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คำนำ 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง (Proceeding) ประจำปี 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงาน
วิชาการที ่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการประมง ปี 2563 ระหว่างวันที ่ 18 – 19 สิงหาคม 2563 ณ กรมประมง  
ซ่ึงประกอบด้วยผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ทั้งหมด 9 สาขา ได้แก่ สาขาการประมงทะเล สาขาการจัดการ
ทรัพยากรและสิ ่งแวดล้อมประมง สาขาพันธุกรรมสัตว์น้ำ สาขาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำจืด สาขาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  
สาขาเศรษฐกิจ สังคม และต่างประเทศ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สาขาโรคสัตว์น้ำ และสาขาอาหารสัตว์น้ำ รวมทั้งสิ้น 
101 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และสามารถนำผลงานวิชาการเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย 

ทั้งนี้ กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประชุมวิชาการประมง (Proceeding) ประจำปี 2563  
จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา เกษตรกร ผู้ประกอบการทางการประมง 
และผู้ที่สนใจ โดยสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการประมง รวมทั้งนำผลงาน
วิชาการเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลต่อไป  

 
(นายมีศักดิ์  ภักดคีง) 

อธิบดีกรมประมง 
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สารบัญ 

  หน้า 
ผลงานวิชาการภาคบรรยาย  

สาขาการประมงทะเล  

O01  โครงสร้างทรัพยากรสัตว์น้ำหนา้ดนิบริเวณอ่าวไทยตอนในถึงจังหวัดประจวบครีีขันธ์ 3 

O02 การประมงหอยตลับขาว (Meretrix casta (Gmelin, 1791)) บริเวณจังหวัดระนอง 5 

O03 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลากุเราหนวดสี่เส้น (Eluetheronema tetradactylum  

(Shaw, 1804)) บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 
7 

O04 การทำประมงอวนลอยปลากุเราในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 9 

O05 ความคิดเห็นของชาวประมงต่อการห้ามทำการประมงในเขต 7 ไมลท์ะเล ตามระยะห่างฝั่ง 
ในมาตรการปิดอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธาน ี

11 

O06 การทดลองเปรียบผลจับหมึกสายจากลอบหมึกสายที่ทำจากวสัดุตา่งกัน 13 

สาขาการจัดการทรัพยากรและสิง่แวดล้อมประมง  

O07 รูปแบบของลายและรูปทรงตัวของปลามะไฟ (Pethia stoliczkana day, 1871)  
ที่พบในประเทศไทย 

16 

O08 รูปแบบการนับวันทำการประมงท่ีเหมาะสมสำหรบัเรืออวนลาก อวนล้อมจับ  
และอวนครอบปลากะตัก ท่ีทำการประมงในน่านน้ำไทย 

19 

O09 การกำหนดพื้นท่ีและระยะเวลาฤดูปลาน้ำจดืมีไข่ในประเทศไทยโดยใช้ดัชนีความสมบรูณเ์พศ 21 

O10 การปนเปื้อนโลหะหนักบางชนิดในหอยแครง น้ำทะเล และดินตะกอน จากบ่อเลี้ยงหอยแครง
บริเวณปากแม่น้ำอ่าวไทยตอนใน 

23 

O11 ชีววิทยาบางประการของปลาตับเต่าในอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 25 

O12 การประมาณค่าอายุและการเติบโตของปลากระเบนราหู Dasyatid Stingray  

Urogymnus polylepis จากสองกลุ่มประชากรในประเทศไทย 

27 

O13 การประมงเรือคราดหอยที่แจ้งต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสมุทรสาคร ปี 2560 29 

O14 การประเมินผลผลติปลาด้วยเครื่องมืออะคูสติคแนวขวางร่วมกับเครือ่งมือมือข่าย 

ในกว๊านพะเยา 
31 

O15 จำนวนแรงงานประมงของเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย ท่ีแจ้งเขา้ออกกับศูนย์ควบคุม 

การแจ้งเรือเข้าออก 

33 

O16 การประเมินสภาวะทรัพยากรปมู้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)  

บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย 

35 

O17 การประเมินโครงสร้างและความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาก้างพระร่วง 
ในจังหวัดภาคใต้ของไทยโดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ 

50 

O18 การประมงอวนลากคานถ่างที่แจ้งเข้าเพื่อข้ึนสัตว์น้ำในจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2560 52 

O19 การจัดลำดับสำคัญของสิ่งขวางกั้นลำน้ำและริเริ่มรูปแบบทางผ่านปลาที่เหมาะสม 

เพื่อฟ้ืนฟูการเดินทางของปลาในลุม่น้ำสาขาแม่น้ำโขงเขตประเทศไทย 

54 

O20 ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของลูกปลาวัยออ่น และลูกปลา  
ในแม่น้ำสงคราม 

57 

O21 การประเมินสถานภาพประชากรสตัว์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของประเทศไทย 69 
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สารบัญ 

  หน้า 
สาขาพันธุกรรมสัตว์น้ำ  

O22 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรบัแช่แข็งน้ำเชื้อปลาตะเพียนขาวนโีอเมล  
เพื่อผลิตพันธ์ุปลาตะเพียนขาว เพศเมียล้วน 

74 

O23 พัฒนาและทดสอบยืนยันเครื่องหมายดีเอ็นเอสนิปท่ีสมัพันธ์กับลักษณะทนเคม็ในปลานลิ 76 

O24 การปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอเทศด้านการเจรญิเติบโตโดยการคัดเลือกแบบหมู่ 78 

O25 การศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรม และสมรรถนะของประชากรปลาดุกอุย  
(Clarias macrocephalus) จากโรงเพาะฟัก 

80 

O26 การถ่ายทอดลักษณะสีแพลทินัมในปลาการต์ูนเพอร์คลูา  
Amphiprion percula (Lacepède, 1802) 

82 

สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  

O27 คุณภาพทางแบคทีเรียวิทยาของน้ำเชื้อปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus)  

แช่แข็งทีเ่ก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภมิูแตกต่างกัน 

94 

O28 การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามโดยใช้ผักกระเฉดเป็นที่หลบซ่อน 106 

O29 ผลของวิธีการให้อาหารสามรูปแบบในการแปลงเพศลูกปลานลิในกระชัง 108 

O30 ผลของฮอรโ์มนเอสโตรเจน 2 ชนิด ต่อการผลิตลูกปลาหมอแปลงเพศ 120 

O31 ผลของฮอรโ์มนสังเคราะห์ ต่อมใตส้มองและ HCG ในการเพาะพันธุป์ลาชะโอนหิน 122 

O32 ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตราแซนทินสังเคราะห์ต่อการปรับปรุงสีของปลาทรงเครื่อง 
Epalzeorhynchos bicolor (Smith, 1931) 

124 

O33 พัฒนาการการกินอาหารของลูกปลาชะโอนวัยอ่อน 138 

O34 ผลของวิตามินอตี่อการพัฒนาการของไข่และการเจรญิเติบโตของปลาแกง 140 

O35 การเลีย้งปลาบู่ในกระชังในระบบน้ำหมุนเวียนที่อัตราความหนาแนน่ต่างกัน 142 

O36 การเพาะพันธุ์ปลากดหลวงโดยใช้สัดส่วนเพศและจำนวนกล่องวางไข่ท่ีต่างกัน 144 

O37 การอนุบาลลูกปลาสังกะวาดท้องคมวัยอ่อนด้วยอัตราความหนาแนน่ต่างกัน 146 

สาขาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  

O38 ผลของอุณหภูมิ เวลา และปริมาณสแตปฟิโลคอคคัส ออเรยีสเริ่มตน้ต่อการเพิ่มปริมาณ 

และการสรา้งสารพิษในเนื้อปลาทนู่านึ่งสุก 

149 

O39 การผลิตและคณุภาพปลาร้าผงและปลาร้าก้อน 151 

O40 การพัฒนาคุณภาพเนื้อสมัผสัลูกช้ินปลาแช่เยือกแข็งจากซูรมิิปลาซ่ง  
(Hypophthalmichthys nobilis Richardson, 1845) 

154 

O41 การเตรียมตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ Sulfonamides group  

และ Trimethoprim ในกุ้ง โดยเทคนิค LC/MS/MS 

156 

O42 ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาปลาโอดำ (Thunnus tonggol)  

ต่อคุณภาพทางด้านประสาทสมัผสั และปริมาณฮสีตามีน 

 

 

 

158 
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สารบัญ 

  หน้า 
สาขาเศรษฐกจิ สังคม และต่างประเทศ  

O43 เศรษฐกิจสังคม และการจัดการทรัพยากรประมงในพ้ืนท่ีชุ่มน้ำพรุควนข้ีเสียน จังหวัดพัทลุง 161 

O44 ความสำเร็จและการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการธนาคารผลผลติสัตว์น้ำในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

163 

O45 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลีย้งปลานลิในกระชังในแม่นำ้เจ้าพระยาจังหวัดอ่างทอง 167 

สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝ่ัง  

O46 ผลของอัตราไหลของน้ำต่อการเตบิโต และการรอดตายของลูกหอยลาย (Paphia undulata) 

วัยเกล็ดในระบบอนุบาลแบบ upwelling 

170 

O47 ชนิดและสดัส่วนของแพลงก์ตอนพืชที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกหอยลาย  
(Paphia undulata) ระยะว่ายนำ้ (D-shaped) ถึงระยะ pediveliger 

174 

O48 การออกแบบและประสิทธิภาพเครื่องกรองและกำจัดตะกอน แขวนลอยอัตโนมัติ 
ในการเลี้ยงปลากะพงขาวความหนาแน่นสูงด้วยระบบน้ำหมุนเวียน 

190 

O49 การเพาพันะธุ์และอนุบาลปลาตะกรับหน้าแดง 204 

สาขาโรคสัตว์น้ำ  

O50 การจัดตั้งเซลล์ไลน์และการศึกษาคุณลักษณะของเซลลไ์ลนจ์ากสมองปลากะพงขาว 219 

สาขาอาหารสัตว์น้ำ  

O51 การใช้กากตะกอนน้ำมันปาล์มทดแทนรำละเอียดในอาหารปลานลิแปลงเพศวัยรุ่น 234 

O52 ผลการใช้ไฮโดรไลเสตจากสาหร่ายผมนาง (Gracilaria sp.) เป็นส่วนผสมในอาหาร 
ต่อการเจริญเติบโต และการตอบสนองต่อภูมิคุม้กันเบื้องต้นในกุ้งขาว  
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) 

