ากัดในการปรับปรุงพันธุ์ในอดีตที่ผ่านมา ข้อจ้ากัดส้าคัญที่สุด 4 ประการคือ 1) การคัดเลือกลักษณะเดียว (single trait 
selection) ต่อประชากร ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาสายพันธุ์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการคัดเลือกหลายลักษณะควบคู่
กัน (multi-trait selection) 2) การควบคุมอัตราการผสมเลือดชิด (control of inbreeding) ซึ่งอาจส่งผลเสียในวงกว้างใน
เชิงความหลากหลายทางพันธุกรรมและความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ และ 3) การผลิตลูกพันธุ์ปลอดโรค (specific 
pathogen free: SPF) และต้านทานโรค (specific pathogen resistance) ไม่สามารถด้าเนินการได้ หากยังใช้รูปแบบการ
ปรับปรุงพันธุ์แบบเดิมที่ผ่านมา 4) กระบวนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้าไม่มีการด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง ท้าให้การเปลี่ยนแปลง
ด้านพันธุกรรมหยุดลง 

การด้าเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายที่ได้วางกรอบไว้ จ้าเป็นต้องมีการเลือกใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้าที่มีความ
เหมาะสมกับชนิดสัตว์น้้าและความต้องการของเกษตรกร ควบคู่กับการพัฒนาระบบการเลี้ยงปลอดโรค (biosecurity) เพื่อใช้
ในการปรับปรุงพันธุ์ องค์ประกอบของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้า ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธุ์ (breeding 
objective) ระบบการบันทึกข้อมูล (data recording) การประเมินศักยภาพทางพันธุกรรม (genetic evaluation) การ
คัดเลือก (selection) และการจับคู่ผสมพันธ์ุ (mating system)  

วัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธุ์ (breeding objective) การวางวัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธุ์ที่ชัดเจนและตรงตาม
ความต้องการของเกษตรกรทั่วประเทศเป็นปัจจัยที่ส้าคัญ นอกจากน้ีจ้าเป็นต้องศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholders) ซึ่งมีได้ตั้งแต่ผูเ้ลีย้งสัตว์น้้าเพื่อการด้ารงชีพภายในครัวเรอืนในพื้นที่ห่างไกล จนถึงระดับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงราย
ใหญ่ ลักษณะการเจริญเติบโตในสิ่งแวดล้อมของการปรับปรุงพันธุ์ในหน่วยงานกรมประมงอาจไม่ได้สะท้อนถึงการเจริญเติบโต
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ของสัตว์น้้าในสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธุ์ของกรมประมงต้องพิจารณาลักษณะ
การเจริญเติบโตภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ตลอดจนลักษณะความทนทานด้วย 

ระบบการบันทึกข้อมูล (data recording) ถูกก้าหนดโดยวัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธุ์ โดยระบบการบันทึกข้อมูล
เป็นจุดที่ควรน้านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุน เนื่องจากจ้านวนลักษณะที่บันทึกจะมีผลต่อต้นทุนของแผนการปรับปรุง
พันธุ์ท่ีสูงขึน้ สิ้นเปลืองแรงงาน นอกจากน้ีการน้านวัตกรรมมาใช้ในการวัดอาจส่งผลให้ความแม่นย้า (precision) ในการวัดค่า
สังเกต (phenotype) เพิ่มขึ้น ลดการบอบช้้าหรือการตายของสัตว์น้้า  

การติดเครื่องหมายสัตว์น้้า (physical tags) มีความส้าคัญในการบันทึกข้อมูลพันธุประวัติเพื่อใช้ในการจัดการพ่อแม่
พันธุ์ การป้องกันการผสมเลือดชิด ตลอดจนการประเมินศักยภาพทางพันธุกรรม เครื่องหมายสัตว์น้้ามีหลายชนิดและควรเลือก
ชนิดเครื่องหมายที่มีความเหมาะสมกับสัตว์น้้าแต่ละชนิด 

การประเมินศักยภาพทางพันธุกรรม (genetic evaluation) คือการประเมินค่าความสามารถทางพันธุกรรม 
(estimated breeding values: EBVs) ซึ่งเป็นอิทธิพลทางพันธุกรรมเดียวที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูก วิธีการประเมิน
ค่า EBVs ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ mixed model equation (Henderson, 1975) ซึ่งให้ค่า BLUP-EBVs (BLUP: best linear 
unbiased prediction) เพื่อใช้ในกระบวนการคัดเลือก สิ่งส้าคัญที่ผู้ประเมินควรท้าความเข้าใจคือ การใช้ mixed model 
equation ในการประเมินค่า BLUP-EBVs ไม่ได้หมายความว่าค่า BLUP-EBVs จะไม่ล้าเอียงและแม่นย้าสูงเสมอไป โครงสร้าง
ของประชากรที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้ามีผลกับความถูกต้องและแม่นย้าของค่า BLUP-EBVs 

 การคัดเลือกและการจับคู่ผสมพันธุ์ (selection and mating system) โดยทั้งสองกระบวนการนี้มีผลต่อความก้าวหน้า
ในการปรับปรุงพันธุ์และการผสมเลือดชิด  

การคัดเลือกสามารถดา้เนินการได้หลายวิธี เช่น การคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) การคัดเลือกแบบครอบครัว 
(family selection) การคัดเลือกภายในครอบครัว (within-family selection) และการคัดเลือกโดยใช้ค่า EBVs โดยการ
คัดเลือกแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันทั้งในเชิงต้นทุนของแผนปรับปรุงพันธุ์ ความก้าวหน้าในการคัดเลือก และอัตรา
การผสมเลือดชิด การพิจารณาวิธีการคัดเลือกนั้น ควรพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควบคู่กับทรัพยากรของกรมประมงในการ
ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์ หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประชาชนท่ีเลี้ยงสัตว์น้้าเพื่อเลี้ยงชีพในพื้นที่ห่างไกล การคัดเลือกแบบหมู่
ควบคู่กับการใช้เครื่องหมาย (เช่น visible implant elastomer) เพื่อควบคุมการผสมเลือดชิดก็อาจเพียงพอแล้ว ต่างจากกรณี
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้้ามูลค่าทางเศรษฐกิจสูง การคัดเลือกโดยใช้ EBVs อาจมีความเหมาะสมมากกว่า ทั้งนี้วัตถุประสงค์การ
ปรับปรุงพันธุ์จะเป็นตัวก้าหนดวิธีการคัดเลือก เช่น หากวัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธุ์มีเพียงลักษณะเดียวในสิ่งแวดล้อมการ
เลี้ยงเดียว สามารถด้าเนินการได้ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ ในขณะที่วัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธุ์มีหลายลักษณะ การ
คัดเลือกอาจด้าเนินการได้ตั้งแต่การคัดเลือกระดับครอบครัวร่วมกับการคัดเลือกภายในครอบครัวตลอดจนการคัดเลือกโดยการ
ใช้ค่า EBVs  

การจับคู่ผสมพันธ์ุเป็นกระบวนการน้าสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการคัดเลือกไปใช้ประโยชน์ โดยในสัตว์น้้าจะเน้นการพิจารณา
การจับคู่ผสมพันธ์ุเพื่อหลีกเลี่ยงการผสมเลือดชิด วิธีการที่ง่ายที่สุดคือการป้องกันการจับคู่ผสมระหว่างเครือญาติ เช่น ระหว่าง
พี่น้องที่มาจากครอบครัวเดียวกัน (full-sibs) หรือครอบครัวท่ีมีพ่อหรือแม่ร่วมกัน (half-sibs) ดังนั้นการพัฒนาเทคนิคการผสม
เทียมในสัตว์น้้ายังมีความจ้าที่ต้องมีการวิจัยและพัฒนาโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของกรมประมงเพื่อน้ามาใช้ประยุกต์ในการจับ
คู่ผสมพันธ์ุได้ 

การพิจารณาเลือกชนิดสัตว์น้้ามาปรับปรุงพันธุ์ควรมีการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกรมประมง 
เกษตรกร และภาคเอกชน เนื่องจากปัจจัยส้าคัญอีกประการหนึ่งคือเรื่องโอกาสทางการตลาดของสัตว์น้้าแต่ละชนิดมีความ
แตกต่างกัน การใช้ทรัพยากรของภาครัฐควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเข้ามามีส่วนร่วมก้าหนดทิศทางการปรับปรุง
พันธุ์ (Sae-Lim et al., 2012) อีกทั้งควรมีการให้ความรู้ด้านการจัดการพ่อแม่พันธุ์ปรับปรุงแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเพื่อด้ารง
พันธุ์โดยลดการเกิดการผสมเลือดชิดให้ช้าลงที่สุด (low inbreeding rate) การสร้างความตระหนักรู้ถึงความส้าคัญในการ
ป้องกันการหลุดรอดของประชากรปลาเพาะเลี้ยงไปสู่แหล่งน้้าธรรมชาติเป็นสิ่งส้าคัญในการป้องกันการเกิ ดการปนเปื้อนทาง
พันธุกรรม (genetic introgression) จนอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งพันธุกรรมในธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ 
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ค้าขอบคุณ 
ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณสุจิตรา เพชรคง กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้า และ คุณคงภพ อ้าพลศักดิ์ 

ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าปทุมธานี ที่ตรวจทานแก้ไข ตลอดจนให้ค้าแนะน้าในการเขียนเอกสารฉบับนี้ 
ท้ายสุดนี้ผู้เขียนขอขอบคุณคณะกรรมการวิชาการกรมประมงที่กรุณาตรวจแก้ไขต้นฉบับ 
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การใช้เครื่องอบแห้งเคลื่อนที่แปรรูปปลาสลิดดอนนาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้าน 
 
เชาว์ ศรีวิชัย 
กลุ่มวิจัยและพัฒนา กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกจิกรรมพเิศษ 

 
กลุ่มวิจัยและพัฒนา ได้ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรรายย่อยและชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พบปัญหาในการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า เนื่องจากพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีฝนตกชุก นอกจากมีฤดูฝนเหมือนภาคอื่นแล้ว ยังมี 
ฤดูมรสุม ช่วงที่ฝนตกหนักมากประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จึงไม่สามารถแปรรูปสัตว์น้ าด้วยการตากแสงอาทิตย์เพียง
อย่างเดียวได้  หากแก้ปัญหาด้วยการใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่มีเครื่องเผาไหม้แก๊สให้ความร้อนเสริมก็ยัง
ไม่มีข้อมูลที่แสดงว่ามูลค่าสินค้าท่ีเพิ่มขึ้นกับค่าแก๊สคุ้มค่ากันหรือไม่ ฤดูมรสุมเป็นช่วงที่มีวัตถุดิบส าหรับการแปรรูปมาก ตลาด
มีความต้องการสูงเพราะใกล้เทศกาลปีใหม่ แต่ไม่มีสินค้าท าให้ขาดโอกาสสร้างรายได้ 
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จทรงงานหน่วยแพทย์พระราชทาน ณ 
โรงเรียนวังกะพ้อ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2536 ทรงมีพระด าริให้ทดลองเลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่ป่าดอนนา ต่อมาเมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2539 ได้เสด็จทอดพระเนตรการจับปลาโครงการศึกษาวิจัยการเลี้ยงปลาสลิดในป่าเสม็ด ทรงมีพระหัตถเลขาให้ช่ือ
ปลาสลิดโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6 ว่า “ปลาสลิดดอนนา” เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 มีฝนตกหนักทั่วพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปัตตานีทดลองใช้โรงตากปลาสลิดคลุมด้วยพลาสติกใสปรากฏว่า
ปลาขึ้นราในเวลาใกล้เคียงกันน้ัน นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการในคราวเดินทางไปตรวจราชการ 
ณ จังหวัดปัตตานีเมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปร
รูปสินค้าเกษตร ผลักดันให้เกิดการสร้างรายได้ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่ภาคใต้ชายแดนจากพื้นที่สีแดงให้เป็นพื้นที่สีชมพู 
ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตสร้างแบรนด์ของท้องถิ่นที่มี Story ของผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้าโอทอปจากปลากุเลา เป็นต้น 

กรมประมงโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาได้เสนอการแปรรูปปลาสลิดดอนนา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านไว้
ในโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อเกิดผลการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อเกษตรกร/พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวงกว้าง (Big Push 
Project/Mass) การวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบเครื่องอบแห้งเคลื่อนที่ (Mobile dryer) ที่ใช้งานได้จริง จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรม เหตุผลที่ออกแบบให้เป็นเครื่องอบแห้งเคลื่อนที่เนื่องจากต้องการให้ชุมชนน าไปใช้
ประโยชน์ให้คุ้มค่า หากชุมชนใดตั้งเครื่องอบแห้งไว้เฉย ๆ กลุ่มวิจัยและพัฒนาจะได้น าไปให้ชุมชนอื่นใช้แทน ข้อดีของเครื่อง
อบแห้งเคลื่อนที่ คือ ตั้งไว้ใช้งานในที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ได้ แก้ไขปัญหาชุมชนประมงพื้นบ้านไม่มีโฉนดที่ดินท าให้ทางราชการไม่
สามารถสนับสนุนโรงอบแห้งพาราโบลาโดม และระบบความร้อนเสริมที่ใช้ชีวมวลจะประหยัดกว่าการใช้แก๊ส เพราะในท้องถิ่น
มีไม้ฟืนอยู่แล้ว นอกจากนี้ เครื่องอบแห้งเคลื่อนที่จะสนองตอบความคาดหวังในด้านการพัฒนาประมงชายฝั่ง หรือประมง
พื้นบ้าน ในอดีตภาครัฐให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาพิพาทแย่งชิงทรัพยากรสัตว์น้ า ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายไป
ในทางที่ดีจากการแก้ไขปัญหาการท าประมงที่ผิดกฎหมาย และการสร้างแหล่งอาศัยทะเลขนาดใหญ่ ชาวประมงพื้นบ้านจับ
สัตว์น้ าได้เพิ่มขึ้น แต่รายได้ไม่ได้สงูขึ้นเป็นสัดส่วนอย่างท่ีควรจะเป็น เพราะชาวประมงยังขายสัตว์น้ าในสภาพสด หากมีปริมาณ
มากก็ถูกกดราคา จึงจ าเป็นต้องน ามาแปรรูปเพิ่มมูลค่า เครื่องอบแห้งเคลื่อนที่จะเป็นเครื่องมือถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
สัตว์น้ าให้ได้ผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านท่ีหลากหลาย 

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยที่เสนอโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีนายประพันธ์พงษ์ สมศิลา เป็นหัวหน้าโครงการ นายวิทวัส ไตรรัตนาภิกุล 
เป็นผู้ร่วมวิจัย และนายอ าไพศักดิ์ ทีบุญมา เป็นผู้ร่วมวิจัย  ส่งร่างข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) แล้วเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ช่ือโครงการ “การเพิ่มมูลค่าและคุณภาพในการผลิตปลากุเลาเค็ม 
หมึกศอก ปลาเกล็ดขาว และกุ้งแชบ๊วยกะเทาะเปลือก ด้วยเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวลประสิทธิภาพสูง
ชนิดเคลื่อนที่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย บ้านตันหยงเปาว์ ต าบลท่าก าช า อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี” พร้อมกับ
ศึกษาโครงงานวิจัยของนักศึกษา และเตรียมการสร้างเครื่องอบแห้งในโรงเรือนของนายจรูญ ทองปล้องโต รองประธานกลุ่ม
เลี้ยงปลาสลิดดอนนาบ้านนาเกตุ 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ต้นแบบเครื่องอบแห้งเคลื่อนที่ใช้งานได้จริงและราคาไม่แพง 
2. แบบแปลนเครื่องอบแห้งเคลื่อนที่พร้อมราคากลาง 
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3. องค์ความรู้วัสดุเกรดอาหาร (Food grade) ส าหรับโครงสร้างเครื่องอบแห้งเคลื่อนที่   
4. เทคโนโลยีการท าแห้งผลิตภัณฑ์การเกษตรแต่ละชนิดที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

โครงสร้างเคร่ืองอบแห้งเคลื่อนที ่
 โครงสร้างเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวลประสิทธิภาพสูงชนิดเคลื่อนที่ประกอบด้วย  ห้องอบแห้ง ชุด
แลกเปลี่ยนความร้อน และพัดลม โดยมีเง่ือนไขรองรับการใช้งาน ดังนี ้

รอบการอบแห้ง ครั้งละ 50 กิโลกรัม 
ความช้ืนเริ่มต้น 90% wet-basis 
ความช้ืนสุดท้าย 12% wet-basis 
อุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้ง 60°C  
อุณหภูมิแวดล้อม 30°C 
ความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศแวดลอ้ม 70% 

รายการค านวณเพื่อใช้ในการออกแบบ  
  1. ปริมาณน้ าท่ีระเหย และเวลาในการอบแห้ง   

2. อัตราการระเหยน้ าจากการอบแห้ง 
3. ปริมาณลมที่ใช่ในการอบแห้ง  
4. ขนาดของแหล่งความร้อน 
5. พลังงานท่ีใช้ในการอบแห้ง 
6. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล 
7. ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน 

ก าหนดให ้ 
อุณหภูมิในห้องเผาไหม้                  = 220°C 
อุณหภูมิอากาศเสียที่ปล่อง = 120°C 
อุณหภูมิอากาศเข้า = 30°C 
อุณหภูมิอากาศออก = 60°C 

ข้อมูลที่ไดจ้ากการค านวณ 
ปริมาณลมที่ใช้ = 127.1 CFM 
อัตราการไหล = 0.056 kg/s 
ความจุความร้อนจ าเพาะ = 1.008 kJ/kgK 
พื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนไม่น้อยกว่า  = 1.40 m2 จากพื้นที่ที่ค านวณได้น าไปออกแบบการจัดวาง

ท่อต่อไป โดยให้อากาศร้อนไหลในท่อและอากาศเย็นไหลผ่านกลุ่มท่อ 
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ภาพที่ 1 3D modeling เครื่องอบแห้งเคลื่อนที่ (Mobile dryer) 
 
No. ชื่ออุปกรณ์ รายละเอียด 
1 หลังคาเครื่องอบแห้ง แผ่นพลาสติกใส ชนิดแสงและความร้อนสามารถผ่านได้ มุมเอยีง 20 องศา 
2 แผ่นรับ-ปล่อยหยดน้ า แผ่นพลาสติกใสรับหยดน้ าหลังกลัน่ตัว 
3 เตาเผาชีวมวล ผนังท าจากเหล็กหุ้มฉนวน มีตะแกรงรองขี้เถ้าตก ช่องอากาศปรับขนาดได้ 
4 ชุดแลกเปลีย่นความร้อน รูปทรงสี่เหลี่ยม มีท่อเหล็ก แลกเปลี่ยนความร้อน ไม่ให้ควันเข้าห้องอบแห้ง 
5 พัดลมหมุนเวียนอากาศ ติดด้านบน ควบคุมทิศการไหลของอากาศในเครื่องอบแห้ง หมุนได้ 2 ทิศทาง 
6 ช่องระบายความชื้น ระบายความชื้นออกจากเครื่องอบแห้ง 
7 ช่องอากาศเข้า ทางเข้าของอากาศ เพื่อความคุมอณุหภมูิภายในห้องอบแห้ง 
8 ช้ันวางผลิตภณัฑ ์ ขนาด 1.0x0.5 m. จ านวน 2 ชุด (4 ช้ัน/ชุด) ท าจาก Stainless steel 
9 ผนังเครื่องอบแห้ง ท าจาก Metal sheet ติดฉนวนกันความร้อน 
10 ประต ู ท าจาก Metal sheet ติดฉนวนกันความร้อน 
11 แผ่นปรับทิศอากาศด้านลา่ง ตัวปรับทิศทางอากาศด้านล่าง เพื่อให้อากาศหมุนเวียนในห้องอบอย่างทั่วถึง 
12 แผ่นปรับทิศอากาศห้องอบ 4 มุม ตัวปรับทิศทางอากาศให้กระจายได้ท่ัวทุกพ้ืนท่ี สม่ าเสมอท่ัวท้ังห้องอบแห้ง 
13 ปล่องควัน หลังการถ่ายเทความร้อน ควันจะถูกปล่อยออก 
14 แผ่นกันผลิตภณัฑ ์ แผ่นฉนวน ป้องกันอุณหภูมสิูงกระทบผลติภณัฑ์โดยตรง  

 
หลักการและแนวคิดในการออกแบบ 

เครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวล อาศัยหลักการของอุณหภูมิและความช้ืนที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการอบแห้ง
ปลาสลิดดอนนาและผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้าน จุดเด่นของเครื่องอบแห้งเคลื่อนทีป่ระกอบด้วย 
 1. ห้องอบแห้ง ได้รับพลังงานความร้อนจาก 2 ส่วน คือ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล ดังภาพที่ 2 ผนัง
ห้องอบแห้งท าจากแผ่นเหล็กท่ีมีการหุ้มฉนวนท้ังสี่ด้าน และท าเป็นผนังสองช้ันโดยมีช่องว่างของอากาศอยู่ตรงกลาง ซึ่งอากาศ
ถือได้ว่าเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีท่ีสุด เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธ์ิการพาความร้อนน้อยมาก เนื่องจากพื้นที่ประสบปัญหาเรื่อง
แสงแดดทีม่ีปริมาณน้อย ดังนั้นเช้ือเพลิงชีวมวลที่ส่งความร้อนให้กับห้องอบแห้งจึงเป็นแหล่งพลังงานหลัก 
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ภาพที ่2   แหล่งพลังงานของเครื่องอบแห้งมาจากแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวล 

 2. หลังคา ท าจากแผ่นสังกะสีชนิดใสที่ยอมให้แสงและความร้อนทะลุผ่านได้ และประกอบกับการติดตั้งแผ่นพลาสติก
ใสบริเวณใต้หลังคา ความชื้นที่ระเหยออกจากผลิตภัณฑ์จะลอยขึ้นสู่ด้านบนและเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ าบริเวณใต้
หลังคา ดังนั้นจึงมีการติดตั้งแผ่นพลาสติกใสระบายหยดน้ าออกจากห้องอบแห้ง มุมเอียงของหลังคา 20 องศา เพื่อการรับ
ปริมาณความเข้มแสงอาทิตย์ได้มากตลอดทั้งปี  
 3. ทิศทางการการไหลของอากาศภายในห้องอบแห้ง อากาศบริเวณใต้หลังคาจะได้รับความร้อนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์จากนั้นจึงถูกบังคับทิศทางการไหลให้ผ่านชุดแลกเปลี่ยนความร้อน หากกลับทิศทางการไหลอากาศจากชุด
แลกเปลี่ยนความร้อนจะไหลผ่านหลังคา อุณหภูมิภายในห้องอบมีค่าเท่ากับ 60°C และยังมีการติดตั้งแผ่นปรับทิศทางการไหล
ของอากาศ (Damper) ที่ต าแหน่งของมุมห้องอบทุกมุม และที่ต าแหน่งด้านล่างของพื้นห้องอบ เพื่อให้มีการไหลเวียนลมร้อน
อย่างทั่วถึง   
 

 
ภาพที ่3   การไหล 2 ทิศทางในห้องอบแห้ง 

Damper 

Damper 

Damper 

พลังงานชีวมวลถือเป็น
พลังงานหลักในการ

อบแห้ง 

พลังงานแสงอาทิตย์ 
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 4. ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนภายในชุดแลกเปลี่ยนความร้อน ได้รับการออกแบบให้แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่าง
อากาศร้อนภายในท่อกับอากาศภายในห้องอบแห้ง (Gas to Gas) อากาศร้อนที่มาจากเตาเผาชีวมวลจะไปตามท่อโดยหลักการ
ผลต่างของความหนาแน่นและอุณหภูมิของอากาศแล้วไหลออกท่ีปลายปล่อง การถ่ายเทความร้อนภายในท่อไปยังห้องอบแห้ง
ประกอบด้วย 3 หลักการ คือ การพาความร้อนที่เกิดขึ้นในส่วนของช้ันความหนาของท่อเหล็ก การน าความร้อนที่เกิดขึ้นกับ
อากาศบริเวณผิวของท่อไปยังอากาศโดยรอบ และการแผ่รังสีในส่วนของท่อแลกเปลี่ยนความร้อนไปโดยรอบ ลักษณะท่อ
แลกเปลี่ยนความร้อนเป็นท่อกลม ท ามาจากเหล็ก มีการเรียงตัวกันดังภาพที่ 4 เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีในการสัมผัสอากาศที่ไหลเวียนอยู่
ตลอดเวลา และกระจายความร้อนให้มีอุณหภูมิใกล้เคียงกัน ลักษณะเด่นคือ การถ่ายเทความร้อนโดยไม่ส่งควันไปยังห้อง
อบแห้ง ท าให้ปลาสลิดดอนนาและผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนบ้านไม่มกีลิ่นควันจากการเผาไหม้  
 

 
 
ภาพที ่4 ชุดอุปกรณ์ในการเผาไหม้และชุดแลกเปลี่ยนความร้อน 

 5. พัดลมหมุนเวียนอากาศ จากการค านวณปริมาณลมที่ใช้ส าหรับการอบแห้งเท่ากับ 0.5 แรงม้า ซึ่งเป็นปริมาณ
เพียงพอกับการไหลของอากาศภายในห้องอบแห้ง พัดลมเป็นอุปกรณ์ในการปรับความเร็วลมร้อนภายในห้องอบแห้ง ปรับ
ปริมาณลมร้อนที่จะไหลออกภายนอก ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องอบแห้งและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของ
ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน โดยพัดลมหมุนเวียนอากาศจะใช้พลังงานไฟฟ้า มอเตอร์มีขนาดเล็กจึงสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าไม่มาก 
พัดลมที่หมุนกลับทิศได้ 2 ทิศทาง ช่วยให้ประสิทธิภาพการอบแห้งดีขึ้น ผลิตภัณฑ์มีความแห้งสม่ าเสมอ   
 6. เตาเผาชีวมวล ท าจากแผ่นเหล็กขนาด 100 ลิตร ออกแบบให้เตาเผาชีวมวลท าจากแผ่นเหล็ก 2 ช้ันโดยช่องว่าง
ตรงกลางมีฉนวนกันความร้อนคล้ายลักษณะของอิฐทนความร้อน เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนให้กับอากาศภายนอก 
เตาเผาชีวมวลมีประตูเปิดปิดอยู่ด้านหน้าเตา และมีช่องส าหรับปรับปริมาณอากาศท่ีเหมาะสมส าหรับการเผาไหม้ของเช้ือเพลิง
ชีวมวล มีกระบะรองรับขี้เถ้าจากการเผาไหม้ สามารถเลื่อนกระบะดังกล่าวออกมาได้เพื่อการทิ้งขี้เถ้า ดังภาพที่ 5 เช้ือเพลิง 
ชีวมวลที่ใช้จะเป็นไม้ยางพาราในพื้นที่  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน 
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ภาพที ่5 ส่วนประกอบของเตาเผาชีวมวล  

 7. ระบบการระบายอากาศและความช้ืนออกจากห้องอบแห้ง แผ่นระบายอากาศและความช้ืนท าจากแผ่นเหล็ก  
ที่มีความหนา 1 mm. ปรับปริมาณอากาศออกสู่ภายนอกได้ตามต้องการ และออกแบบน าความร้อนกลับมาใช้บางส่วน 
(Recovery heat) ซึ่งจะท าให้เกิดการประหยัดพลังงาน และช่วยลดระยะเวลาในการเตรียมความร้อนก่อนการอบ  
 

 
 

ภาพที ่6 ช่องอากาศเข้าและอากาศออกท่ีต าแหน่งด้านหน้าเครื่องอบแห้ง 

8. ผนังกั้นห้องแลกเปลี่ยนความร้อน ท าจาก Metal sheet ความหนา 1 mm. จ านวน 2 ช้ันมีช่องใส่ฉนวนตรงกลาง
ป้องกันการถ่ายเทความร้อนไปยังห้องอบแห้งโดยตรง ป้องกันการไหม้ของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใกล้ และยังเสมือนเป็นอุปกรณ์ที่ใช่ใน
การปรับทิศทางลมร้อนในห้องอบแห้งด้วย ดังภาพที ่7 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องปรับขนาด
อากาศเผาไหม้ 

กระบะรองรับ
ขี้เถ้าที่เลื่อนออก

ได้ 

ช่องอากาศออก 
ที่สามารถปรับได้ 

ช่องอากาศเข้า 
ที่ปรับได้ 2 ช่อง 
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ภาพที ่7 ต าแหน่งผนังกั้นห้องแลกเปลี่ยนความร้อน 

9. ช้ันวางผลิตภัณฑ์ ท าจาก stainless steel เพื่อให้สามารถรองรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารและสามารถบริโภคได้
อย่างปลอดภัย มีการออกแบบให้อากาศร้อนภายในห้องอบแห้งไหลผ่านผลิตภัณฑ์ในทุกพื้นที่ การรับน้ าหนักรวมในแต่ละรอบ
การอบแห้งประมาณ 50 กิโลกรัม ดังภาพที ่8 
 

 
ภาพที ่8 ช้ันวางผลิตภณัฑภ์ายในห้องอบแห้ง 

10. ขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานและถอดประกอบได้ ต้องใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพการอบแห้งสูง ขนาดของ
เครื่องอบแห้งเท่ากับ 1.50x1.50x1.90 m.3 ซึ่งเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ นอกจากนั้นยัง
มีการออกแบบโครงสร้างที่สามารถถอดประกอบได้ ขนย้ายสะดวก โครงสร้างไม่ซับซ้อนเกษตรกรสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วย
ตนเองได้ง่าย     

การพัฒนาแบบจ าลองพลศาสตร์ของไหล 
ข้อมูลที่ได้จากการทดลองเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างแบบจ าลอง (Simulation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

จากนั้นจะน าไปทดสอบพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ (Computational Fluid Dynamics: CFD) เพื่อใช้ในการท านาย
พฤติกรรมการไหลเวียนของอากาศภายในเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวล ดังตัวอย่างในภาพที ่9 
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างแบบจ าลองพลศาสตร์ของไหล 
 
การทดสอบผลิตภัณฑ์หลังการอบแห้ง 
 1. การตรวจสอบและวเิคราะห์คณุภาพทางเคมี  

1.1  ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)   
1.2  ค่าความช้ืน      
1.3  ค่า Thiobarbituric acid 
1.4  ปริมาณเกลือ  

2. การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ  
3. การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส    
4. การตรวจสอบและวเิคราะห์คณุภาพทางด้านจลุินทรีย์   

4.1  ปริมาณจลุินทรีย์ทั้งหมด  
4.2  ปริมาณยสีต์และรา  

5. คุณลักษณะที่ต้องการ 
5.1  ลักษณะทั่วไป   
5.2  สี   
5.3  กลิ่น 
5.4  ลักษณะเนื้อสัมผัส  
5.5  สิ่งแปลกปลอม 
5.6  Water activity   
5.7  วัตถุเจือปนอาหาร 
5.8 จุลินทรีย์ Staphylococcus aureus   

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economics analysis)  
การวิเคราะห์ผลทางด้านเศรษฐศาสตร์จะช่วยให้การตัดสินใจส าหรับการด าเนินงานมีความน่าเช่ือถือมาก การ

พิจารณาประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 
1. การประเมินค่าใช้จ่ายแบบรายปี (Annual cost method) 
2. การหาจุดคุม้ทุน (Payback period)   

แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
กลุ่มเลี้ยงปลาสลดิดอนนาบ้านนาเกตุ:  

- นายเจรญิ ทองปล้องโต/นายจรญู ทองปล้องโต 
- ประธานกลุม่/รองประธานกลุ่ม 
- ที่ตั้งฟาร์ม/โรงแปรรูป 171 บ้านนาเกตุ หมู่ที่ 1 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ ์จ.ปัตตาน ี
- โทร. 089 380 1021 
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- สมาชิก 19 คน 
วิสาหกิจชุมชนโอรังปันตยั:  

- นายมูหามะสุกรี  มะสะนิง 
- นายกสมาคมชาวประมงพ้ืนบ้านจงัหวัดปัตตานี และประธานวิสาหกจิชุมชนโอรังปันตัย 
- 26 บ้านตันหยงเปาว์ หมู่ที่ 4 ต.ท่าก าช า อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 
- โทร. 086 299 4584 
- จ านวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 12 คน 

กลุ่มแหลมปากบางตาวา (อยู่ในข้ันตอนการยื่นขอจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชน):  
- นางเจะเส๊าะ สามะ “กาเส๊าะ” 
- ประธานกลุม่ 
- 44/6 บ้านบางตาวา หมู่ที่ 1 ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตาน ี
- โทร. 087 294 4653 
- สมาชิก 17 คน 

กลุ่มดารินปลาหวาน (อยู่ในข้ันตอนการยื่นขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน):  
- นางสาวเจะแย ดาโอะ 
- ประธานกลุม่  
- 172/1 บ้านท่ายาลอ หมู่ที่ 4 ต.ตยุง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  
- โทร. 094 580 1482, 095 191 7209  
- สมาชิก 7 คน 

ชมรมประมงพื้นบ้านต าบลปะนาเระ: 
- นายสุไลมาน ดาราโอะ 
- ประธานบรหิารจดัการทรัพยากรโดยชุมชน 
- อาคารเอนกประสงค์ บ้านคาโต หมู่ที่ 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตาน ี
- ที่อยู่ 191/1 บา้นปะนาเระ หมู่ที่ 3 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี 
- โทร. 061 193 0854 
- สมาชิก 30 คน 

กลุ่มชาวประมงอ าเภอไม้แก่น 
- บ้านป่าไหม้ หมู่ที่ 1 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 50 คน 
- บ้านรังมดแดง หมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 50 คน 

การด าเนินงานคู่ขนานโครงการวิจัย 
1. ศึกษาโครงงานวิจัยของนักศึกษา (Senior project) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
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2. เตรียมสร้างเครื่องอบแห้งในโรงเรอืนของนายจรูญ ทองปล้องโต รองประธานกลุ่มเลีย้งปลาสลิดดอนนาบ้านนาเกตุ  
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บทบาทของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ังกับการวิจัยและพัฒนาสาหร่ายทะเลเพื่อความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน: กรณีศึกษาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งเพชรบุรีในการ
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายทะเล 
 
มนทกานติ ท้ามติ้น 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเพชรบุรี 
 
 สาหร่ายทะเล มีคุณประโยชน์มากมาย ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น  อาหาร เครื่องส าอางค์ และท าเป็นปุ๋ย 
โดยเฉพาะคุณค่าทางโภชนาการที่เปรียบเสมือนผักแห่งท้องทะเล ท าให้มีความเหมาะสมและเข้าเกณฑ์ของการพัฒนาเป็น 
future food ได้ สาหร่ายทะเลนั้นมีการใช้ประโยชน์ในประเทศแถบเอเชียเป็นหลัก เช่น ประเทศญี่ปุ่น จีนและเกาหลี ใน
ปัจจุบันคนไทยเริ่มรู้จักสาหร่ายทะเลและมีความนิยมบริโภคมากขึ้น จากเดิมที่การบริโภคเป็นอาหารพื้นบ้านจ ากัดอยู่ใน
ท้องถิ่นชายฝั่งทะเลบางจังหวัด  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของกรมประมงที่ต้องการผลิตสาหร่ายทะเลป้อนตลาดอาหาร
สุขภาพและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลเชิงพาณิชย์สู่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบท่ีส่งเสริมให้เกิดความส้าเร็จ 
ได้มีการศึกษาวิจัยสาหรา่ยทะเลมาเป็นระยะเวลานานท้ังโดยหน่วยงานภายในกรมประมงและสถาบันการศึกษาต่างๆ 

โดยสาหร่ายที่มีการศึกษามาก ได้แก่ สาหร่ายผมนาง เพื่อใช้ประโยชน์เป็นแหล่งของวุ้นเป็นหลัก นอกจากนั้นยังเป็นการวิจัย
สาหร่ายทะเลเพื่อเป็นอาหารของสัตว์น้ า เช่น หอยเป๋าฮื้อ ท าให้สาหร่ายบางชนิดที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์เป็นอาหารของสัตว์
น้ าได้จึงไม่ได้รับความสนใจ ยกเว้นการน าไปใช้บ าบัดน้ าเพื่อการเพาะเลี้ยงแต่ผลผลิตสาหร่ายทะเลที่เป็นผลพลอยได้ก็ไม่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์เช่นกันและต้องเก็บเกี่ยวเพื่อก าจัดทิ้ง  

ต่อมาผู้บริโภคในปัจจุบันใส่ใจสุขภาพมากขึ้น จึงท าให้เกิดกระแสของอาหารสุขภาพ รวมทั้งมีการกล่าวถึงอาหาร
อนาคตหรือ Future food มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ในช่วงปลายปี 2556 ถึงต้นปี 2557 กรม
ประมงมีนโยบายขยายผลสาหร่ายทะเลสู่เกษตรกรเพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ จึงมอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
ในขณะนั้นจัดท าโครงการขึ้น รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนขอบเขตการท างานวิจัยของนักวิชาการให้สามารถวิจัยสาหร่ายทะเลได้
เช่นเดียวกับสัตว์น้ าชนิดอื่น ๆ โดยไม่ต้องวิจัยสาหร่ายทะเลเพียงเพ่ือเป็นอาหารของสัตว์น้ าหรือใช้ในการบ าบัดคุณภาพน้ าเช่น
ในอดีต แต่สามารถวิจัยการเลี้ยงสาหร่ายทะเลได้ครอบคลุมถึงการใช้เป็นอาหารเพื่อการบริโภค ตลอดจนการวิจัยเพื่อจัดท า
มาตรฐานการเพาะเลี้ยงท่ีดี 

ด้วยการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคย จึงมีการน าประสบการณ์ที่คลุกคลีกับการเพาะเลี้ยง
สาหร่ายทะเล ซึ่งในที่น้ีคือสาหร่ายพวงองุ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ  

การท างานจะเป็นลักษณะงานวิจัยและพัฒนาพร้อมใช้ ขนาดของงานที่น าเสนอควรเป็นต้นแบบที่เกษตรกรหรือ
ผู้ประกอบการสามารถน าไปปรับใช้ได้เลย มีโมเดลทางธุรกิจ คิดต้นทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยจะมีการท างาน
วิจัยเพื่อ optimize หรือวิจัยเชิงลึกในระดับห้องปฏิบัติการที่มีโจทย์ปัญหาจากการเลี้ยงจริงในภายหลัง ซึ่งวิธีนี้จะท าให้งานวิจัย
ตอบโจทย์ความต้องการ ตรงประเด็นและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการวางแผนพัฒนาสาหร่ายพวงองุ่นแบบครบวงจรตลอด supply chain นับตั้งแต่การพัฒนา
เทคนิคเลี้ยงหรือต้นแบบการเลีย้ง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การสร้างแบรนด์ รวมทั้งการจัดท ามาตรฐานสาหร่ายทะเล เป็น
ต้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสาหร่ายพวงองุ่นครบวงจร ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นการด าเนินงานเชิงรุก สามารถ
คาดการณ์ปัญหาหรือแนวทางที่จะต้องด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในกรมประมง เพื่อบริการ
แก่เกษตรกรและผู้สนใจในแต่ละภูมิภาค ท าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และบริการวิชาการได้สะดวก อีกทั้งยัง
สามารถปรับเทคนิคให้สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่แต่ละภูมิภาค 

การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องผ่านทางสื่อในช่องทางต่าง ๆ ซึ่งการได้รับความสนใจจากสื่อ
ต่าง ๆ สามารถบ่งช้ีความมีศักยภาพทางเศรษฐกิจของสาหร่ายพวงองุ่นได้ นอกจากนี้การให้ความรู้นั้นไม่ได้จ ากัดแต่เพียง
เกษตรกร แต่รวมไปถึงผู้ประกอบการ ผู้บริโภค หรือผู้สนใจ เพื่อเป็นการสร้างตลาดและเป็นตัวอย่างในการน าสาหร่ายไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการส่งเสริมสัตว์น้ าชนิดใหม่ อีกทั้งการสร้างค่านิยมการบริโภคหรือการยอมรับในสินค้าชนิด  
ใหม่ ๆ ควรจะเริ่มต้นจากตลาดระดับบนหรือพรีเมี่ยม จะท าให้การยอมรับเกิดขึ้นได้ง่ายกว่า  
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การท้างานเป็นทีม การท างานเป็นทีมมีความส าคัญมาก เจ้าหน้าที่ต้องเข้าใจนโยบายและท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
เนื่องจากการผลักดันและขับเคลื่อนสิ่งใหม่ ๆ น้ัน ต้องใช้ความพยายามและเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ การสื่อสารเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและคุณประโยชน์ของสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจ เชิญชวนให้มีการบริโภค หากเจ้าหน้าที่ไม่มี
ความพยายาม ความสามารถ และเข้าถึงนโยบายและความคาดหวังของโครงการแล้ว คงยากที่จะผลักดันให้เกิดความส าเร็จได้ 

การขยายผล มีการจัดท าแปลงสาธิตอย่างน้อย 3 แหล่ง โดยร่วมมือกับเอกชนหรือเกษตรกร เพื่อทดสอบในพื้นที่
เลี้ยงจริง เป็นตัวอย่างของการน างานวิจัยไปใช้ในพื้นที่จริง ข้อดีคือเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรหรือผู้สนใจรายอื่น เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือเลี้ยง บทบาทของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ในการร่วมขับเคลื่อน การด าเนินงานของฟาร์มทะเล
ตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งสาธิต เรียนรู้ดูงานให้แก่เกษตรกร 
สามารถขยายตลาดไปยังผู้ประกอบการที่สนใจสินค้าสาหร่ายพวงองุ่นในหลากหลายรูปแบบ ท าให้ตลาดสาหร่ายพวงองุ่นกว้าง
ขึ้น และเป็นตัวอย่างแก่สมาชิกโครงการฯ เกิดเกษตรกรรายใหม่ผลิตสาหร่ายพวงองุ่นเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของ
ตลาดที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

การถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรือเอกชนให้เร็วเท่าที่จะท้าได้ บนพ้ืนฐานของหลักวิชาการ เนื่องจากโครงสร้างของศูนย์ฯ 
และงบประมาณมีจ ากัด การเพาะเลี้ยงอาจท าได้รูปแบบเดียว แต่การขยายผลสู่เกษตรกรท าให้สามารถปรับให้เข้ากับพื้นที่ของ
ตนเองได้ เกิดการพัฒนาต่อยอดออกไปได้หลายรูปแบบ และแต่ละพื้นที่ก็มีการปรับให้เข้ากับลักษณะภูมิประเทศของท้องถิ่น
นั้น ๆ ท าให้เห็นผลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้มีการน าไปขยายผลต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้การ
เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแพร่หลายและขยายอย่างรวดเร็ว  

มั่งคั่ง การวางแผนต าแหน่งของสินค้าเกษตรใหม่สาหร่ายพวงองุ่นได้ถูกวางไว้ที่ nich market หรือตลาดบน ซึ่งเป็น
สินค้ามูลค่าสูง เนื่องจากการเพาะเลี้ยงและการจัดการสาหร่ายพวงองุ่นนั้นเป็นสินค้าเกษตรแบบประณีตต้องใช้ความละเอียด 
เอาใจใส่และทักษะ จึงมีมูลค่าสูงและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลคือท าน้อยได้มากเป็นการยกระดับรายได้ 
สร้างอาชีพให้ชาวบ้านระดับครัวเรือน  

สถานการณ์ปัจจุบัน ผลจากการส่งเสริมและได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องทั้งจากเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค 
ท าให้เกิดการขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่น สินค้าสาหร่ายพวงองุ่นมีวางจ าหน่ายมากข้ึนตามตลาดต่าง ๆ จากกระแสดังกล่าวท า
ให้มีหลายสถาบันเข้ามาท าการวิจัยต่อยอดเพื่อการส่งเสริมและการใช้ประโยชน์มากขึ้น ในปัจจุบันการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวง
องุ่นได้มีการเพาะเลี้ยงในหลายจังหวัดแถบชายฝั่งทะเล เช่น เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร จันทบุรี ชลบุรี กระบี่ ตรัง 
พังงา ภูเก็ต โดยจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งผลิตสาหร่ายพวงองุ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รูปแบบการเพาะเลี้ยงหลัก ๆ มี 3 
รูปแบบ คือเลี้ยงในระบบบ่อดิน ระบบบ่อคอนกรีต และเลี้ยงแบบแขวนในกระชังในทะเล การเลี้ยงในระบบบ่อดิน ปัจจุบันมี 3 
รูปแบบ คือเลี้ยงแบบเดี่ยว เลี้ยงแบบผสมผสานร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ าชนิดอื่น และเลี้ยงในวังขังน้ าหรือบ่อพักน้ านาเกลือ 
ประมาณว่ามีฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นไม่น้อยกว่า 80 ฟาร์มทั่วประเทศ และมีประมาณ 25 - 40 ฟาร์มในจังหวัด
เพชรบุรี มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมทั้งโดยกรมประมงและผ่านการอบรมที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ไม่น้อยกว่า 800 ราย 
ในระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา ประมาณการผลผลิตเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรีเกรดบริโภคเดือนละไม่ต่ ากว่า 10 ตัน  ในปัจจุบันมี
ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 3 ฟาร์ม มาตรฐานอินทรีย์ 3 ฟาร์ม เกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้
ได้ หลายสถาบันการศึกษาได้เห็นถึงความส าคัญของสาหร่ายทะเล โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรสาหร่ายทะเลหรือบรรจุการ
เพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลไว้ในหลักสูตร และมีการส่งนักศึกษามาฝึกงานด้านเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล  

เพื่อความยั่งยืน ในปัจจุบันกรมประมงร่วมกับส านักงาน มกอช. ได้จัดท ามาตรฐานการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลที่ดี
เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติและส่งเสริมการท าฟาร์มสาหร่ายทะเลที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นอาหารปลอดภัย สร้างเสริมความมั่นใจต่อ
ผู้บริโภค และขยายตลาดได้ในอนาคต นอกจากน้ียังได้มีงานวิจัยแบบบูรณาการภายใต้โครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายผล
ของสาหร่ายพวงองุ่นสู่อุตสาหกรรม 

ปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ยังต้องพัฒนา เนื่องจากสาหร่ายพวงองุ่นนิยมรับประทานรูปแบบสด มีอายุการเก็บรักษาได้
ไม่นาน ท าให้การขยายตลาดมีข้อจ ากัดควรมีการวิจัยด้านการเก็บรักษาและการแปรรูปเพื่อช่วยลดแรงกดดันด้านการตลาด
ในช่วงที่ผลผลิตมีมากและจะท าให้ขยายไปตลาดสากลได้ พัฒนาตลาดขนาดใหญ่ขึ้น มีระบบ logistics ช่วยให้ประเมินตลาดที่
ห่างไกลสามารถขยายตลาดได้ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรในบางพื้นที่ยัง
ขาดการรวมกลุ่มหรือขาดแรงจูงใจในการรวมกลุ่ม นอกจากนี้การไม่มีตลาดของตนเองท าให้เกษตรกรแย่งตลาดกันเอง ขายตัด
ราคา ควรมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมส่งเสริม มีการจัดหาตลาดและท าระบบ contract farming ท าให้มีปริมาณเพียงพอ
และแน่นอนคาดการณ์ได้ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือการเพาะเลี้ยงแบบผสมผสาน การพิจารณา
กฎระเบียบออกมารองรับเนื่องจากการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลเป็นเรื่องใหม่และมีการขยายอย่างรวดเร็วจนยังไม่มีกฎระเบียบ
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โดยตรงออกมารองรับ และสาหร่ายทะเลมีลักษณะเหมือนพืชจึงมีการจัดการแบบผสมทั้งแบบพืชและสัตว์น้ า แต่อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของกรมประมง องค์ความรู้แบบผสมผสานระหว่างพืชและสัตว์น้ าจึงยังมีจ ากัด ยังไม่มีกฎระเบียบรองรับชัดเจน 
นอกจากการจัดท ามาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายทีดี (มกษ.) แล้ว จึงควรมีการส่งเสริมให้ขึ้นทะเบียนฟาร์มและขอรับรอง
มาตรฐานฟาร์มฯ การจัดท ามาตรฐานส าหรับผู้รวบรวมตัดแต่งเช่นเดียวกับผักผลไม้เนื่องจากเป็นการน าไปบริโภคโดยตรง การ
จัดท ามาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้า การจัดท ามาตรฐานสาหร่ายทะเลไทยเพื่อเป็นต้นแบบในเอเชียอันจะเป็นการยกระดับ
มาตรฐานสาหร่ายไทย การน าเข้าส่งออกยังไม่มีหน่วยงานหรือประเภทชัดเจน เช่น การออกใบรับรองด้านพืช เพื่อก ากับดูแล
และป้องกันการน าเข้าสินค้าไม่มีคุณภาพมาจ าหน่ายในประเทศ การส่งเสริมสาหร่ายให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 

ความท้าทายของกรมประมงในการรักษาภาพลักษณ์ผู้น้าด้านการส่งเสริมการผลิตสาหร่ายทะเล ในปัจจุบันเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไปว่ากรมประมงเป็นผู้ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นจนประสบความส าเร็จและเป็นผู้น าด้านการริเริ่ม
ผลิตสาหร่ายทะเลที่เป็นต้นน้ าอีกหลายชนิด การรักษาภาพลักษณ์ความเป็นผู้น านั้นควรด าเนินการอย่างไร เช่น ความพร้อม
ของบุคลากรและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักวิจัยรุ่นใหม่ ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการวิจัยต่อยอด การ
เข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและการท างานแบบ  
บูรณาการในขณะเดียวกันมกีารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมภายในหน่วยงานของกรมประมงได้ ความต่อเนื่องของ
นโยบาย เป็นต้น 
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การเพาะหมึกสาย (Amphioctopus  aegina  Gray, 1849 ) เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในท้องทะเลไทย  
 