236 

O53 ผลของสารกันหืน butylated hydroxytoluene และ ethoxyquin ในอาหาร 
ต่อการเจริญเติบโตและการสะสมในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamai, Boone) 
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สารบัญ 

  หน้า 
ผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์  

สาขาการประมงทะเล  

P01 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกสายขาว (Amphioctopus aegina (Gray, 1849))  

บริเวณอ่าวไทยตอนใน 

263 

P02 ทรัพยากรประมงจากการประมงพ้ืนบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน 265 

P03 พัฒนาการและการอนุบาลลูกปลาเห็ดโคนข้างลาย  
(Sillago aeolus Jordan & Eveman, 1902) ด้วยอาหารต่างชนิด 

267 

P04 สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตชายฝั่ง 10 ไมล์ทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน 269 

P05 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดำ (Thunnus tonggol (Bleeker, 1851))  

ที่พบทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย พ.ศ. 2555 

271 

P06 สภาวะทรัพยากรหอยลายในแหลง่ฟื้นฟูพ่อแม่พันธ์ุบริเวณจังหวัดตราด 273 

P07 เครื่องมือประมงขนาดเล็กบรเิวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 275 

P08 ทรัพยากรประมงจากเรืออวนดำบริเวณอ่าวไทยตอนใน 277 

P09 การทำประมงเครื่องมือพ้ืนบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านแหลมถึงอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 279 

P10 แหล่งและฤดูของการทำประมงเบด็ราวทูน่าบรเิวณทะเลอันดามัน ระหว่างปี 2549 - 2553 281 

สาขาการจัดการทรัพยากรและสิง่แวดล้อมประมง  

P11 ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในหอยนางรม (Crassostrea spp.) จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 284 
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O01 

โครงสร้างทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าดินบริเวณอ่าวไทยตอนในถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

โอภาส ชามะสนธิ์* และ คณิต เชื้อพันธุ์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 

 

บทคัดย่อ 

การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณอ่าวไทยตอนในด้วยเคร่ืองมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ในเวลากลางวัน โดยเรือสำรวจ
ประมง 2 จำนวน 11 สถานี ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม และกรกฎาคม ปี 2559 รวมท้ังส้ิน 66 คร้ัง 
มีอัตราการจับเฉล่ีย 13.452 กก./ชม. โดยมีอัตราการจับปลาผิวน้ำ ปลาหน้าดิน หมึก กุ้ง ปู สัตว์น้ำอ่ืน ๆ และปลาเป็ดแท้ 
เท่ากับ 0.331, 7.482, 3.037, 0.005, 0.092, 0.322 และ 2.182 กก./ชม. คิดเป็นร้อยละขององค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำเท่ากับ 
2.46, 55.62, 22.58, 0.04, 0.69, 2.39 และ16.22 ตามลำดับ อัตราการจับรายสถานีพบว่า สถานี 007 มีอัตราการจับสูง สุด 
34.235 กก./ชม. และสถานี 024 มีอัตราการจับต่ำสุด 5.654 กก./ชม. ส่วนอัตราการจับรายเดือนพบว่าเดือน เมษายน  

มีอัตราการจับสูงสุด 17.937 กก./ชม. และเดือนกรกฎาคมมีอัตราการจับต่ำสุด 10.420 กก./ชม. 
โครงสร้างทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าดินด้วยค่าดัชนีความคล้ายคลึงแบบ Bray-curtis similarity index พบว่าการจัดกลุ่ม

ทรัพยากรสัตว์น้ำเชิงพ้ืนท่ีจัดได้ 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 บริเวณกลางอ่าวไทยตอนใน (สถานี 036) กลุ่มท่ี 2 บริเวณใกล้ฝ่ังเกาะคราม 
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (สถานี 011) กลุ่มท่ี 3 บริเวณก้นอ่าวไทยระหว่างปากอ่าวแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม (สถานี 002)
กลุ่มท่ี 4 เป็นบริเวณห่างฝ่ังอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีถึงอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สถานี 009 , 014  
และ 024) กลุ่มท่ี 5 บริเวณห่างฝ่ัง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (สถานี 016 และ 026) และบริเวณใกล้ฝ่ังอำเภอหั วหิน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สถานี 034) กลุ่มท่ี 6 บริเวณใกล้ฝ่ังอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (สถานี 005) และกลุ่ม ท่ี 7 
บริเวณใกล้ฝ่ังเกาะล้าน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สถานี 007) การจัดกลุ่มเชิงเวลาจัดได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม ท่ีหนึ่ง   
เดือนพฤษภาคม กลุ่มท่ีสอง เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และเมษายน กลุ่มท่ีสาม เดือนมีนาคม และกรกฎาคม โดยมีระยะห่างฝ่ัง 
ความลึก อุณหภูมิ ความเค็ม และปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ เป็นปัจจัยสำคัญในการแพร่กระจายของสัตว์น้ำหน้าดินบริเวณนี้ 
 

คำสำคัญ: โครงสร้างทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าดิน อ่าวไทยตอนใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   

*ผู้รับผิดชอบ: 49 หมู่ 1 ซอยพระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพ่ึง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130 

       โทร. 0 2815 7635-6  E-mail: opascha@hotmail.com 
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Structure of Demersal Marine Resources from the Inner Gulf of Thailand to Prachuap 

Khiri Khan Province 

 

Opas Chamason* and Kanit Chuapun 

Upper Gulf Fisheries Research and Development Center (Samutprakan) 
 

Abstract 

  Marine resource survey in the Inner Gulf of Thailand was conducted in 2016 by otter board trawling 

and Pramong 2 research vessel.  The total of 66 hauls in 11 stations were done in daytime in January, 

February, March, April, May and July.  It was found that the average CPUE was 13.452 kg/h, with those  

of pelagic fish, demersal fish, cephalopods, shrimp, crabs, miscellaneous and true t rash fish were 0.331, 

7.482, 3.037, 0.005, 0.092, 0.322 and 2.182 kg/h, resulting in the  composition of 2.46%, 55.62%, 22.58%, 

0.04%, 0.69%, 2.39%, and 16.22%, respectively. The highest CPUE was found at 34.235 kg/h in station 007 

and 17.937 kg/h in April, whereas the lowest ones were found at 5.654 kg/h in station 024 and 10.420 kg/h  

in July. 
  Fish assemblages were arranged by cluster analysis (Bray-curtis similarity index)  showing 7 groups 

by area, i.e.  group 1:  central of Inner Gulf of Thailand (st.036) , group 2:  nearshore area of Koh Khram, 

Sattahip District, Chon Buri Province (st.011) , group 3: Inner Gulf of Thailand at area of Mae klong estuary, 

Samutsongkhram Province ( st.002) , group 4:  offshore area from Cha-am District, Phetchaburi Province to 

Pran Buri District, Prachuap Khiri Khan Province ( st.009, 014 and 024) , group 5:  offshore area of Sattahip 

District, Chon Buri Province ( st.016 and 026) , group 6:  nearshore area of Ban Laem District, Phetchaburi 

Province ( st.005)  and group 7:  nearshore area of Koh Larn, Bang La Mung District, Chon Buri Province 

(st.007). The three temporal groups were classified, i.e. group 1: May, group 2: January, February and April, 

and group 3:  March and July.  It was found that distance, depth, temperature, salinity and environment 

conditions were the factors of demersal marine resource distribution in this area.  
 

Keywords: Structure of Demersal Marine Resources, the Inner Gulf of Thailand, Prachuap Khiri Khan Province 

   

*Corresponding author: 49 Moo 1, Soi Prarachaveriyaporn 16, Bangpeung Sub-district, Prapradaeng District,  

           Samut Prakan Province, 10130 Tel. 0 2816 7635-6 E-mail: opascha@hotmail.com 
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O02 

การประมงหอยตลับขาว (Meretrix casta (Gmelin, 1791)) บริเวณจังหวัดระนอง 

 

มนตรี สุมณฑา1* ประพัตร์ แก้วมณี2 วัชชิระ โซ่โดบ1 และ จริยา ฤทธิสมาน3 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝ่ังอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝ่ังอันดามันตอนล่าง (สตูล) 
3สำนักงานประมงอำเภอเมืองระนอง 

 

บทคัดย่อ 

 การประมงหอยตลับขาว (Meretrix casta (Gmelin, 1791)) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลบริเวณ อำเภอละอุ่น 
อำเภอเมือง และ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2554 จากชาวประมง และผู้รวบรวม
หอยตลับ แล้วทำการสุ่มเก็บตัวอย่างหอยจากแหล่งประมงหอยตลับ โดยใช้โครงเหล็กส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาด 0.5x0.5 เมตร 
พบว่ามีการทำการประมง 2 วิธี ได้แก่ การเก็บด้วยมือ และการใช้คราดด้วยแรงงานคน ซ่ึงสามารถทำการประมงได้ตลอดท้ังปี 
ในช่วงน้ำเกิด หรือระหว่าง 12 ค่ำ - 5 ค่ำ ทำการประมงเท่ียวละ 2 - 3 ช่ัวโมง มีอัตราการจับหอยเฉล่ียท้ังหมดระห ว่าง  

12.48 - 33.05 กก./เท่ียว ประกอบด้วยหอยตลับขาว ร้อยละ 27.78 - 100.00 และหอยหวาน (Protapes gallus (Gmelin, 1791))

ร้อยละ 0.00 - 72.22 หอยตลับขาวมีความยาวเปลือกเฉล่ียใหญ่ท่ีสุด 5.22 เซนติเมตร ในเดือนมกราคม และมีความยาวเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด 4.24 เซนติเมตร ในเดือนเมษายน มีความหนาแน่นเฉล่ียมากท่ีสุดในเดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 30 ตัว/ตารางเมตร  
และม ีความหนาแน่นเฉลี่ยน้อยที ่ส ุดในเดือนตุลาคม เท่ากับ 3 ตัว/ตารางเมตร หรือคิดเป็นน้ำหนักหอยตลับขาวเฉล่ีย 

ต่อหน่วยพ้ืนท่ี พบว่ามีค่าสูงสุดในเดือนมิถุนายน เท่ากับ 168.18 กรัม/ตารางเมตร และน้อยท่ีสุดในเดือนกันยายน เท่ากับ 
40.55 กรัม/ตารางเมตร มีสมการการเติบโตของ von Bertalanffy growth function เท่ากับ  Lt = 6.4764 (1 – e -1.3956 (t)) 

มีค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม (Z) เท่ากับ 3.3376 ต่อปี ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ (M) เท่ากับ 1.9163 ต่อปี  
ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมง (F) เท่ากับ 1.4213 ต่อปี และสัดส่วนการใช้ประโยชน์ เท่ากับ 0.4258 ซ่ึงยังไม่เ กิน
ระดับท่ีเหมาะสม 

 

คำสำคัญ: หอยตลับขาว การประมง จังหวัดระนอง 

   

*ผู้รับผิดชอบ: 77 หมู่ 7 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 0 7639 1138 40 E-mail: montri.sumontha@gmail.com 
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 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 O02 

Estuarine Clam (Meretrix casta (Gmelin, 1791)) Fisheries in Ranong Province 

 

Montri Sumontha1* Prapat Kaewmanee2 Watchira Sodob1 and Jariya Ritthisaman3 
1Upper Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 
2Lower Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Satun) 
3Mueang Ranong Fisheries District Office 

 

Abstract 

 Estuarine clam (Meretrix casta (Gmelin, 1791) )  fisheries in Ranong Province was conducted by 

collecting data in La-Un, Muang and Kapoe Districts in Ranong Province during January - December in 2011. 

The sampling of fisheries data and abundance of estuarine clam fisheries were collected from fisherman and 

collectors. The random sampling was conducted in the fishing ground with 0.5x0.5 m of quadrat. The result 

showed there were two fishing methods namely capture by hand keeping and dragging with man power, 

and fishing was operated throughout year-round during spring tide 12th - 5th moon period. Fishing operation 

was 3 hours/trip. Total catch per unit effort was ranged from 12.48 - 33.05 kg/trip in monthly. The composition 

were composed of estuarine clam 27.78 - 100.00% and rooster venus (Protapes gallus (Gmelin, 1791))  

0.00 - 72.22%. Average largest of shell length of estuarine clam was 5.22 cm observed in January and the average 

of smallest was 4.24 observed in April. The highest density of estuarine clam was 30 shells/m2 in February 

and the lowest density was 3 shells/m2 in October. The maximum biomass per unit area of estuarine clam 

was 168.18 g/m2 in June and the minimum was 40.55 g/m2 in September.  The von Bertalanffy growth 

equation was Lt = 6.4764 (1 – e -1.3956 (t)).The total mortality coefficient (Z) was 3.3376 per year,the natural 

mortality coefficient (M) was 1 .9163 per year the fishing mortality coefficient (F) was 1.4213 per year and  

the exploitation ratio was 0.4258, not over optimum exploitation level. 

 

Keywords:  estuarine clam, fishery, Ranong Province 

 

*Corresponding author: 77, Moo 7, Vichit Sub-district, Muang District, Phuket Province 83000 Tel. 0-7639-1138-40  

         E-mail: montri.sumontha@gmail.com 
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O03 

ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลากุเราหนวดส่ีเส้น (Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804)) 

บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 

 

ธเนศ ศรีถกล1* รุ่งนภา หนูกล่ำ1 สมชาย วิบุญพันธุ์2 นิรชา สองแก้ว1 และ ธิดารัตน์ คงชัย1 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 
2กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

 

บทคัดย่อ 

ศึกษาชีววิทยาการสืบพันธ์ุของปลากุเราหนวดส่ีเส้น (Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804)) โดยเก็บ
ตัวอย่างจากท่าขึ้นสัตว์น้ำบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2558   

จากเคร่ืองมือประมงอวนลอยปลากุเรา พบว่าปลากุเราหนวดส่ีเส้นจำนวน 447 ตัว มีช่วงความยาวเหยียด 20.90 - 60.60 
(39.88±0.33) เซนติเมตร เป็นปลาเพศผู้ 182 ตัว มีช่วงความยาวเหยียด 20.90 - 47.50 (34.46±0.39) เซนติเมตร และ  

เป็นปลาเพศเมีย 265 ตัว มีช่วงความยาวเหยียด 28.40 - 60.60 (43.61±0.32) เซนติเมตร โดยมีสมการความสัมพันธ์ระหว่าง
ความยาวเหยียดกับน้ำหนักตัวของปลาไม่แยกเพศ เพศผู้ และเพศเมีย เท่ากับ W = 0.0061TL3.1108, W = 0.0071TL3.0661  
และ W = 0.0060TL3.1150  ตามลำดับ สมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดกับความยาวมาตรฐานเท่ากับ TL = 5.1368+1.1205SL, 

TL = 7.0073+1.0241SL และ TL = 8.5783+1.0335SL ตามลำดับ มีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1:1.46 ปลาเพศเมีย 

มีขนาดแรกสืบพันธ์ุท่ีความยาวเหยียด (L50) เท่ากับ 34.16 เซนติเมตร ปลากุเราเพศเมียสามารถวางไข่ได้ตลอดปีโดยมีช่วง
วางไข่สูงในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน สิงหาคมถึงกันยายน และพฤศจิกายนถึงธันวาคม มีความดกไข่ 218,482.38 - 1,119,383.06 
(587,104.93+40,242.07) ฟอง และมีสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดกับความดกไข่ ดังนี้ F = 2.3910TL3.2482 

 

คำสำคัญ: ปลากุเราหนวดส่ีเส้น ชีววิทยาสืบพันธ์ุ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา 

   

*ผู้รับผิดชอบ: 79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 E-mail: sthanate@gmail.com 
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 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 O03 

Reproductive Biology of Fourfinger Threadfin (Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804)) 

in Nakhon Si Thammarat and Songkhla Provinces 

 

Thanate Sritakon1* Rungnapa Nooklum1 Somchai vibunpant2 Niracha Songkaew1  

and Tidarat Kongchai1 
1Southern Gulf Fisheries Research and Development Center (Songkhla)   
2Fishing Ground Inspection and Certification Group, Marine Fisheries Research and Development Division 

 

Abstract 

The study on reproductive biology of fourfinger threadfin (Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804)) 

was conducted in 2015. About 447 of fish samples were collected from threadfin gill net at the fishing ports 

in Nakhon Si Thammarat and Songkhla provinces from January to December 2015. The result showed that 

the total length of 447 threadfins ranged 20.90 - 60.60 (39.88±0.33) cm, consist of 182 males with 20.90 - 47.50 

(34.46±0.39) cm, and 265 females with 28.40 - 60.60 ( 4 3 . 6 1 ±0.32) cm. The relationship equation between 

total length (TL) and body weight (W) was W = 0.0061TL3.1108 for mixed sex fish, W = 0.0071TL3.0661 for male, 

and W = 0.0060TL3.1150 for female. While the relationship equation between total length and standard length (SL) 

was TL = 5.1368+1.1205SL for mixed sex fish, TL = 7.0073+1.0241SL for male, and TL = 8.5783+1.0335SL  

for female. The sex ratio of male to female was 1:1.46. The length at first maturity (L50) of female was 34.16 cm. 

It was also found that threadfins spawned all year round with 3 peaks in April to June, August to September, and 

November to December. The fecundity of mature females was 218,482.38 - 1,119,383.06 (587,104.93±40,242.07) eggs, 

while the relationship between fecundity (F) and total length was F = 2.3910TL 3.2482. 

 

Keywords: Fourfinger Threadfin, Reproductive biology, Nakhon Si Thammarat Province, Songkhla Province 

   

*Corresponding author: 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang Sub-district, Muang District, Songkhla Province 90000  

          E-mail: sthanate@gmail.com 
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O04 

การประมงอวนลอยปลากุเราในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 

 

วิโรจน์ คงอาษา* และ นพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาการประมงอวนลอยปลากุเราในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา ดำเนินการระหว่างเดือนมกราคมถึง
ธันวาคม พ.ศ. 2558 พบว่าอวนลอยปลากุเราเป็นอวนเส้นใยไนลอนประเภทเอ็น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 มิลลิเมตร  

มีขนาดตา 6.25 - 7.50 เซนติเมตร มีจำนวนตาลึก 50 - 75 ตา อวนแต่ละผืนยาว 44.50 - 50.00 เมตร ชาวประมงแต่ละราย
ใช้อวนจำนวน 28 - 200 ผืน ออกทำการประมงโดยใช้เรือไม้หางยาวขนาด 5.20 - 12.50 เมตร ประกอบเคร่ืองยนต์ดีเซลหรือ
เบนซิน ขนาด 6.5 - 90.0 แรงม้า ท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน ซ่ึงแหล่งทำการประมงอยู่บริเวณชายฝ่ังของอำเภอท่าศาลา อำเภอ
ปากพนัง และอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ห่างฝ่ังต้ังแต่ 2.00-30.00 กิโลเมตร น้ำ
ลึก ต้ังแต่ 2.50 - 16.00 เมตร อัตราการจับสัตว์น้ำเฉล่ียจากอวนลอยปลากุเราเท่ากับ 0.57 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร  
โดยอัตราการจับปลากุเราหนวดส่ีเส้นเฉล่ียเท่ากับ 0.31 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำจากอวน
ลอยปลากุเรา ประกอบด้วยปลากุเราหนวดส่ีเส้น ปลาอินทรีบ้ัง ปลาดาบลาว ปลาสากดำ ปลาเฉลียบ ปลานวลจันทร์ทะเล 
และสัตว์น้ำอ่ืน ๆ ร้อยละ 52.95, 25.46, 5.57, 3.89, 3.68, 1.66 และ 2.19 ตามลำดับ ปลากุเราหนวดส่ีเส้นถูกนำไปใช้
ประโยชน์ท้ังในรูปปลากุเราสดและปลากุเราเค็ม พบว่าต้นทุนการประมงอวนลอยปลากุเราเท่ากับ 2,756.43 บาท/เท่ียว/ลำ 
รายได้ท้ังหมดเท่ากับ 4,087.00 บาท/เท่ียว/ลำ และกำไรสุทธิเท่ากับ 1,330.57 บาท/เท่ียว/ลำ ส่วนวิถีตลาดปลากุเรา  