ศรัญญา  พรหมวุฒิพร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 

 
หลักการและเหตุผล 
 หมึกสาย เป็นสัตว์น้้าท่ีมีความส้าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง  นิยมน้ามาบริโภคทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
โดยน้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ โดยในปี 2559 มีปริมาณการจับหมึกสายในอ่าวไทยเท่ากับ 2,992 ตัน โดยได้
จากเครื่องมือลอบหมึกสายเท่ากับ 2,336 ตัน (ร้อยละ 78) และจากเครื่องมืออ่ืน 656 ตัน (ร้อยละ 22) (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์
สถิติการประมง, 2560, 2561) แต่เดิมหมึกสายส่วนใหญ่ถูกจับด้วยเครื่องมืออวนลากเดี่ยวและอวนลากคู่ ต่อมาได้มีการพัฒนา
เครื่องมือประมงโดยใช้ลอบซึ่งท้าจากเปลอืกหอยจุกพราหมณ์ (กุ๊งกิ๊ง) ซึ่งชาวประมงจังหวัดตราดน้าเข้ามาใช้ท้าการประมงหมึก
สาย เมื่อประมาณปี 2547 (ธีรยุทธ และหัสพงศ์, 2554) ส้าหรับท้าประมงหมึกสายในบริเวณน้้าตื้น และใช้เรือขนาดเล็กท้าการ
ประมง ต่อมาชาวประมงได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องมือประมงชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเรือลอบปูบางส่วนได้เปลี่ยนมาใช้ท้าการ
ประมงด้วยเครื่องมือลอบหมึกสายเนื่องจากความต้องการหมึกสายเพิ่มมากขึ้น (จินดา และฐิติพร, 2557) พระราชก้าหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 ให้ความส้าคัญกับการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน อาศัยการก้าหนดมาตรการทางเทคนิคต่างๆใน
การควบคุมการท้าประมง โดยก้าหนดจ้านวนเครื่องมือประมงลอบหมึกสายที่อนุญาต โดยเรือประมงขนาด 10.00 - 29.99 
ตันกรอส ใช้ลอบหมึกสายได้ไม่เกิน 20,000 ลูก เรือขนาดมากกว่า 30.00 ตันกรอส ใช้ลอบหมึกสายได้ไม่เกิน 27,500 ลูก และ
ในเขตทะเลชายฝั่งห้ามใช้ลอบหมึกสายเกิน 2,000 ลูก/เรือ 1 ล้า    
 ปริมาณการจับหมึกสายปี พ.ศ. 2555 จ้านวน 10,200 ตัน ลดลงเหลือเพียง 5,000 ตัน ในปี พ.ศ. 2559 (กรมประมง
, 2559) และจากการสอบถามความคิดเห็นของชาวประมงโดยจินดาและฐิติพร (2557) พบว่า ชาวประมงส่วนใหญ่  ร้อยละ 
46.39 เห็นว่า หมึกสายมีปริมาณลดลง และมีการรับซื้อโดยไม่แยกขนาด ในปี 2554 ซื้อขายกิโลกรัมละ 65 - 107 บาท ท้าให้
ชาวประมงจับหมึกทุกขนาด ในปัจจุบันหมึกสายมีราคาแพงเป็นกิโลกรัมละ 100 - 180 บาท (พ.ศ. 2562) หมึกสายจึงเป็นสัตว์
น้้าอีกชนิดหนึ่งที่ควรมีการฟื้นฟูให้ทรัพยากรในธรรมชาติเพิ่มขึ้น   
 หมึกสายมีแหล่งอาศัยอยู่บนพ้ืนทะเล ท้ังบริเวณแนวปะการัง แนวหินปะการัง แนวหญ้าทะเล พ้ืนทราย พื้นโคลน ตัว
เมียต้องกกไข่จนกระทั่งไข่ฟักออกเป็นตัวลูกหมึก หมึกสายชนิด Octopus aegina และ O. marginatus เป็นหมึกสายที่มี
แหล่งอาศัยบริเวณน้้าตื้น ชายฝั่ง พื้นโคลนหรือพื้นที่อ่อนนุ่มจนถึงที่ระดับน้้าลึก 40 เมตร (FAO, 1998) ส่วนใหญ่ได้จาก
เครื่องมืออวนลากจากบริเวณชายฝั่งของทวีปเอเชีย ในอดีตหมึกสายชนิด O. aegina ที่จับจากประเทศไทยถูกรายงานภายใต้
ช่ือ O. dollfusi (จินดา และฐิติพร, 2557)  
  ข้อมูลทางชีววิทยาของหมึกสายลายหินอ่อน Octopus dollfusi จากเรือประมงอวนลากคู่ ที่มีแหล่ง ท้าการประมง
บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี 2545 ความยาวเฉลี่ยที่เริ่มสบืพันธุ์ (L50) เท่ากับ 56.35 มิลลิเมตร และ มีการวางไข่ตลอด
ทั้งปี พบวางไข่มาก 2 ช่วง คือ มีนาคม - พฤษภาคม และ สิงหาคม - ตุลาคม โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างความดกไข่กับความ
ยาว F = 2.2586L1.8482 ความยาวสูงสุดเฉลี่ยที่หมึกสายสามารถเติบโต (L∞) เท่ากับ 103.56 และ 115.42 มิลลิเมตร 
(จริยา, 2546)  

วัตถุประสงค ์
1. ศึกษาการเพาะเลี้ยงแม่หมึกสาย เพื่อน้าลูกหมึกปล่อยคืนธรรมชาติ  
2. น้าองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยงแม่หมึกสายไปส่งเสริมให้กับชาวประมงและชุมชนท่ีท้าประมงหมึกสาย 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้ความรู้เรื่องการเพาะหมึกสาย 
2. น้าความรู้และวิธีการเพาะไปส่งเสรมิเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

วิธีด าเนินการเพาะเลี้ยงแม่หมึกสาย 
1. การเก็บแม่หมึกมาเพาะเลีย้ง ได้จากลอบหมึกสาย (กุ๊งกิ๊ง) 
 หมึกสายมีการวางไข่ตลอดทั้งปี แต่ช่วงเดือนที่พบหมึกสายวางไข่มาก ได้แก่ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม และสิงหาคม 
- ตุลาคม (จริยา, 2546)   
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2. การทดลองเพาะเลี้ยงแม่หมึกสาย 
 รวบรวมหมึกสายที่มีไข่ในท้องระยะที่ 3 - 4 จากเครื่องมือประมงลอบหมึกสาย (กุ๊งกิ๊ง) เลี้ยงในถังพลาสติกขนาด
ความจุ 200 ลิตร ใส่น้้าปริมาตร 100 ลิตร ให้อากาศโดยผ่านหัวทรายจ้านวน 1 อัน ปิดถังด้วยอวนมุ้งฟ้าเพื่อป้องกันแม่หมึก
ปีนออกจากถัง 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

ท้าการศึกษาทดลองดังนี ้
- ความเค็ม 
 เลี้ยงแม่หมึกในความเค็ม 3 ระดับคือ 20, 25 และ 30 ppt 
- ที่หลบซ่อน 
 ใช้หอยจกุพราหมณ์ หอยจุกพราหมณ์พลาสติก ท่อพีวีซี และไม่ใส่วัสดุหลบซ่อน 
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- อาหาร 
 ให้อาหารชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ปูแสม ปูใบ้ และปูท่ีอยู่ตามหาดหินบริเวณศูนย์ฯ ปลาทะเลขนาดเล็กที่ได้จากเรือประมง
พื้นบ้าน เช่น ปลาข้างเหลือง ปลาแป้น ให้อาหารวันละ 1 มื้อ เวลา 8.30 น. เก็บซากและส่วนที่หมึกกินไม่หมดออกทิ้งในเวลา 
16.00 น. 

 
 
 
 
 
                                            ปูใบ้                                                    ปูแสม 

 
 
 
 
 
                                     ปลาข้างเหลือง                                             ปลาแป้น 
 
 
 
 
 
 
 

หอยจุกพราหมณ ์ หอยจุกพราหมณ์พลาสติก 

ท่อพีวีซี 
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- การดูแลไข่และพฤติกรรมการฟกัไข่   
 สังเกตการดูแลไข่และการฟักไข่ของแม่หมึกสาย นับจ้านวนลูกหมึกหลังฟักจากฟัก 

 
 

 
 
 
 
 
ผลการศึกษา 
- ความเค็ม   
 แม่หมึกสายสามารถมีชีวิตอยู่ได้และวางไขไ่ด้ทุกความเค็มที่ท้าการทดลอง   
- วัสดุหลบซ่อน 
 แม่หมึกสายยอมรับท่ีหลบซ่อนทุกชนิดทั้งหอยจุกพราหมณ ์หอยจุกพราหมณ์พลาสติก และท่อพีวีซี  รวมทั้งแม่หมึกที่
ไม่ใส่วัสดุหลบซ่อนก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้และวางไข่เช่นเดียวกัน 

  
 
 
 
 
 
                              หอยจุกพราหมณ์                                           หอยจุกพราหมณ์พลาสติก 
  
 
 
 
 
 
 
                                    ท่อพีวีซี                                                      ไม่มีวสัดุหลบซ่อน 
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- อาหาร 
 แม่หมึกยอมรับอาหารทุกชนิดที่ให้ ดูดกินเฉพาะเนื้อเยื่อ โดยปูจะเหลือส่วนกระดองและเศษของเปลือก ส้าหรับปลา
ก็จะดูดกินเฉพาะเนื้อเช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การดูแลไข่และพฤติกรรมการฟักไข่ นับจ้านวนลูกหมึกสายที่ได้จากการฟัก   
 หลังจากแม่หมึกวางไข่แล้วจะไม่กินอาหาร ระยะเวลาการฟักไข่อยู่ระหว่าง 15 - 18 วัน ที่อุณหภูมิ 27 - 29 องศา
เซลเซียส แม่หมึกมีขนาด 6.52 - 7.35 เซนติเมตร ให้ลูกหมึกจ้านวนประมาณ 6000 - 13000 ตัว โดยหากแม่หมึกมีชีวิตอยู่
ดูแลไข่ จนฟักจะได้ลูกจ้านวนมาก แต่ถ้าแม่หมึกตายก่อนไข่ฟักเป็นตัวประมาณ 2 - 3 วัน ลูกหมึกสามารถฟักเองได้ประมาณ 
30 - 50%   
 

วงจรชีวิตของแม่หมึกสายท่ีน ามาเพาะเลี้ยง 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วางไข/่ดูแลไข ่

แม่หมึก มีไข่ในท้องระยะที่ 3 - 4   
(ICES,2010) 

 

- ลูกหมึกฟักออกจากไข ่
- แม่หมึกตายหลังลูกหมึกฟัก 3 - 4 วัน 

ผสมพันธุ ์
อายุ 125.4+15.3 วัน 

(Pichitra,2011) 

ใช้เวลา 15 - 18 วัน 
ที่อุณหภูมิ 27 - 29°C 

เลี้ยงในถังพลาสติก 5 - 12 วัน 
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หมึกสายระยะต่าง ๆ 

แม่หมึกสายมไีข่ระยะ 3 - 4 

 

 

 

 

 
 

แม่หมึกสายวางไข่ และดูแลไข ่

 

ไข่แรกฟัก ไข่อายุ 6 วัน 

 

ไข่อายุ 8 วัน 

 

 

 

 

 

ไข่อายุ 14 วัน 
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ไข่ก้าลังจะฟัก อายุ 15 วัน 

 

  

 

 

 
 

ไข่เสยี 

ลูกหมึกแรกฟัก 

 

 

 

 

 

ลูกหมึกอายุ 1 วัน 

 

 
กิจกรรมปล่อยลูกหมกึสาย 
ปล่อยในแหล่งที่ท้าการประมงหมกึสายและในอ่าวท่ีมีหมึกสาย 
 1. กิจกรรมปล่อยลูกหมึกสายครั้งแรก จ้านวน 10,000 ตัว ในอ่าวยอ ต้าบลนาชะอัง อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร วันที ่
2 พฤศจิกายน 2561 
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 2. กิจกรรมปล่อยลูกหมึกสายครั้งที่ 2 จ้านวน 10,000 ตัว ในอ่าวยอ ต้าบลนาชะอัง อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร วันที่ 
19 มีนาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. กิจกรรมปล่อยลูกหมึกสายครั้งที่ 3 จ้านวน 5,000 ตัว ในอ่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันท่ี 21 มีนาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. กิจกรรมปล่อยลูกหมึกสายครั้งที่ 4 จ้านวน 15,000 ตัว ในอ่าวยอ ต้าบลนาชะอัง อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร วันที่ 
25 มีนาคม 2562 
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 5. กิจกรรมปล่อยลูกหมึกสายครั้งที่ 5 จ้านวน 12,000 ตัว ในอ่าวยอ ต้าบลนาชะอัง อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร วันที่ 
27 มีนาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
  

การติดตามและขยายผล 
1. สอบถามข้อมูลปริมาณการจับและการขายของชาวประมง 
2. ท้าแบบสอบถามความพึงพอใจของชาวประมงที่มีส่วนร่วมกับภาครัฐในพ้ืนท่ีที่มีการปล่อย 
3. ส้ารวจชุมชนชาวประมงหมึกสายอื่นๆเพื่อเข้าร่วมในโครงการปล่อยลูกหมึก  
 
การส่งเสริม 
1. จัดอบรมและให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงแม่หมึกสาย 
2. ตั้งกลุ่มโดยรัฐจัดหาอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงให้ เช่น ถังเลี้ยงแม่หมึก ปั๊มลม รวมทั้งการตรวจคุณภาพน้้าเบื้องต้นก่อนเลี้ยง 
 
เอกสารอ้างอิง   
กรมประมง. 2561. สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559. เอกสารฉบับที่ 12/2561. กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการ
 ประมง, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง.  2560.  ปริมาณการจับสัตว์น้้า เค็มจากการท้าประมงพาพิชย์ 2559. เอกสารฉบับที่ 
 13/2560. กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง. กรมประมง. 193 หน้า. 
กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง. 2561. สถติิปริมาณการจับสัตว์น้้าจากการท้าประมงพื้นบ้าน ปี 2559.  เอกสารฉบับที่ 
 1/256. กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง. กรมประมง. 136 หน้า. 
จริยา ฐิติเวศน์. 2546. ชีววิทยาประชากรของหมึกสายลายหินอ่อน Octopus dollfusi Robson, 1928 ที่ถูกจับโดยเรือประมงอวนลาก
 บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จินดา เพชรก้าเนิด และ ฐิติพร ศุภนิรันดร์. 2557. ผลกระทบของการประมงลอบหมึกสายบริเวณอาวไทยตอนกลาง. เอกสาร
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Analysis of Biological Reference Points for Fishing License Issuance 
 

Pavarot Noranarttragoon1, Amnuay Kongprom2 and Nipa Kulanujaree3 
1Fisheries Resource Assessment Group 
2Southern Gulf Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 
3Upper Gulf Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan) 
 

In the past, Thai fisheries were characterized by open access fisheries which everyone has right to 
access fishery resources. Therefore, the number of fishing vessels was increasing continuously, particularly 
during 1962 – 1991 even though some kind of fishing gear, such as trawlers, push net and anchovy purse 
seine, had been controlled by prohibiting of the new license since 1996 and 2000, respectively.  