หนวดส่ีเส้นจากเรืออวนลอยปลากุเรา เร ิ ่มจากชาวประมงอวนลอยปลากุเราขายปลาให้กับผู ้แปรรูปปลากุเราในท้องถ่ิน  
พ่อค้ารวบรวมท้องถ่ินหรือแพปลาในหมู่บ้านและผู้บริโภคปลากุเรา จากนั้นพ่อค้ารวบรวมท้องถ่ินหรือแพปลาในหมู่บ้านขายต่อ
ให้กับพ่อค้าขายส่งปลากุเรา ผู้แปรรูปปลากุเราในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และพ่อค้าขายปลีกปลากุเรา สำหรับปลากุเราท่ี
ขายให้แก่พ่อค้าขายส่งปลากุเราถูกส่งออกไปขายยังประเทศมาเลเซีย 

 

คำสำคัญ: ปลากุเรา อวนลอย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา 

   

*ผู้รับผิดชอบ: 79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร 0 7431 2595 E-mail: kongasa2011@gmail.com 
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 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 O04 

Threadfin Gillnet Fishery in Nakhon Si Thammarat and Songkhla Provinces  

 

Wirot Kongasa* and Nopparattana Ruangpatikorn 

Southern Gulf Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 

 

Abstract 

The study on threadfin gillnets fishery in Nakhon Si Thammarat and Songkhla Provinces was carried 

out from January to December 2015. It was found that each panel of threadfin gillnet made of 0.60 millimeter 

diameter nylon monofilament, with mesh size 6.25 - 7.50 centimeters, 50 - 75 meshes in depth and 44.50 - 50.00 meters 

in length.The fishermen used 28 - 200 panels of threadfin gillnet to operate both in the daytime and the nighttime 

with wooden long-tail boat 5.20 - 12 .50 meters in length with the diesel or gasoline engine 6.5 - 90.0 horsepower. 

The fishing ground was in the coastal area of Tha sala, Pak panang and Huatrai Districts, Nakhon Si Thammarat Province 

until to Ranod District, Songkhla Province, 2.00 - 30.00 km from the coastline and 2.50 - 16.00 meters in depth. 

The average catch rate of threadfin gillnet was 0.57 kilogram/100 meters net length while the average catch rate of 

the fourfinger threadfin fish was 0.31 kilogram/100 meters net length. Species compositions of threadfin gillnet 

were Eleutheronema tetradactylum, Scomberomorus commerson, Chirocentrus dorab, Sphyraena barracuda, 

Scomberoides lysan, Chanos chanos and others in the percentage of 52.95, 25.46, 5.57, 3.89, 3.68, 1.66 and 

2.19, respectively. The fourfinger threadfin fishes were utilized both fresh and dried. The cost of operation of 

threadfin gillnet was 2,756.43 Baht/trip/vessel. Total income was 4,087.00 Baht/trip/vessel and the net profit was 

1 , 3 3 0. 57 Baht/trip/vessel. The market channel of fourfinger threadfin fish from threadfin gillnet vessels was 

originated from fishermen sold to the local processor, local buyers and local consumers. After that, local 

buyers sold to the wholesale merchant, fourfinger threadfin fish processor in Takbai District, Narathiwat Province 

and retail merchants. The wholesale merchant exported fourfinger threadfin fish to Malaysian market. 

 

Keywords: threadfin fish, gillnet, Nakhon Si Thammarat Province, Songkhla Province 

    

*Corresponding author: 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang Sub-district, Muang District, Songkhla Province 90000  
           Tel 0 7431 2595 E-mail: kongasa2011@gmail.com 
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ความคิดเห็นของชาวประมงต่อการห้ามทำการประมงในเขต 7 ไมล์ทะเล ตามระยะห่างฝั่งในมาตรการปิดอ่าว
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี 

 

อกนิษฐ เก้ือเผือก 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 
 

บทคัดย่อ 

ศึกษาความคิดเห็นของชาวประมงต่อการห้ามทำการประมงในเขต 7 ไมล์ทะเล ตามระยะห่างฝ่ังในมาตรการปิดอ่าว 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดยสัมภาษณ์ชาวประมงในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ  

สุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ปี 2561 จำนวน 100 ตัวอย่าง ประกอบด้วยกลุ่มเรือประมงพ้ืนบ้าน 54 ตัวอย่าง 
และกลุ ่มเ รือประมงพาณิชย์ 46 ตัวอย่าง เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 93.00 ม ีอายุเฉลี ่ย 49 ปี ชาวประมงส่วนใหญ่  
จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 5 คน มีประสบการณ์ในการทำประมงเฉล่ีย 26.49 ปี 
เป็นสมาชิกกลุ่มด้านการประมงคิดเป็นร้อยละ 60.00 ชาวประมงคิดเป็นร้อยละ 80.00 มีรายได้จากการประกอบอาชีพประมง
เป็นรายได้หลัก และคิดเป็นร้อยละ 84.00 มีหนี้สิน ชาวประมงท้ังหมดรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากชาวประมงด้วยกันเอง และ  

คิดเป็นร้อยละ 91.00 รับรู้จากสำนักงานประมงอำเภอ/สำนักงานประมงจังหวัด และส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกับการห้ามทำ  

การประมงดังกล่าวในระดับปานกลาง 

ชาวประมงคิดเป็นร้อยละ 89.00 มีความรู้สึกท่ีดีต่อการห้ามทำการประมงในเขต 7 ไมล์ทะเล ตามระยะห่างฝ่ังใน
มาตรการปิดอ่าว และคิดเป็นร้อยละ 94.00 มีระดับความคิดเห็นต่อการห้ามทำการประมงในระดับสูง  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
กับความคิดเห็นต่อการห้ามทำการประมง คือ กลุ่มเรือประมงมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05 )  และ  

ระดับความรู้สึกต่อการห้ามทำการประมงมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติ (P<0.01) 

 

คำสำคัญ: ความคิดเห็น การห้ามทำการประมงในเขต 7 ไมล์ทะเล ตามระยะห่างฝ่ังในมาตรการปิดอ่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   

ผู้รับผิดชอบ: 408 หมู่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120 โทรศัพท์ 0 7752 2006 

     E-mail: pee_boy_narak@hotmail.com 
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Opinion of Fishers towards the Prohibition on Fishing in 7 Nautical Miles of Closed-season 

Measure along the Coast of Prachuap Khiri Khan Chumphon and Surat Thani Provinces 

 

Akanit Kuapuag 

Central Gulf Fisheries Research and Development Center (Chumphon) 

 

Abtract 

The study on the opinion of fishers towards the prohibition on fishing in 7 nautical miles of closed-season 

measure along the coast of Prachuap Khiri Khan, Chumphon and Surat Thani Provinces was done by 

conducting interviews with 100 fishers in those 3 provinces during June - August 2018. The samples were 

composed of, 54 artisanal fishers and 46 commercial fishers dominated by 93.00 percent of males. The samples, 

aged at average 49.00 years old, were mainly educated from primary school, and lived in families of average 

5 members. They had average of 26.49 years of fishing experience and 60.00 percent of them involved in 

the fishing group.A total of 80.00 percent of the fishers earned their living mainly from fishing, and 84.00 

percent of them were in debt. All the fishers were aware of the information from the fishers themselves 

and 91.00 percent knew from the District Fishery Office/Provincial Fishery Office while the level of their 

knowledge of the measurewas moderate. 

 89.00 percent of all fishers shared positive views towards the prohibition on fishing in 7 nautical miles  

of closed-season measure. 94.00 percent of them shared views on the measure at high level. For the factors 

effected the correlation to views on fishing prohibition measure, it was showed that vessel grouping was 

singnificantly correlated with the opinion on the measure ( P<0.05)  and feeling level also was singnificantly 

correlated with the opinion on the measure (P<0.01). 
 

Keywords: opinion 7 nautical miles closed-season measure, Prachuap Khiri Khan Province, Chumphon Province 

     Surat Thani Province  

   

*Corresponding author: 408, Moo 8, Paknam Sub-district, Mueang District, Chumphon Province, 86120  

            E-mail: pee_boy_narak@hotmail.com 
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O06 

การทดลองเปรียบเทียบผลจับหมึกสายจากลอบหมึกสายท่ีทำจากวัสดุต่างกัน 

 

วรรณไล ภู่แย้ม1* ธนัช ศรีคุ้ม2 เพราลัย นุชหมอน3 และ สมบูรณ์ ธัญญพืช4 
1กลุ่มพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
2กลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
3กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  
4ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก (ระยอง) 
 

บทคัดย่อ 

การทดลองเปรียบเทียบผลจับหมึกสายจากลอบหมึกสายท่ีทำจากวัสดุต่างกัน 3 ชนิด คือ เปลือกหอยจุกพราหมณ์ 
พลาสติกรูปร่างคล้ายเปลือกหอย และกระบอกพีวีซี ได้ดำเนินการระหว่างวันท่ี 23 - 26 สิงหาคม ปี 2559 และระหว่างวันท่ี 
13 - 15 กันยายน ปี 2559 บริเวณอ่าวเพ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่าหมึกสายท่ี จับไ ด้จาก
เคร่ืองมือลอบหมึกสายท่ีทำจากวัสดุ 3 ชนิด มีเพียงชนิดเดียว คือ หมึกสายขาว (Amphioctopus aegina) โดยลอบหมึกสาย
ท่ีใช้เปลือกหอยจุกพราหมณ์ทำการประมง มีอัตราการจับหมึกสายเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 0.10 กิโลกรัม/ลอบ 10 ลูก รองลงมา 