However, the open access fisheries still continued and finally reached to “overfishing” situations. 
Therefore, Thai fisheries have been shifted to “limited access fisheries” in 2015. In order to conserve the 
fisheries resources and develop the appropriate management measures for further sustainable utilization 
of fisheries resources. Currently, the issuance of fishing licenses in Thai water is prioritized only for the 
person who has been licensed in order to limit the number of fishing effort.  

In the Royal Ordinance on Fisheries 2015 and its amended in 2017, the scientific reference point 
for natural resource utilization shall be concerned for the sustainable utilization including the issuance of 
fishing license to each fishing vessel. The license should identify type and number of fishing gears allowed 
on board, fishing ground, the maximum allowable catch, and fishing time period which should be in line 
with the sustainable fisheries reference points. 

Currently, the assessments of maximum sustainable yield (MSY) level contributed for three major 
groups of fisheries resources namely demersal, pelagic and anchovy resource which separated by area as 
the Gulf of Thailand and Andaman Sea, respectively. The MSY for demersal resource including some 
sedentary species or species that can be caught only by specific gear, for example, clams, octopus, 
penaeid shrimps and krill were categorized as demersal resource for total allowable catch (TAC) system in 
their specific distributed area. However, there are several path ways to calculate reference point such as 
by species and by group of resources which should be considered for the most appropriate TAC for those 
policy makers can adjust the most effective policy for further sustainable utilization of fishery resources. 

The biological reference point (BRP) can be provided as a reference point for fisheries  
management and control the number of fishing licenses. Several methods for estimating BRP have been 
proposed, for example, the surplus production mode (Fox model, Schaefer model, etc.) to estimate MSY, 
yield per recruit (YPR) analysis to estimate Fmax and F0.1, Thompson and Bell (1934) model for MSY and 
Fmsy from length frequency and growth curve, feedback control rule for allowable biological catch (ABC) 
and so on.  

The reference point can be adopted for sedentary species such as clams and octopus. Moreover, 
MSY can also be adapted for some species that can be caught only by specific gear such as mysids 
(tropical krill) from push net, blue swimming crab from crab trap and crab gillnet and some species of 
shrimp from otter board trawl which these species were included in the assessment of demersal species 
for MSY and TAC already. Thus, various models used for estimating BRPs will be applied to several species 
to test the feasibility for Thai waters. The results from these models will be checked the validity and 
reliability for determining the reference points for fisheries resource by species in Thai water for support 
future licensing system.   
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Method 
For estimating biological reference points, provisionally three models (Fox model, Thompson and 

Bell model, Feedback control model) were considered.  
 Fox model Fox model is a holistic surplus production model developed by Fox (1970). Under 
equilibrium condition, biomass decline if the fishing effort increase. Since CPUE can be proportional to 
biomass, effort and CPUE will have negative correlation. In Fox model, the relationship between CPUE and 
effort was assumed as, 
 

               (1) 
 

where       is catch per unit effort in year i, and    is fishing effort in year i. c, d are regression 
coefficients. Since yield can be calculated as         , maximum sustainable yield (MSY) and effort for 
the MSY      can be calculated once c, and d are estimated from CPUE and effort data as the equations 
below;  
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The reliability of the result is strongly linked to the reliability of the coefficients estimation of eq. 

1. In case the data series is too short, CPUE does not reflect biomass because of the standard gear does 
not cover the fishing ground, the estimated coefficient of eq. 1 will not be reliable. Also, if the assumption 
of equilibrium condition is violated because of the fluctuation of recruitment, effort, and environmental 
changes, the result is not reliable. In these cases, correlation coefficient    will be low.  
 Length based Thompson and Bell model Thompson and Bell model (1934) is a predictive 
model, which predict the effect of the changes in fishing effort by calculating the population and biomass 
of a cohort numerically. The age-based Thompson and Bell model can be very similar to YPR model 
(Beverton and Holt 1957). The difference is that YPR model uses von Bertalanffy’s growth curve and 
integration, Thompson and Bell model is more flexible on the growth and using numerical calculation by 
years.  

For utilizing length frequency data, Thompson and Bell expanded the model to length-based 
model. For converting age to length, it assuming the growth by von Bertalanffy’s growth curve. The several 
calculations should be conducted changing the fishing effort by multiplying F-factor to the current fishing 
mortality. From the result, this analysis predicts MSY and F-factor for MSY. The equations are as follows 
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where    is total mortality in the length class i, M is natural mortality, X is F-factor,    is current fishing 
mortality in length class I,    is natural mortality factor in length class i, calculated from natural mortality 
M and the parameters of von Bertalanffy’s growth curve    and K.    is predicted catch in number in the 
length class i, and  ̅  is average weight of the fish in the length class i, calculated from parameters of 
length-weight relationship q and b. Finally, the yield for length class i is calculated by    and  ̅ . and total 
predicted yield Y can be calculated by the summation of   , which is a function of F-factor X. Changing X, 
maximum yield Y can be found which is MSY, and the X providing MSY is the relative effort for MSY 
comparing to the current fishing effort. 

This method uses parameters of von Bertalanffy’s growth curve   ,Ｋ, natural mortality M. The 
reliability of these values is strongly affecting the reliability of the result. Adding this, because this model 
does not consider the conservation of spawning stock, it may lead recruit overfishing. Although this 
method does not calculate spawning stock biomass, total biomass level comparing to the no-fishery 
prediction (X=0) can be the index for the conservation of spawning stock.  
 Feedback control rule  Feedback control rule is developed by the Fisheries Research Agency, 
Japan, for deciding Allowable Biological Catch (ABC) for data poor stock. It is originally developed by 
Tanaka (1980) and confirmed the validation by Hiramatsu (2004). Currently it is used for providing national 
stock assessment for data poor stock which is refereed as ABC rule 2 - 1. 

This model uses only catch data series. This model assumes that the catch is basically reflected 
by the biomass, and increase the catch quota if catch trend is increasing, and vice versa. However, to 
rehabilitee the depleted stock, catch will be suppressed if the current catch level is low. The tuning 
parameters have been carefully chosen by simulation study. Catch quota ABC is calculated by  

 
               (11) 

 
where,    is the catch amount in a year t,   is a constant and calculated based on the fluctuations of 
biomass as follows; 
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where k is the weight coefficient (Default value is 0.5), b and I is the trend in catch (index of biomass) and 
the mean of the indices of stock size, respectively.   is a coefficient dependent on the stock status, and 
the default values in high, medium, and low stock statuses are 1.0, 1.0, and 0.8, respectively. These 
coefficients are valid for the stock level definition that divides the minimum and maximum values of past 
catches evenly.  

This method can be applied for data poor situation because the only required data is catch. Also, 
it is confirmed that this model can be applied to mixed-species catch data by simulation study (Harlyan et 
al. 2019). 
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However, since the only information for the control is catch, reliability of catch statistics is 
essential. Moreover, if the data series are short, it is very difficult to decide the current stock level.  
 
Results 
Table 1 MSY and fishing effort of demersal fish, pelagic fish, and anchovy groups in the Gulf of Thailand in 2018 

by using Fox surplus production model 
Group MSY 

(ton) 
Fishing effort 

at MSY 
Catch in 2018 

(ton) 
Fishing effort in 

2018 
Status 

Demersal fish 785,358 23,268,351 hrs. 523,240 19,213,636 hrs. Under MSY 21.10% 

Anchovy 202,230 172,880 days 135,949 60,722 days Under MSY 184.71% 
Pelagic fish 250,328 136,386 days 227,172 114,204 days Under MSY 19.42% 

 
Table 2 MSY and fishing effort of demersal fish, pelagic fish, and anchovy groups in the Andaman Sea in 
  2018 by using Fox surplus production model 
Group MSY 

(ton) 
Fishing effort 

at MSY 
Catch in 2018 

(ton) 
Fishing effort in 

2018 
Status 

Demersal fish 230,741 5,309,825 hrs. 140,222 4,334,304 hrs. Under MSY 22.51% 

Anchovy 33,061 55,216 days 23,194 21,650 days Under MSY 155.04% 
Pelagic fish 118,467 68,545 days 119,557 45,957 days Under MSY 49.15% 

 
Table 3 MSY and fishing effort of demersal species/group of species in the Gulf of Thailand in 2018 by using 
 Fox surplus production model 

Species / group 
of species 

MSY 
(ton) 

Fishing effort 
at MSY (hr) 

Catch in  
2018 (ton) 

Fishing effort 
in 2018 (hr) 

Status 

Threadfin bream 26,446.57 37,594,747.72 27,857.85 60,560,543.48 Over MSY 37.92% 

Lizardfish 13,006.82 7,419,801.19 13,519.34 10,074,023.85 Over MSY 26.35% 

Purple-spotted 
bigeye 

26,314.11 18,608,804.42 10,324.47 76,477,555.56 Over MSY 75.67% 

Swimming crab 65,348.10 30,966,044.41 21,873.27 128,666,294.12 Over MSY 75.93% 

Banana prawn 8,140.99 103,377,702.35 4,335.34 48,711,685.39 Under MSY 
112.22% 

Jinga shrimp 7,245.60 18,821,256.38 7,161.62 19,513,950.95 Over MSY 3.55% 

Squid 53,189.12 15,159,359.36 65,082.39 22,629,481.92 Over MSY 33.01% 

Cuttlefish 22,494.06 35,009,019.02 11,607.89 50,250,606.06 Over MSY 30.33% 
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Table 4 MSY and fishing effort of pelagic species in the Gulf of Thailand in 2018 by using Fox surplus production 
  model 

Species / group 
of species 

MSY 
(ton) 

Fishing effort 
at MSY (day) 

Catch in  
2018 (ton) 

Fishing effort 
in 2018 (day) 

Status 

Short mackerel 123,514.79 58,806.01 12,309.64 208,078.64 Over MSY 71.74% 

Indian mackerel 19,160.27 85,808.22 38,360.94 150,423.26 Over MSY 42.96% 

Sardine 99,070.96 66,686.41 68,590.41 151,047.70 Over MSY 55.85% 
 
Table 5 MSY and fishing effort of demersal species/group of species in the Andaman Sea in 2018 by using Fox 
 surplus production model 

Species / group 
of species 

MSY 
(ton) 

Fishing effort 
at MSY (hr) 

Catch in  
2018 (ton) 

Fishing effort 
in 2018 (hr) 

Status 

Threadfin bream 6,093.89 3,673,590.36 9,028.82 2,624,318.51 Under MSY 39.98% 

Lizardfish 3,787.85 11,826,187.39 8,995.92 3,001,239.62 Under MSY 294.04% 

Purple-spotted 
bigeye 

5,814.55 7,871,193.00 4,918.19 4,254,600.17 Under MSY 85.00% 

Swimming crab 7,503.85 21,419,294.20 4,284.93 5,759,496.15 Under MSY 271.90% 

Banana prawn 5,471.71 68,639,762.29 3,172.80 45,808,229.96 Under MSY 49.84% 

Jinga shrimp 770.68 2,343,399.39 399.68 4,183,610.43 Over MSY 43.99% 

Squid 10,059.03 11,378,830.26 14,074.43 9,535,449.10 Under MSY 19.33% 

Cuttlefish 6,140.47 6,703,304.99 3,329.29 3,904,651.00 Under MSY 71.67% 

 
Table 6 MSY and fishing effort of pelagic species in the Andaman Sea in 2018 by using Fox surplus production  
 model 

Species / group 
of species 

MSY 
(ton) 

Fishing effort 
at MSY (day) 

Catch in 2018 
(ton) 

Fishing effort 
in 2018 (day) 

Status 

Short mackerel 27,471.93 35,696.15 8,919.99 100,986.04 Over MSY 64.65% 

Indian mackerel 16,267.53 34,270.22 20,271.74 49,491.80 Over MSY 30.76% 

Sardine 15,455.09 47,019.47 8,895.60 56,774.48 Over MSY 17.18% 

 
Table 7 MSY of demersal species in the Gulf of Thailand in 2018 by using length-based Thomson and Bell model  

Common name Scientific name MSY 
(ton) 

Catch in  
2018 (ton) 

F-factor Status 

Threadfin bream Nemipterus hexodon 4,950.0 4,932.8 1.1 Under MSY 10% 
Slender lizardfish Saurida elongata 10,150.9 9,554.0 0.6 Over MSY 40% 
Brushtooth lizardfish S. undosquamis 7,759.1 6,655.1 0.4 Over MSY 60% 
Purple-spotted 
bigeye 