คือ ลอบหมึกสายท่ีทำจากพลาสติกรูปร่างคล้ายเปลือกหอย และลอบหมึกสายท่ีทำจากกระบอกพีวีซี มีอัตราการจับเฉล่ีย
เท่ากับ 0.09 และ 0.07 กิโลกรัม/ลอบ 10 ลูก ตามลำดับ โดยท่ีอัตราการจับหมึกสายขาวท่ีจับได้จากลอบท่ีทำจากวัสดุ 3 ชนิด 
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ซ่ึงหมึกสายขาวท่ีจับได้จากลอบเปลือกหอยจุกพราหมณ์ มีขนาดเฉล่ีย 4.48±1.54 เซนติเมตร
เป็นหมึกสายขาวเพศผู้ และเพศเมียขนาดเฉล่ียเท่ากับ 5.01±1.01 และ 4.15±1.71 เซนติเมตร ส่วนหมึกสายขาวท่ีจับได้จาก
ลอบพลาสติกรูปร่างคล้ายเปลือยหอยมีขนาดเฉล่ีย 5.08±1.66 เซนติเมตร เป็นหมึกสายขาวเพศผู้ และเพศเมียขนาดเฉล่ีย  
5.66±1.14 และ 4.63±1.85 เซนติเมตร และหมึกสายขาวท่ีจับได้จากลอบกระบอกพีวีซี มีขนาดเฉล่ีย 4.65±1.38 เซนติเมตร 
เป็นหมึกสายขาวเพศผู้ และเพศเมยีขนาดเฉล่ีย 5.42±1.13 และ 4.24±1.33 เซนติเมตร และเมื่อเปรียบเทียบขนาดความยาวเฉล่ีย
ของหม ึกสายขาวที่ จับได้จากลอบหมึกสายที่ทำจากวัสดุ 3 ชนิด พบว่าม ีความแตกต่างกั นอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05)  
ซ่ึงหมึกสายขาวท่ีจับได้จากลอบพลาสติกรูปร่างคล้ายเปลือยหอยมีขนาดความยาวมากกว่าหมึกสายขาวท่ีจับได้จากลอบเปลือก
หอยจุกพราหมณ์ (P<0.05) โดยหมกึสายขาวเพศผู้ท่ีจับได้จากลอบหมกึสายในทุกชนิดของวัสดุท่ีทำลอบมขีนาดความยาวลำตัวเฉล่ีย
มากกว่าหมึกสายเพศเมียอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) 

 

คำสำคัญ: การทดลองเปรียบเทียบ ลอบหมึกสาย หอยจุกพราหมณ์ จังหวัดระยอง 

   

*ผู้รับผิดชอบ: 50 เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900 โทร. 0 2940 6558 E-mail: Wannalai.pu@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ตีพิมพ์เผยแพร่เป็น เอกสารวิชาการฉบับท่ี 8/2562 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  
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Comparative Experiment of Octopus Catch from Different Materials of Octopus Pot 

 

Wannalai Pooyam1* Tanut Srikum2 Praulai Nootmorn3 and Somboon Thanyaphuet4 
1Fishing Ground Development and Rehabilitation Group, Marine Fisheries Research and Development Division 
2Deep Sea Fisheries Resources Exploration and Research Group, Marine Fisheries Research and Development Division 
3Marine Fisheries Research and Development Division 
4Eastern Gulf Fisheries Research and Development Center (Rayong) 

 

Abstract 

Comparative Experiment was conducted on the catch of octopus by using different octopus pots 

in Phe Bay, Phe Sub-district, Muang District, Rayong Province on 23 - 26 August and 13 - 15 September 2016. 

Volute shells, shell-shaped plastics and PVC tubes were used for octopus pots in this experiment.The results 

showed that only white octopus, Amphioctopus aegina, was caught by all of those pots. The volute-shell 

pot showed the highest catch rate of 0.10 kg/10 pots, followed by shell-shaped plastic pot of 0.09 kg/10 pots, 

and PVC-tube pot of 0.07 kg/10 pots. There were no significant differences ( p>0 . 0 5 )  of catch rates among 

the three types of the pots. The average length of white octopus caught by volute-shell pots was 4.48±1.54 cm, 

those of the males and females were 5.01±1.01 cm and 4.15±1.71 cm, respectively. The average length of 

white octopus caught by shell-shaped plastic pots was 5.08±1.66 cm, those of the males and females were 

5.66±1.14 cm and 4.63±1.85 cm, respectively. The average length of white octopus caught by PVC-tube pots was 

4.65±1.38 cm, those of the males and females were 5.42±1.13 cm and 4.24±1.33 cm, respectively. 

It was found that the white octopus caught by shell-shaped plastic pots were significantly longer in length 

than those caught by volute-shell pots ( P<0.05) . The male white octopus caught by all types of the pots 

were found longer in length than females significantly (P<0.05). 

 

Keyword: comparative experiment, octopus pot, volute shell, Rayong Province 

   

*Corresponding author: 50 Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok, 10900 Tel. 0 2940 6558 E-mail: Wannalai.pu@gmail.com 
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O07 

รูปแบบของลายและรูปทรงตัวของปลามะไฟ Pethia stoliczkana (Day,1871) ท่ีพบในประเทศไทย 

 

นคร พิลา* สรศักดิ์ คุ่ยเจริญ และ โกศล ศรีพุฒินิพันธ์ 
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษารูปแบบของลายและรูปทรงตัวของปลามะไฟดำเนนิการเก็บตัวอย่างจำนวน 3 พ้ืนท่ีลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำสาละวิน 
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำโขง ระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2560 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน 
ลักษณะรูปแบบของจุดลาย และวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางประการเพ่ือจำแนกกลุ่มประชากรตามพ้ืนท่ีลุ่มน้ำท่ีพบ
ในประเทศไทย  
 ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างท่ีรวบรวมได้จาก 3 พ้ืนท่ีลุ่มน้ำจำนวน 134 ตัวอย่าง มีช่ือวิทยาศาสตร์คือ Pethia stoliczkan 

(Day, 1871) ซ่ึงชนิดปลาดังกล่าวเคยถูกจำแนกอยู่ในหลายสกุล ได้แก่ Barbus, Puntuis และ Systomus ซ่ึงมี ช่ือพ้องหลายช่ือ
เช่น Barbus stoliczkanus, Barbus tico stoliczkae, Puntius stoliczkanus, Puntius stoliczkae, Puntius tico stoliczkanus 

และ Systomus stoliczkanus การศึกษาทางอนุกรมวิธานพบว่าประชากรจากพ้ืนท่ีลุ่มน้ำเจ้าพระยามีบางลักษณะท่ีวัดได้ 

มีความแตกต่างจากประชากรอ่ืนโดยมีค่าท่ีวัดได้น้อยกว่าไ ด้แก่ ความลึกตัว (body depth) มีค่าเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 34.71 
ของความยาวมาตรฐาน ในขณะประชากรลุ่มน้ำสาละวินและลุ่มน้ำเจ้าพระยามีค่าเฉล่ียร้อยละ 37.02 และ 36.15 ตามลำดับ 
ประชากรจากลุ่มน้ำเจ้าพระยามีค่าความลึกคอดหาง (caudal peduncle depth) มากกว่าประชากรอ่ืน ๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ
ร้อยละ 18.66 ของความยาวมาตรฐาน ส่วนลุ่มสาละวินและลุ่มน้ำโขงมค่ีาเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 16.60 และ 16.95 จากการวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียในแต่ละลักษณะท่ีวัดได้ของประชากรปลามะไฟ 3 ลุ่มน้ำ ด้วย Analysis of Variance (ANOVA)  
ท่ีค่าความเช่ือมั่น 95% (P>0.05) พบว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยาหลายค่ามีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างประชากรท้ัง 3 
ยกเว้นระยะระหว่างจะงอยปากถึงโคนครีบหลัง (predorsal distance) ท่ีมี ค่าเฉล่ียไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
โดยประชากรจากพ้ืนท่ีลุ่มน้ำสาละวินมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 54.05±1.06 ประชากรจากพ้ืนท่ีลุ่มน้ำเจ้าพระยามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
53.99±1.31 และประชากรจากพ้ืนท่ีลุ่มน้ำโขงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 53.52±1.28 ตามลำดับ รูปทรงของจุดบริเวณคอดหางท่ีพบ
ท้ังหมดสามารถจำแนกได้เป็น 4 แบบ ประชากรลุ่มน้ำสาละวินพบ 3 แบบ ประชากรลุ่มน้ำเจ้าพระยาพบ 4 แบบ และ
ประชากรลุ่มน้ำโขงพบ 4 แบบ และรูปทรงของจุดบริเวณคอดหางท้ัง 4 พบปะปนกันอยู่ในทุกประชากรจึงไม่ใช่ลักษณะบ่งช้ี
กลุ่มประชากร เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยตัวแปรร่วมแบ่งตามประชากร 3 พ้ืนท่ีลุ่มน้ำ
พบ Factor loading 1 (PC1) มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ 37.66% และ Factor loading 2 (PC2) มีค่าความแปรปรวน
เท่ากับ 21.79% และลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางประการท่ีสามารถบ่งบอกความแตกต่างกันระหว่างปลามะไฟท้ัง 3 พ้ืนท่ีลุ่มน้ำ 
ประกอบด้วย 6 ตัวแปรร่วมประกอบด้วย 1. ระยะจากจุดเร่ิมต้นครีบก้นถึงจุดเร่ิมต้นครีบอก (7 - 10) 2. ระยะจากจุดเร่ิมต้น
ครีบหลังถึงจุดเร่ิมต้นครีบอก (3 - 10 ) 3. ระยะจากจุดส้ินสุดครีบหลังถึงจุดเร่ิมต้นครีบอก (4 - 10 ) 4. ระยะจากจะงอยปาก 

ถึงจุดส้ินสุดครีบหลัง (1 - 4 ) 5. ระยะจากจะงอยปากถึงจุดเร่ิมต้นครีบท้อง (1 - 8) และ 6. ระยะจากจะงอยปากถึงจุดเ ร่ิมต้น
ครีบอก (1 - 10) 
 

คำสำคัญ: มะไฟ มุมหมาย Stoliczkae's barb Pethia stoliczkana 

   

*ผู้รับผิดชอบ: อาคารปรีดากรรณสูต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร 10900 โทร. 0 2558 0178    

 E-mail: nakhorn_pila2@hotmail.com  
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Colors Pattern and Body Shape Variation of Stoliczka’s barb (Pethia stoliczkana (Day, 1871))  

in Thailand 

 

Nakhorn Pila* Sorasuk Kuicharoen and Kosol Sriputinibondh 

Inland Fisheries Research and Development Division 

 
Abstact  

 Study of color pattern and shape of Stoliczka’s barb were conducted in 3 basin included the Salween, 

Chao Phraya, and Mekong basin of Thailand. Samples were collected from March to July 2017. of the morphology, 

taxonomy, patterns of back blotches on the side of fish body and analyze some morphological 

characteristics were studied in order to classify the population found in Thailand. 

 The results showed that 134 samples collected from 3 watershed areas were identified as  

the scientific name of Pethia stoliczkan (Day, 1871). This species was classified in differrent genera i.e. Barbus, 

Puntuis and Systomus with many synonyms such as Barbus stoliczkanus, Barbus tico stoliczkae, Puntius stoliczkanus, 

Puntius stoliczkae, Puntius tico stoliczkanus, and Systomus stoliczkanus. Taxonomic studies showed that 

fish population from Chao Phraya basin had some characteristics that were different from other populations 

in term of body depth which was 34.71 percentage of standard length. While the population of Salween 

and Chao Phraya basin showed 37.02 and 36.15 percentage respectively. Population from Chao Phraya 

basin had more caudal peduncle depth than other populations, it was 18.66 percentage of standard 

length. While of Salween and Mekong Basin had 16.60 and 16.95 percentage. Analysis of t Variance (ANOVA) 

at 95% confidence (P> 0.05) to differentiate characteristic of 3 populations showed that there were 

statistically significant differences in morphological characteristics among 3 populations, except the predorsal 

distance which the predorsal distance of fish from Salween basin, from Chao Phraya basin, and Mekong 

basin were 54.05±1.06, 53.99±1.31, and 53.52±1.28, respectively. The back blotches pattern on the side of 

the body could be classified into 4 types. Saween population, Chao Phraya population, and Mekong 

population were found 3 types, 4 types, and 4 types. All type of back blotches pattern weremixed in each 

population. Principle component analysis (PCA) were analyzed by co-variables of 3 populations found 

factor loading 1 (PC1) had a variance of 37.66% and factor loading 2 (PC2) with a variance of 21.79%.  

Some morphological characteristics that can indicate differences among 3 populations included 6 common 

variables consisting of (1) distance from the beginning of anal fin to beginning of pectoral fin (7 - 10);  

(2) distance from the beginning of dorsal fin to the beginning of pectoral fin (3 - 10); (3) distance from the end  

of dorsal fin to the beginning of pectoral fin (4 - 10); (4) distance from snout to the end of dorsal fin (1 - 4); 

(5) distance from snout to the beginning of ventral fins (1 - 8); and (6) distance from snout to the beginning 

of pectoral fin (1 - 10). 
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Keywords: Stoliczkae's barb, Pethia stoliczkana  
   

*Corresponding author: Inland Fisheries Resource Research and Development Institute, Kasetklang, Chatuchak, 
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O08 

รูปแบบการนับวันทำการประมงท่ีเหมาะสมสำหรับเรืออวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก 

ที่ทำการประมงในน่านน้ำไทย 

 
ธรรมนูญ วุ่นซ่ิงซ่ี 

กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 
 

บทคัดย่อ 

 ศึกษารูปแบบการนับวันทำการประมงที่เหมาะสมสำหรับเรืออวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก  
ที่ทำการประมงในน่านน้ำไทย จากเรือประมงพาณิชย์ขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป ท่ีมีการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด ผ่านระบบสารสนเทศการทำประมง (Fishing Info : FI) ในรอบปีการประมง 2559 ตั้งแต่
วันท่ี1 เมษายน 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 โดยทำการศึกษาข้อกฎหมาย ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลลักษณะทางภูมิศาสตร์จาก 

ท่าเทียบเรือประมงสู่แหล่งทำการประมง ข้อมูลรูปแบบการแจ้งเข้าออก มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า
ระยะทางโดยประมาณจากท่าเทียบเรือประมงไปจนถึงแนวเขตทะเลชายฝั่งของแต่ละจังหวัด ระยะใกล้ที่สุดทางฝั่งอ่าวไทย 

คือ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.2 ไมล์ทะเล และระยะไกลที่สุด คือ จังหวัดตราด 20.5 ไมล์ทะเล ฝั่งทะเลอันดามัน 
ระยะที่ใกล้ที่สุดคือ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 4.1 ไมล์ทะเล และระยะไกลที่สุด คือ จังหวัดตรัง 21.8 ไมล์ทะเล ระยะเวลา
ในการเดินเรือไปหรือกลับในแต่ละเที่ยวอยู่ในช่วง 0.7 - 5.8 ช่ัวโมง/เที่ยว เฉลี่ย 2.2±1.2 ช่ัวโมง/เที่ยว โดยเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่
ส่วนใหญ่ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน แจ้งออกไปทำการประมงตอนเย็นและในเวลากลางคืน และแจ้งเข้าเพื่อขนถ่าย
สัตว์น้ำทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็น เรืออวนลากคู่ แจ้งออกทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็น และแจ้งเข้าในช่วงเช้า เรืออวนล้อมจับ 

แจ้งออกในเวลาช่วงเย็นและแจ้งเข้าในช่วงเช้า เรืออวนล้อมจับปลากะตัก มีกลุ่มเรือที่แจ้งออกในตอนย่ำรุ่งจนถึงตอนเช้า  
แจ้งเข้าช่วงเย็นหรือกลางคืน และกลุ่มเรือที่แจ้งออกในช่วงกลางวัน และอยู่ข้ามคืนในทะเล เรืออวนครอบปลากะตัก แจ้งออกใน
เวลาช่วงเย็นและแจ้งเข้าในช่วงเช้า  
 การนับห้วงเวลาทำการประมงในแต่ละเที่ยวเรือนับจากเวลาที่แจ้งออกจากท่าเทียบเรือเพื่อทำการประมงและสิ้นสุด
เม่ือนำเรือเข้าเทียบท่า โดยยึดเวลาที่บันทึกในระบบ FI หักลบด้วยเวลาชดเชยการเดินเรือเข้าและออก 4 - 6 ช่ัวโมง/เที่ยว  
กรณีเวลาออกไปไม่เกิน 24 ช่ัวโมง ให้นับเป็น 1 วันทำการประมง กรณีมากกว่า 24 ช่ัวโมง เวลาทั้งหมดตลอดเที่ยวหารด้วย  
24 ช่ัวโมง นับเป็นจำนวนวันทำการประมงของเที่ยวเรือนั้น เศษช่ัวโมงที่เหลือของเรืออวนครอบปลากะตัก และอวนล้อมจับ 
มากกว่า 12 ช่ัวโมงขึ้นไป และของเรืออวนลาก มากกว่า 6 ช่ัวโมง ให้นับจำนวนวันทำการประมงเพิ่มอีก 1 วัน 

 

คำสำคัญ: วันทำประมง เรืออวนลาก อวนล้อมจับ อวนครอบปลากะตัก น่านน้ำไทย 

   

ผู้รับผิดชอบ: เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ 10900 E-mail: tvunzingzi@yahoo.com  
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Day Scheme Applied for Trawl, Purse Seine and Anchovy Falling Net Fishing Operated 

in Thai Waters 

 

Thummanoon Vunzingzi 

Fishing and Fleets Management Division 

 

Abstract 

 This study was aimed to investigate the day scheme applied for trawl, purse seine and anchovy 
falling net fishing vessel sized of 30 gross tonnage and over operated fishing in Thai waters during the fishing 
year 2016 from 1 April 2016 to 31 March 2017. These vessels were subject to notify the fishing port authority 
of port in (PI) - port out (PO) and notification data were recorded through the fishing information system 
(Fishing Info: FI). The data on geographic information from fishing port to fishing sites and port in - port out 
in relation to the relevant fisheries regulations were studied. The result of the approximate distance from 
the fishing port to the coastal line showed that the nearest distance of the coast in the Gulf of Thailand 
was Koh Samui District, Surat Thani Province, 2.2 nautical miles. The longest distance was Trat Province,  
at 20.5 nautical miles. On the coast of the Andaman Sea, the closest distance was Takua Pa District, 
Phang Nga Province, 4.1 nautical miles and the longest distance was Trang, 21.8 nautical miles. Time of 
navigation was in the range of 0.7 - 5.8 hours/trip, average 2.2±1.2 hours/trip. The result showed that,  
most otter board trawler notified for porting out in the evening for nighttime fishing in both the Gulf of Thailand 
and the Andaman Sea and porting in to offload the fish both in the morning and evening. Pair trawler 
notified for PO in the morning and evening and PI in the morning. Purse seiner notified for PO in the evening 
and PI in the morning. For purse seine vessels, there was a group of boats notified PO at dawn until the morning 
and PI in the evening and night-time, and another group of boats notified PO during the day and stayed 
overnight at sea. Anchovy falling nets notified PO in the evening and PI in the morning. 
 The fishing time of each vessel trip was calculated from the time of PO until the vessel was docked 
and the time recorded in the FI system, subtracting the navigation time in and out of 4 - 6 hours/trips.  
For trip period was not more than 24 hours which was counted as 1 fishing day. In case of more than 24 hours, 
the total time of the trip was divided by 24 hours to give the number of fishing days. For anchovy falling nets 
and purse seine vessels, more than 12 hours for fishing was rounded up to another fishing day, while more than 
6 hours was rounded up to another fishing day for trawl vessels. 

 

Keywords: Day Scheme Control, Trawl, Purse Seine, Anchovy Falling Net, Thai territorial Waters 
   
Corresponding author: Kaset klang, Bangkhen, Bankok 10900 E-mail: tvunzingzi@yahoo.com 
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การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ของประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์ดัชนีความสมบูรณ์เพศ  
 

ฎีกา รัตนชำนอง* โกศล ศรีพุฒินิพนธ์ ทิพมาส ศรีสมบัติ วิชมัย โสมจันทร์ ประมวล เอ่ียมอาภรณ์ และ รัตนา ยุติธรรม  
กลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาช่วงเวลาที่ปลาน้ำจืดของประเทศไทยวางไข่จากการรวบรวมตัวอย่างปลา
จำนวน 107 ชนิด จากแหล่งน้ำจำนวน 43 แห่ง ใน 46 จังหวัด ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยใช้
ข้อมูลค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ ระยะการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาที่สมบูรณ์เพศ ร่วมกับการกำหนดเกณฑ์ 
ความสมบูรณ์เพศเพื่อแสดงช่วงเวลาหลักที่ปลาวางไข่ในแหล่งน้ำ  ผลการศึกษาพบว่าปลาส่วนใหญ่จะวางไข่เกือบทั้งปี   
โดยปลาจะมีช่วงฤดูวางไข่หลักเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน จากข้อมูลที่ได้นำไปประยุกต์เป็นภาพรวมของ 

ช่วงฤดูวางไข่หลักของปลาน้ำจืดตามแหล่งน้ำที่ตั้งในจังหวัด จังหวัด กลุ่มโซนจังหวัด ภาค จนถึงประเทศไทย ตามลำดับ 
นอกจากนี้ยังใช้ช่วงเวลาหลักที่ปลาวางไข่มาประเมินผลสำเร็จจากการออกประกาศกรมประมงเรื่องการกำหนดพื้นที่และ
ระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ ของปีท่ีผ่านมาเพื่อนำไปปรับปรุงช่วงเวลาในการออกประกาศฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 

 

คำสำคัญ: ฤดูปลาน้ำจดืวางไข่ ค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ ชีววิทยาการสืบพันธุ์ การจดัการทรัพยากรประมง มาตรการ 
   

*ผู้รับผดิชอบ: กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900  

 E-mail: deekadarkie@hotmail.com 
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Usage of the Gonadosomatic Index (GSI) defining the reproductive period of freshwater 

fish species: a proposed protocol applied to closed season measure of Thailand 

 
Deeka Ratanachamnong* Kosol Sriputinibondh Tippamas Srisombat Wichamai Somchan  

Pramuan Aiamaporn and Rattana Yutitham  
Inland Fisheries Management Research Group, Inland Fisheries Research and Development Division 

 

Abstract 

 The objective of this study is to define the reproductive periods of 107 freshwater fish species 

from 43 water bodies in Thailand with monthly sampling from May 2018 to December 2019. The reproductive 

period was determined according to the maturation criteria in order to indicate monthly variation of  

the gonadosomatic index (GSI). It was revealed that most of the fish reproduce throughout the year.  