Priacanthus tayenus 13,805.9 13,457.3 0.7 Over MSY 30% 

Banana prawn Penaeus merguiensis 4,756.5 4,328.8 2.3 Under MSY 130% 
Jinga shrimp Metapenaeus affinis 4,314.8 4,264.0 1.4 Under MSY 40% 
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Common name Scientific name MSY 
(ton) 

Catch in 
2018 (ton) 

F-factor Status 

Blue swimming crab Portunus pelagicus 21,873.8 21,873.8 1.0 Fished at MSY 
Indian squid Uroteuthis duvaucelii 30,750.5 30,632.5 0.9 Over MSY 10% 
Mitre squid Uroteuthis chinensis 23,499.5 21,754.5 1.7 Under MSY 70% 
Needle cuttlefish Sepia aculeata 5,604.88 5,338.82 0.7 Over MSY 30% 

 
Table 8 MSY of pelagic species and anchovy in the Gulf of Thailand in 2018 by using length-based Thomson 
 and Bell model 

Common name Scientific name MSY 
(ton) 

Catch in  
2018 (ton) 

F-factor Status 

Pelagic fish 
Short mackerel Rastrelliger brachysoma 12,985.1 12,980.2 1.3 Under MSY 30% 
Indian mackerel R. kanagurta 40,501.6 40,514.1 1.1 Under MSY 10% 
Goldstripe sardinella Sardinella gibbosa 61,096.2 61,012.1 1.1 Under MSY 10% 
Anchovy 
Shorthead anchovy Encrasicholina 

heteroloba 
49,724.2 46,765.7 2.5 Under MSY 150% 

 
Table 9 MSY of demersal species in the Andaman Sea in 2018 by using length-based Thomson and Bell model  

Common name Scientific name MSY 
(ton) 

Catch in 
2018 (ton) 

F-factor Status 

Threadfin bream Nemipterus bipunctatus 2,760.7 2,490.0 0.6 Over MSY 40% 
Slender lizardfish Saurida elongata 2,753.1 2,741.8 0.9 Over MSY 10% 
Brushtooth lizardfish S. undosquamis 3,406.5 3,346.1 0.8 Over MSY 20% 
Purple-spotted 
bigeye 

Priacanthus tayenus 4,215.7 4,206.7 1.1 Under MSY 10% 

Banana prawn Penaeus merguiensis 3,194.9 3,164.0 1.3 Under MSY 30% 
Blue swimming crab Portunus pelagicus 4,313.5 4,307.3 1.1 Under MSY 10% 
Indian squid Photololigo duvaucelii 8,477.9 6,770.1 0.4 Over MSY 60% 
Mitre squid Photololigo chinensis 4334.5 2691.9 0.3 Over MSY 70% 
Needle cuttlefish Sepia aculeata 461.12 440.19 1.6 Under MSY 60% 
Threadfin bream Nemipterus bipunctatus 2,760.7 2,490.0 0.6 Over MSY 40% 

 
Table 10 MSY of pelagic species in the Andaman Sea in 2018 by using length-based Thomson and Bell model 

Common name Scientific name MSY 
(ton) 

Catch in  
2018 (ton) 

F-factor Status 

Short mackerel Rastrelliger brachysoma 9,137.6 9,013.32 1.4 Under MSY 40% 
Indian mackerel R. kanagurta 21,995.3 20,735.86 0.6 Over MSY 40% 
Goldstripe sardinella Sardinella gibbosa 7,526.7 7,427.06 1.5 Under MSY 50% 
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Table 11 Analysis of allowable biological catch (ABC) in the Gulf of Thailand in 2018 by using Feedback Control 
Species / 

Group of species 
ABC limit 

(ton) 
ABC target 

(ton) 
Catch in 2018 

(ton) 
Shrimp  20,424  18,382   24,867  
Short-necked Clam  8,601  7,741  7,915  
Blood clam   226  204 39 
Krill  12,811  11,530  20,664  
Squid  50,470  50,470  65,082  
Crab  18,678   17,744  21,873  
Neritic Tunas  22,617  22,617  25,066  

 
Table 12 Analysis of allowable biological catch (ABC) in the Gulf of Thailand in 2018 by using Feedback Control 

Species / 
Group of species 

ABC limit 
(ton) 

ABC target 
(ton) 

Catch in 2018 
(ton) 

Shrimp  3,891  3,502 5,917  
Squids 10,637 10,637 14,074  
Crab  3,880  3,492  4,285  
Neritic Tunas  10,873   10,873  15,110  
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมการท าประมงในน่านน้ าไทย 
 
ชลดา มีอนันต์  สุเมธ เชิงสะอาด  พรมสันต์ ทองแตง  เอกภาพ บุญจันทร์  ธรรมนูญ วุ่นซ่ิงซ่ี  ธนาคม จันทร์แสงทอง  
ฏฏิภัทร์ ใจเย็น  และ วิรัตน สนิทมัจโร 
กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง 
 
 ก่อนปี 2558 การประมงของไทยเป็นการท าประมงแบบเสรี (Open Access) ภายใต้พระราชบัญญัติการประมง 
พ.ศ. 2490  ส่งผลให้กระบวนการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (Monitoring Control Surveillance) ท าได้อย่างจ ากัดและ
ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรจะเป็นการด าเนินการทางสถิติและการวิจัย เพื่อ
น ามาใช้ในการออกมาตรการการอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นหลัก การควบคุมการท าการประมงจะเป็นการออกมาตรการด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรประมง เพื่อก าหนดการห้ามท าการประมงในบางพื้นที่ บางช่วงเวลา และไม่สามารถควบคุมการลงแรงการท า
การประมงได้ ในขณะทีก่ารเฝ้าระวังการท าการประมง จะเป็นการตรวจการณ์ทางทะเลเป็นหลัก และการตรวจพบการกระท า
ความผิดโดยส่วนใหญ่เป็นการกระท าผิดซึ่งหน้า นอกจากนี้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ไม่ได้ให้อ านาจในการ
ควบคุมเรือประมงธงไทยอย่างชัดเจนท าให้การควบคุมเรือประมงไทยไม่สามารถกระท าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ส่งผลให้ระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท าการประมงของไทย
เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับเรือประมงพาณิชย์ ซึ่งก าหนดให้เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป ต้อง
ติดตั้งระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System: VMS) ตามมาตรา 81(1) จัดท าเครื่องหมายประจ าเรือ ตามมาตรา 
81(4) ต้องมีการรายงานการท าประมงโดยจัดท าสมุดบันทึกการท าประมงตามมาตรา 81(2) และก าหนดให้เจ้าของเรือที่จด
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย ขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอส ทุกเครื่องมือ และขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไปที่ใช้เครื่องมือ
ประเภทอวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก ต้องด าเนินการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง ณ ศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตามมาตรา 81(3) และตามมาตรา 82 ก าหนดให้ก่อนน าเรือประมงตามมาตรา 81 ออกจากท่า
เทียบเรือประมง เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือต้องน าเอกสารตามที่ประกาศก าหนดยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้าออก (พระราชก าหนดการประมง, 2558) (พระราชก าหนดการประมง ฉบับท่ี 2, 2560) 
 กระบวนการควบคุมเรือประมงพาณิชย์ไทยตั้งแต่ก่อนออกไปท าการประมงจนขึ้นสัตว์น้ าเป็นส่วนที่ส าคัญของระบบ
การติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการท าประมงอย่างมาก เพื่อสร้างระบบสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของ
สัตว์น้ า ตั้งแต่การท าประมงและเช่ือมโยงไปถึงผู้บริโภค ปัจจุบันจ านวนเรือประมง เรือสนับสนุนการประมง และเรือที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด ที่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานและด าเนินการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เรือเข้าออก ในพื้นที่จังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด มีจ านวนประมาณ 6,633 ล า (กรมประมง 2561ก) มีการแจ้งเข้าออกท่า
เทียบเรือประมงโดยเฉลี่ยวันละประมาณ 1,400 เที่ยว ปีละประมาณ 450,000 เที่ยว (กรมประมง 2561ข) โดยเรือส่วนใหญ่มี
การแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงนอกเวลาปฏิบัติราชการร้อยละ 62 ของเรือที่ยื่นค าขอทั้งหมด เจ้าของเรือประมงและ
เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก จึงต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อเป็นการบริการในการรองรับกิจกรรม
ตลอด 24 ช่ัวโมง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเอกสารประกอบ เรือ เครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบ คนประจ าเรือ ต้องมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก ไม่ได้รับผลกระทบ และป้องกันไม่ไห้มีการท าการ
ประมงผิดกฎหมาย รวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสัตว์น้ าได้ตลอดกระบวนการผลิตจนสู่ผู้บริโภค ให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558 - 
2562 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสินค้าประมงที่ส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะสหภาพยุโรป ต่อแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล 
และความเชื่อมั่นของต่างประเทศ (กรมประมง และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย, 2558) ดังนั้นจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการควบคุมการท าประมงที่มีจ านวนมาก และซับซ้อน เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเสนอกระบวนการควบคุมการแจ้งเข้าออกของเรือประมงพาณิชย์ไทย 
2. เพื่อเสนอการเช่ือมโยงของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศการท าประมง (Fishing info) 
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ผลการด าเนินการ 
1. กระบวนการควบคมุการแจ้งเขา้ออกเรือประมงพาณิชย์ไทย 
 พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 80 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้า
ระวังการท าการประมงเพื่อให้สามารถควบคุมและตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ โดยตามมาตรา 81(3) และมาตรา 82  
ก าหนดให้เรือประมงท่ีมีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป ทุกประเภทเครื่องมือ และขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไปท่ีใช้เครื่องมือ
ประเภทอวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก ก่อนออกและเข้าท่าเทียบเรือประมงจะต้องแจ้งเข้าออกกับศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In-Port Out Controlling Center: PIPO) โดยในปัจจุบันมีศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 
ใน 22 จังหวัดชายทะเล จ านวน 30 ศูนย์ และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward Inspection Point, FIP) จ านวน 21 
ศูนย์ (ภาพที่ 1) โดยท่าเทียบเรือประมงแจ้งการเข้าออกต้องจดทะเบียนกับกรมประมง ตามมาตรา 84 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง จ านวน 1,137 ท่า (กรมประมง, 2561ก) ท่ีเรือประมงสามารถแจ้งเข้ามาใช้บริการได้ 

 
ภาพที่ 1 ที่ตั้งศูนย์ควบคุมการแจง้เรือเข้าออก ใน 22 จังหวัดชายทะเล และจุดตรวจส่วนหน้า  

 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก กระท าได้
โดยให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุม ต้องแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือแจ้งโดยตรงตาม
แบบค าขอ ภายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง แต่ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง ก่อนน าเรือออกจากท่าเทียบเรือประมง ต้องน าเอกสาร
จ านวน 6 รายการ ได้แก่ ส าเนาทะเบียนเรือ ส าเนาใบอนุญาตใช้เรือ ส าเนาใบอนุญาตให้ท าการประมง จ านวนรายช่ือคน
ประจ าเรือ หนังสือคนประจ าเรือ และหลักฐานเกี่ยวกับการจัดระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการท างาน
ของคนประจ าเรือ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ในกรณีการเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ า 
หรือน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมง ต้องส่งมอบส าเนาบันทึกการท าการประมง ตามระยะเวลาที่อธิบดี
ประกาศก าหนด นอกจากน้ี ตามมาตรา 81(5) ก าหนดให้เรือประมงพาณิชย์ต้องน าเรือกลับเข้าเทียบท่าทุก 30 วัน นับตั้งแต่มีการ
แจ้งออกเพื่อไปท าประมง ต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ดังแสดงตามภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 กระบวนการแจ้งเข้าออกเรือประมงพาณิชย์ไทย 