Main spawning season starts from May to September. Data from this study can be applied for overseeing 

of the main spawning season of the freshwater fish species in each water body in the province, province, 

provincial zone group, region, respectively. Moreover, it can be used to determine the main spawning season 

of the fish to evaluate the achievement of fisheries management measures defined by the Department of Fisheries 

on area restriction and reproductive period of freshwater fish species prohibition measures from  
the previous year. This can be used to improve the effectiveness of the fisheries regulation in the future. 

 

Keywords: Spawning season of freshwater fish, GSI, Maturation, Maturation criteria,  

 Fishery resources management measure, Closed season 

   

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

 Kaset Campus, Chatuchak, Bangkok 10900 E-mail: deekadarkie@hotmail.com 
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การปนเป้ือนโลหะหนักบางชนิดในหอยแครง น้ำทะเล และดินตะกอน จากบ่อเล้ียงหอยแครงบริเวณ 

ปากแม่น้ำอ่าวไทยตอนใน  
 

ทัศวรรณ ขาวสีจาน  
กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

 

บทคัดย่อ 

ศึกษาปริมาณการปนเปื้อนของโละหนักบางชนิด ได้แก่ ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง และสังกะสี ในหอยแครง 
น้ำทะเล และดินตะกอนจากบ่อเลี้ยงหอยแครง บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง เจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง ปี 2557 พบว่า
ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง และสังกะสี  ที่สะสมในหอยแครงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.017±0.012 , 0.636±0.223 
0.135±0.078, 0.961±0.426 และ13.169±2.455 ไมโครกรัมต่อกรัม ตามลำดับ ในน้ำทะเลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.003±0.003, 
0.019±0.011 , 0.217±0.126, 1.231±0.853 และ2.163±1.259 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ในดินตะกอนมีค่าค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.100±0.062, 0.055±0.019, 6.579±1.263, 11.200±8.110 และ91.546±25.109 ไมโครกรัมต่อกรัม ตามลำดับ  
ผลการศึกษาครั้งนี้สรุปว่าปริมาณโลหะหนัก ที่สะสมในหอยแครง น้ำทะเลและดินตะกอน จากบ่อเลี้ยงหอยแครงบริเวณปากแม่น้ำ
อ่าวไทยตอนในมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน 

 

คำสำคัญ: โลหะหนัก น้ำทะเล ดนิตะกอน หอยแครง ปากแม่น้ำ 
   

ผู้รับผิดชอบ: 50 ตึกปลอดประสพ เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10130 E-mail: tasawan1907@gmail.com 
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Contamination of some Heavy Metals in Blood Cockles, Seawater and Sediment from 

Cockles Ponds in the Estuary of the Inner Gulf of Thailand 

 

Tasawan Khawsejan 

Fishing Ground Inspection and Certification Group, Marine Fisheries Research and Development Division 

 

Abstract 

Study on the contamination of some heavy metals, i.e. mercury, cadmium, lead, copper and zinc in 

blood cockles, seawater and sediments from cockles’ ponds in the estuaries of Bang Pakong, Chao Phraya, 

Tha Chin and Mae Klong rivers was carried out in 2014. The results showed that the amounts of mercury, 

cadmium, lead, copper and zinc in blood cockles were 0.017±0.012, 0.636±0.223, 0.135±0.078, 0.961±0.426 
and 13.169±2.455 µg/g, respectively. In seawater were 0.003±0.003, 0.019±0.011, 0.217±0.126, 1.231±0.853 
and 2.163±1.259 µg/l, respectively. In sediments were 0.100±0.062, 0.055±0.019, 6.579±1.263, 11.200±8.110 
and 91 .546±25 .109  µg/g, respectively. It was found that the contaminations of those heavy metals in 

blood cockles, seawater, and sediments were under the standard level. 
 

Keywords: heavy metal, sea water, sediment, blood cockles, estuary 

   

Corresponding author: 50 Plodprasob Building, Kaset Klang, Jatujak, Bangkok 10900 E-mail: tasawan1907@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Published as Technical Paper No. 11/2019 Marine Fisheries Research and Development Division. 

- 24 -



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 O1 

 

O11 

ชีววิทยาบางประการของปลาตับเต่าในอ่างก็บน้ำเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 

 

ณัชชาพัชร์ ศศิโชควัชรสกลุ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาชีววิทยาของปลาตับเต่า (Hyporhamphus limbatus) ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา โดยทำการสุ่ม
เก็บตัวอย่างระหว่างเดือนตลุาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 1,235 ตัว พบว่า ปลาตับเต่าเป็นปลากินแมลง
เป็นอาหาร (Insectivorous) มีสัดส่วนเพศเท่ากับ 1:1 ดัชนีความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดและน้ำหนักตัวปลาอยู่ในรูปสมการ 
W = 0.0013L3.4122 ค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศของปลาเพศผู้และปลาเพศเมียมีค่าเท่ากับ 0.07 - 1.54 และ 0.77 - 3.58 เปอร์เซ็นต์ 
มีค่าสูงสุดในเดือนธันวาคมและเดือนมีนาคม ตามลำดับ ปลาตับเต่าสามารถสืบพันธ์ุวางไข่ได้ทั้งปีผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการวางแผนการจัดการทรัพยากรปลาตับเต่าในอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 
 

คำสำคัญ: ปลาตับเต่า ชีววิทยา อ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง 
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Biology of Congaturi halfbeak, Hyporhamphus limbatus (Valenciennes, 1847) in 

Bang Lang Dam Reservoir, Yala Province 

 

Natchapat Sasichokwatcharasakul 

Yala Inland Fisheries Research and Development Center 

 

Abstract 

 Biology of Congaturi halfbeak (Hyporhamphus limbatus) in Bang Lang Dam Reservoir, Yala province 

was studied by random sampling of 1,235 fish specimens between October 2016 to September 2017.  

The results showed that Congaturi halfbeak was insectivorous in nature witha sex ratio of 1:1. The relationship 

between total length and body weight was in formular of W = 0.0013L3.4122. The gonadosomatic index of male 

and female were 0.07 - 1.54 and 0.77 - 3.58 percent with the highest value in December and March, respectively. 
The spawning season was found in all year round. The results from studies can be further based for 

conservation and management of the Congaturi halfbeak in the Bang lang Dam Reservoir, Yala province. 

 

Keywords: Hyporhamphus limbatus, Biology, Bang Lang Dam Reservoir 
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การประมาณค่าอายุและการเติบโตของปลากระเบนราหู Dasyatid Stingray Urogymnus polylepis 

จากสองกลุ่มประชากรในประเทศไทย 

 

พิสิฐ ภูมิคง1 สุวิมล สี่หิรัญวงศ์1 และ ทวนทอง จุฑาเกตุ2* 
1กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง 
2สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาอายุและการเติบโตของปลากระเบนราหู Urogymnus polylepis เป็นครั้งแรกที่ มีการศึกษาอายุ  
ของปลากระเบนราหูจากกระดูกสันหลัง โดยศึกษาตัวอย่างจากแม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่  แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำแม่กลอง  
ซ่ึงเป็นแม่น้ำที่สำคัญของประเทศไทยตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศ ตัวอย่างปลากระเบนจากแม่น้ำเจ้าพระยามีจำนวนตัวอย่าง 
18 ตัวอย่าง มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัว (DL) อยู่ระหว่าง 30 - 187 ซม. และจากแม่น้ำแม่กลองจำนวนตัวอย่างที่นำมาศึกษา
จำนวน 53 ตัวอย่าง มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัว ระหว่าง 30 - 250 ซม. สามารถหาค่าพารามิเตอร์การเติบโตของ von Bertalanffy 

ตัวอย่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำแม่กลอง มีค่าความยาวอนันต์ของแผ่นลำตัว (DL ) เท่ากับ 195.6 และ 301.3 ซม. 
มีค่าสัมประสิทธิ์การเติบโต (K) เท่ากับ 0.26 และ 0.11 ต่อปี และมีค่าความยาวแผ่นลำตัวแรกเกิด (DL0) เท่ากับ 28.1 และ 27.2 ซม.
ตามลำดับ และเม่ือทดสอบอัตราส่วนความน่าจะเป็น พบว่า ค่าการเติบโตระหว่างประชากรจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำแม่กลอง 
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 

Keywords: อายุ ปลากระเบนราหู Urogymnus polylepis การเจริญเติบโต 
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A Preliminary Estimation of Age and Growth of Two Populations of Dasyatid Stingray 

Urogymnus polylepis in Thailand 

 

Pisit Phomikong1 Suwimon Seehirunwong1 and Tuantong Juatagate2* 
1Inland Fisheries Research and Development Division, Department of Fisheries  
2Fisheries Program, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University 

 

Absract 

Age and growth of the stingray Urogymnus polylepis were studied at the first time of using the bands 
in the vertebrae. The dying specimens were obtained from two main rivers in central Thailand i.e. Chao Phraya river 

and Mae Klong river. Eighteen stingrays with disc length (DL) ranged from 30 to 187 cm were collected 

from the Chao Phraya River, while 53 fish ranged between 30 and 250 cm of DL were collected from  

the Mae Klong River. The von Bertalanffy parameters were calculated for fish from Chao Phraya and  

the Mae Klong rivers as DL = 195.6 and 301.3 cm, K = 0.26 and 0.11/year, and DL0 = 28.1 and 27.2 cm, 

respectively. The likelihood ratio test showed the significant difference in growth between the two populations. 