2. การเชื่อมโยงของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศการท าประมง (Fishing info) 
 การควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงพาณิชย์นั้น ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก มีบทบาทเชิงหน้าที่ (Function) 
เป็นกลไกควบคุมการออกท าประมงให้ถูกต้อง 3 ด้าน ได้แก่ เรือถูกต้อง คนถูกต้อง และเครื่องมือถูกต้อง และเป็นกลไกควบคุม
การกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงให้ถูกต้อง 3 ด้าน คือ เรือถูกต้อง คนถูกต้อง และการท าการประมงถูกต้อง (เครื่องมือ สัตว์น้ า 
พื้นที่ เวลา) ดังนั้นระบบสารสนเทศการท าประมง มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง และบันทึก
ข้อมูลน าไปประมวลผล เพื่อเป็นเครื่องมือในการสืบค้นตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าในห่วงโซ่อุปทาน 
การบริหารจัดการการท าการประมงในน่านน้ าไทย และนอกน่านน้ าไทย มคีวามจ าเป็นต้องเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันผ่านระบบ
สารสนเทศท่ีส าคัญของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเรือ ลูกเรือ และการท าการประมง ดังนี ้
 1. การตรวจสอบความถูกต้องของเรือประมง ต้องมีการเช่ือมโยงข้อมูล ทะเบียนเรือไทย ใบอนุญาตใช้เรือ ใบส าคัญ
รับรองการตรวจเรือ ของกรมเจ้าท่า 
 2. การตรวจสอบความถูกต้องของผู้ควบคุมเรือ ช่างเครื่อง และลูกเรือ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าบุคคลที่ลงไปท างานใน
เรือประมงได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ควบคุมเรือท่ีสามารถควบคุมเรือได้จะต้องมีใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ 
และระดับช้ันที่สามารถควบคุมเรือในแต่ละขนาด ช่างเครื่องต้องใบประกาศนียบัตรช่างเครื่อง และลูกเรือที่ท างานบนเรือ
จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ตามมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖ 
ระบบการออกหนังสือคนประจ าเรือของคนต่างด้าว (Seabook) ของกรมประมง โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีฐานข้อมูลแรงงาน
ต่างด้าว ของกรมการจัดหางาน และกรมการปกครอง ที่ได้รับอนุญาตให้ท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
 3. การตรวจสอบข้อมูลการท าการประมงจากระบบใบอนุญาตท าการประมง (E-license) ต าแหน่งเรือประมงและ
การติดตามเรือจากระบบติดตามเรือประมงไทย (Vessel Monitoring System; VMS) ระบบสารสนเทศการท าประมง 
(Fishing Info) ของกรมประมง  
 นอกจากนี้ยังมีระบบอื่นๆ ที่ช่วยในการบูรณาการการท างานของการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ได้แก่  
 1. ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet กรมเจ้าท่าได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นระบบการอนุญาตคนประจ าเรือและ
แรงงานประมงทะเลเพื่อลงท าการในเรือประมงทะเล ตามมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ า ไทย 
พุทธศักราช 2456 โดยระบบนี้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองใน
การพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลของคนประจ าเรือและแรงงานประมง และน ามาเทียบกับภาพใบหน้าท่ีจัดเก็บอยู่ในระบบของกรมเจ้า
ท่า โดยผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนลูกเรือของตนกับกรมเจ้าท่า และเมื่อต้องการขออนุญาตน าลูกเรือในฐานข้อมูลที่ได้
จัดท าไว้ลงท างานในเรือประมง ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการได้ผ่านระบบดังกล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปยัง
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา และเจ้าหน้าที่สามารถอนุญาตผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังได้พัฒนา
เพิ่มเติมใหผู้้ประกอบการประมงสามารถแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงกับกรมประมงได้อีกด้วย หลังจากที่ผู้ประกอบการ
เลือกลูกเรือและขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าเรียบร้อย สามารถส่งค าขอแจ้งออก หรือแจ้งเข้าผ่านระบบ Single Window 4 
Fishing Fleet จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลค าขอการแจ้งเข้าออกมาที่ระบบ Fishing Info เพื่อท าการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายการที่ก าหนดไว้ให้โดยอัตโนมัติ แล้วส่งผลการตรวจสอบกลับมายังผู้ประกอบการรับทราบภายใน 1 นาที 
ระบบดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการเพื่อลดภาระการยื่นและตรวจสอบเอกสาร ใช้บริการออนไลน์ เป็นการอ านวยความสะดวก
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ให้แก่ประชาชนได้ อีกทั้งท าให้เกิดความน่าเชื่อถือของการตรวจสอบแรงงานในภาคประมง สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ลด
การปลอมแปลงเอกสาร และการสวมแรงงานประมงไร้สัญชาติได้ 
 2. ระบบประเมินความเสี่ยงเรือประมง จะเป็นระบบที่มีการก าหนดตัวช้ีวัดในด้านต่าง ๆ เพื่อก าหนดระดับความเสี่ยง
ของเรือประมง ครอบคลุมเง่ือนไขการประเมินในด้านพฤติกรรมการท าประมง ด้านสวัสดิภาพคนประจ าเรือ รวมทั้งกลุ่มเรือที่มี
ความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมาย ระบบจะมีการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประวัติการกระท าความผิดในด้าน
ต่าง ๆ จากระบบบันทึกการด าเนินคดี จ านวนคนท่ีขอออกไปท าการประมงไม่สอดคล้องกับประเภทและขนาดเรือ จ านวนและ
ปริมาณสัตว์น้ าหรือการรายงานต าแหน่งการท าการประมงท่ีไม่สอดคล้องกับท่ีบันทึกในสมุดบันทึกการท าประมง เป็นต้น  โดย
ระบบจะประมวลผลตามตัวช้ีวัด และจัดกลุ่มเรือตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ และก าหนดให้มีการสั่งตรวจเรือ ณ ท่าเทียบเรือ ใน
กลุ่มต่าง ๆ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม และยังพิจารณาให้เรือประมงทุกล าถูกสั่งตรวจตามเวลา/รอบที่เหมาะสมด้วย จากนั้น
ระบบจะส่งข้อมูลให้ระบบ Fishing info เพื่อสนับสนุนการควบคุมเรือที่เป็นระบบให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เรือทุกล าต้อง
ผ่านการตรวจสอบตามความถี่ท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมลดความล าเอียงในการออกตรวจเรือ ณ ท่าเทียบเรือของเจ้าหน้าท่ี โดย
การเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการท าประมง สามารถสรุปได้ ดังภาพท่ี 3 
 

 
ภาพที่ 3 การเช่ือมโยงข้อมูลของระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศการท าประมง (Fishing info) 

 ข้อมูลต่าง ๆ ถูกน ามาเชื่อมต่อกับระบบงานทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ ในระบบสารสนเทศ
การท าประมง หรือระบบ Fishing info ซึ่งใช้ในการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง ระบบจะท าหน้าท่ีในการเช่ือมโยงข้อมูล 
ตรวจสอบข้อมูลส าคัญที่ก าหนด (ภาพที่ 3 และภาพที่ 4) แล้วประมวลผลสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของ
เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ช่วยอ านวยความสะดวก รวดเร็วให้แก่ประชาชน และสร้างมาตรฐานในการ
ควบคุมการท าการประมง อันเป็นการป้องกันยับยั้งและขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
หรือ IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)  
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ภาพที่ 4 สรุปการท างานของระบบสารสนเทศการท าประมง (Fishing info) ในการตรวจสอบข้อมูลส าหรบัการแจ้งเรือเข้าออก 

 2.1 ผลการด าเนินการผ่านระบบสารสนเทศการท าประมง 
      ปัจจุบันมีเรือประมงพาณิชย์ทั้งหมด 10,578 ล า เป็นเรือที่ต้องแจ้งเข้าออกต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 
จ านวน 6,633 ล า คิดเป็นร้อยละ 62.70 ของเรือประมงพาณิชย์ทั้งประเทศ เป็นเรือขนาดต่ ากว่า 30 ตันกรอส เฉพาะ 3 
เครื่องมือควบคุม จ านวน 1,154 ล า ขนาดตั้งแต่ 30 ถึง <60 ตันกรอส จ านวน 2,992 ล า ขนาดตั้งแต่ 60 ถึง <150 ตันกรอส 
จ านวน 2,393 ล า และขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอส ขึ้นไป จ านวน 94 ล า ข้อมูลจากระบบการออกใบอนุญาตท าการประมง  
E-license ณ พฤศจิกายน 2561 
      กรมประมง มีการปรับปรุงประกาศกรมประมงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าของเรือประมงสามารถแจ้งเข้าออกท่าเทียบ
เรือประมงผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยออกประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้า
ออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน 2561 เพิ่มช่องทางการแจ้งเป็นแจ้งโดยตรง ทางโทรสาร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบ Single Window 4 Fishing Fleet (http://fpipo.md.go.th) และมีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้งานผ่าน
ระบบโดยการอ านวยความสะดวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การฝึกให้ใช้งานระบบด้วยตนเอง โดยในระยะแรกหลังจากการออก
ประกาศ พบว่ามีจ านวนผู้เข้าใช้งานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจ านวนมากถึงร้อยละ 70 ในระยะ 2 เดือนต่อมา มีการใช้
งานผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่าร้อยละ 90 และใช้งานผ่านระบบอิ เล็กทรอนิกส์ร้อยละ 100 ภายใน
ระยะเวลา 7 เดือน จึงถือได้ว่าในปัจจุบันเจ้าของเรือประมงพาณิชย์ของไทยมีการแจ้งเรือเข้าออกท่าเทียบเรือประมงผ่าน
ช่องทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นหลัก รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จ านวนค าขอและร้อยละ (%) การแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2561  

 
 จากการที่ประเทศไทยได้ด าเนินการป้องกันยับยั้งและขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุมหรือ IUU Fishing ซึ่งเป็นสาเหตุของการได้รับใบเหลืองทั้งในฐานะที่เป็นรัฐเจ้าของธงที่ขาดการควบคุมเรือประมง
สัญชาติไทยที่ไปท าการประมงนอกน่านน้ าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐชายฝั่ง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดรัฐชายฝั่งหรือ 
RFMOs ในฐานะรัฐชายฝั่ง ที่ไม่สามารถรักษาความรับผิดชอบให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้องเหมาะสม 
บนพ้ืนฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ตาม Articles ที่ 61, 62 ภายใต้ UNCLOS 1982 (กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 2548) และความรับผิดชอบในฐานะรัฐเจ้าของท่า และผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ส าคัญ ที่ มีการ
น าเข้าสัตว์น้ าเพื่อการผลิตเป็นจ านวนมาก แต่ขาดการตรวจสอบการได้มาซึ่งสินค้าที่ดีเพียงพอหรือมีการปฏิเสธเมื่อพบว่าได้มา
จากการท าประมง IUU โดยมีการปฏิรูปในทุกด้านทั้งด้านกฎหมายและการเข้าเป็นภาคี ระบบและกระบวนการท างาน  
(การบริหารจัดการกองเรือประมง ทรัพยากร MCS ระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการผลิตจนถึงผู้บริโภค และการ
น าเข้าสัตว์น้ า) การบังคับใช้กฎหมาย และการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
จนส่งผลให้สหภาพยุโรปได้ตัดสินใจปลดใบเหลืองให้แก่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ท่ีผ่านมา กระบวนการควบคุม
เรือประมงพาณิชย์ภายใต้ระบบสารสนเทศการท าประมง ที่มีการใช้ระบบสารสนเทศการท าประมง (Fishing info) เป็นระบบ
หลักที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่สามารถบันทึก ควบคุม ติดตาม รายงาน และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง 
 2.2 ประโยชน์ด้านการอ านวยความสะดวก 
      การพัฒนาระบบสารสนเทศการท าประมง มีแนวคิดจากระดับนโยบายที่จะให้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วย
อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท างาน และสอดรับกับ
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ ข้อ 17 “ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดก าหนดให้ผู้ขออนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอทะเบียนหรือ
จดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารราชการเพื่อประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต  
ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนั้น ที่จะต้องด าเนินการให้หน่วยงานที่ออกเอกสารราชการนั้นส่งข้อมูล 
หรือส าเนาเอกสารดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการ ในกรณีที่ผู้มีอ านาจดังกล่าวประสงค์ได้ส าเนาเอกสาร
นั้นจากผู้ขออนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ให้ผู้มีอ านาจนั้นเป็นผู้จัดท าส าเนา
เอกสารดังกล่าวเอง เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวจาก ผู้ขอรับอนุมัติ 
อนุญาต หรือใบอนุญาตหรือผู้ยื่นขอจดทะเบียน หรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง” โดยได้เชิญผู้ที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ระบบผู้บริหาร  
ระดับปฏิบัติการ ส่วนงานนโยบาย ส่วนงานกฎหมาย และผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการ

เดือน 
จ านวนค าขอแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง 

ค าขอทั้งหมด 
ค าขอผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส ์

% ค าขอผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

มกราคม 40,332 21,265 52.72% 
กุมภาพันธ ์ 34,812 19,451 55.87% 
มีนาคม 37,586 23,124 61.52% 
เมษายน  31,282 21,940 70.14% 
พฤษภาคม  40,364 33,094 81.99% 
มิถุนายน  35,598 33,770 94.86% 
กรกฎาคม  37,581 37,308 99.27% 
สิงหาคม  37,266 37,192 99.80% 
กันยายน  39,031 38,931 99.74% 
ตุลาคม  40,971 40,940 99.92% 
พฤศจิกายน  39,692 39,692 100.00% 
ธันวาคม  39,905 39,905 100.00% 
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บริหารจัดการประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการก าหนดกรอบการท างาน  
การประชุมเพื่อช้ีแจงความคืบหน้าของการด าเนินโครงการ และประเมินผลอยู่อย่างสม่ าเสมอ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนคว าม
คิดเห็น การน าเสนอความต้องการใช้งานจากแต่ละหน่วยงานแต่ละฝ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบสารสนเทศที่ตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง นอกจากน้ี ในการตรวจประเมินของเจ้าหน้าท่ีจากสหภาพยุโรป ได้มีการตรวจสอบการใช้งาน 
ระบบการรายงาน ให้ข้อแนะน า น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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