 

Keywords: Ageing, Urogymnus polylepis, Vertebra, von Bertalanffy growth parameters 
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การประมงเรือคราดหอยที่แจ้งต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก ท่าสมุทรสาคร ปี 2560 

 

ทวีพงษ์ ศรีผา 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร) 
 

บทคัดย่อ 

 ศึกษาการทำประมงเรือคราดหอยขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป มีระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System: VMS) 
ที่แจ้งต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า -ออก เรือประมงสมุทรสาคร ระหว่างเดือนมกราคม -ธันวาคม 2560 พบว่าระหว่าง 
เดือนมกราคม - มีนาคม ไม่มีการแจ้งเข้าออก เริ่มแจ้งเข้าออกตั้งแต่เดือนเมษายน - ธันวาคม รวมทั้งหมด จำนวน 25 ลำ มีการแจ้ง
เข้าท่าเทียบเรือเพื่อขึ้นสัตว์น้ำรวมทั้งหมด จำนวน 907 เที่ยวเรือ มีการแจ้งเข้ามากที่สุดในเดือนพฤษภาคม จำนวน 298 เที่ยวเรือ 
เวลาทำการประมงขึ้นอยู่กับปริมาณหอยที่จับได้ครั้งละประมาณ 5 นาที ความเร็วในการทำประมง 6 - 8 ไมล์ทะเล/ช่ัวโมง 
แหล่งทำการประมงความลึกของน้ำ 10 - 15 เมตร เวลาทำการประมง 1 - 2 วัน รูปแบบการแจ้งมี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 แจ้งออก
เพื่อไปทำประมงกลางวันร้อยละ 44.44  แบบที่ 2 แจ้งออกเพื่อไปทำประมงกลางคืนร้อยละ 55.56 แหล่งทำการประมง 
มี 4 แหล่ง ได้แก่ บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ , บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม บริเวณชายฝั่งบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และบริเวณชายฝั่งชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณการจับหอยทั้งปี 
เท่ากับ 3,474,642 กิโลกรัม ปริมาณการจับหอยสูงสุดในเดือนพฤษภาคม เท่ากับ 1,524,800 กิโลกรัม ต่ำสุดในเดือนธันวาคม 
เท่ากับ 15,900 กิโลกรัม อัตราการจับหอยเฉลี่ยทั้งปี เท่ากับ 3,520 กิโลกรัม/วัน มีอัตราการจับหอยเฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 
เท่ากับ 4,999 กิโลกรัม/วัน ต่ำสุดในเดือนสิงหาคม เท่ากับ 529 กิโลกรัม/วัน ชนิดหอยที่จับได้มากที่สุดใกล้เคียงกัน 2 ชนิด  
คือ หอยคราง มีปริมาณการจับ เท่ากับ 1,422,075 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 40.93 และหอยลาย มีปริมาณการจับ เท่ากับ 
1,408,660 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 40.53 ส่วนหอยขลุ่ย มีปริมาณการจับ เท่ากับ 530,450 กิโลกรัม และหอยแครง มีปริมาณ
การจับ เท่ากับ 113,457 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 15.27 และ 3.27 ตามลำดับ เปรียบเทียบอัตราการจับหอยเฉลี่ยในแต่ละแหล่ง
ทำการประมงพบว่า อัตราการจับหอยเฉลี่ยรวมของทั้ง 4 แหล่ง แตกต่างกันทางสถิต (P<0.05) ส่วนอัตราการจับเฉลี่ย 

รายชนิดพบว่า อัตราการจับเฉลี่ยของหอยลายและหอยครางในแต่ละแหล่งทำการประมงมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) 
แต่อัตราการจับเฉลี่ยของหอยแครงและหอยขลุ่ยในแต่ละแหล่งทำการประมงไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) จากข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้นสามารถนำมาใช้ในการวางแผนในการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมงของเรือคราดหอย  

ที่มีพ้ืนท่ีทำการประมงใกล้บริเวณเขตทะเลชายฝั่งได้ 
  

คำสำคัญ: การประมงเรือคราดหอย ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสมุทรสาคร 
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Dredge Fisheries notified to Samut Sakhon Port-In and Port-Out Control Center in 2017 

 

Taweepong Sripha 

Port-In and Port-Out Control Center, Area 1 (Samut Sakhon) 
 

Abstract 

 Study on dredge fisheries was conducted by collecting data from ≥30 GT dredging boats equipped 
with Vessel Monitoring System (VMS) which notified to Samut Sakhon Port-In and Port-Out Control Center (PIPO)  

during January - December 2 0 1 7 . The results showed that no dredge fishing operation reported during 

January – March and the operation started from April to December. There were 25  boats and 907 trips 

which declared for fish landing. There were 298 trips in May which was the highest porting–in notifications.  

The fishing operation took 5 minutes per dredging. Fishing speed is 6 - 8 nautical miles per hour. Water level 

for fisheries was ranged from 10 to15 meters and Fishing time was 1 - 2 days. There were 2 types of porting 

notification namely Type 1: port out notification for daytime fishing which were 44.44%, Type 2 was port out 

notification for night time fishing which was 55.56% . There were 4 fishing areas of dredge fisheries: t Chao Phraya 

River Estuary in Samut Prakan Province, t Tha Chin River Estuary in Samut Sakhon and Samut Songkhram Provinces, 

and coastal areas of Ban Laem and Cha-am In Phetchaburi Province. Total catch was found at 3,474,642 kg 

with the highest peak at 1,524,800 kg in May, and the lowest peak at 15,900 kg in December. Their average 

catch rate was 3,520 kg/day, of which the maximum was 4,999 kg/day in May and the minimum was 529 kg/day 

in August. The major catches were 1,422,075 kg (40.93%) of capharca inequivalvis and 1,408,660 kg (40.53%) 

of Paphia undulate, followed by 530 ,450 kg (15.27%) of Anadara nodifera and 113 ,457 kg (3.27% ) of 

Anadara granosa. The average catch rates in those 4 fishing areas were significantly different (P<0 .0 5 ) . 
Average catch rates of Paphia undulata and Scapharca inequivalvis in each fishing area were significantly 

different (P<0.05), while those of Anadara granosa and Anadara nodifera were not significantly different (P>0.05). 
From the above information can be used for planning program on monitoring, control and surveillance of 

fishery operations of dredging boats that operate dredging near the coastal area. 

 

Keywords: dredge fisheries, Samut Sakhon Port-In and Port-Out Control Center  
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การประเมินผลผลิตปลาด้วยเคร่ืองมืออะคูสติคแนวขวางร่วมกับเคร่ืองมือข่ายในกว๊านพะเยา 
 
ฎีกา รัตนชำนอง 
กลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่ายหลายขนาดช่องตาร่วมกับการสำรวจด้วยเครื่องมืออะคูสติค 
(SIMRAD EK60 split beam echosounder, 200 kHz)  ในแนวขวาง (horizontal) ในกว๊านพะเยาซ่ึงเป็นแหล่งน้ำขนาด
ใหญ่ของประเทศไทยและน้ำตื้น ทำการศึกษาระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2558 พบว่าผลจับจากเครื่องมือข่าย 

พบปลาชนิดเด่นในแหล่งน้ำคือปลาตะเพียน  มีค่าผลจับจำนวนตัวต่อหน่วยลงแรงประมง (NPUE) เท่ากับ 52 - 355 ตัวต่อ 12 ช่ัวโมง
ต่อพ้ืนที่ข่าย 1,000 ตารางเมตร และมีค่าผลจับน้ำหนักต่อหน่วยลงแรงประมง (BPUE) เท่ากับ 7.8 - 37.6 กิโลกรัมต่อ 12 ช่ัวโมง 
ต่อพื้ นที่ ข่ าย  1,000 ตารางเมตร ค่ าความ ชุก ชุมที่ ได้ จาก เครื่ อ งอะคู สติ คพบว่ า มี ความสัมพั นธ์ กันน้ อยมาก 

กับผลจับจากเครื่องมือข่ายและค่าความชุกชุมที่ประมาณได้จากเครื่องอะคูสติคอธิบายความแปรปรวนจากค่า NPUE  

จากเครื่องมือข่ายได้น้อยเช่นเดียวกัน ค่า NPUE จากเครื่องมือข่ายพบว่ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมและพบความสัมพันธ์
ระหว่างค่า NPUE กับค่าความชุกชุมจากเครื่องอะคูสติคพบว่ามีความสัมพันธ์กันน้อยในภาวะที่แหล่งน้ำมีระดับความลึกน้อย
และน้ำมีความขุ่น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่ายก็สามารถสนับสนุนการทำงานการสำรวจจาก
เครื่องมืออะคูสติคได้จากข้อมูลองค์ประกอบชนิดปลา ขนาดความยาวปลา และข้อมูลอื่น  ๆ นอกเหนือไปจากค่าความชุกชุม 

เช่น ค่าการเติบโตและค่าความอุดมสมบูรณ์ของปลา 

 

คำสำคัญ: เครื่องอะคูสติค ข่ายหลายขนาดช่องตา การแพร่กระจาย ความชุกชุม ทะเลสาบ น้ำตื้น 
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Relationship between using horizontal hydroacoustic stock and gillnet in evaluating fish 

production in shallow Lake (Kwan Phayao) 

 

Deeka Ratanachamnong 

Inland Fisheries Management Research Group, Inland Fisheries Research and Development Division 

 

Abstract 

 The study on fish sampling by using various mesh sizes (20 - 160 mm) gillnets in association with 

horizontal hydroacoustic (SIMRAD EK60 split beam echosounder, 200 kHz) survey were conducted in  

a conservation area of shallow water Lake of Kwan Phayao located in the northern part of Thailand from 

January to December 2015. The catch production of freshwater fish species in the lake showed Silver barb was 

the main composition. The NPUE and BPUE from the gillnets were ranged in 52 and 355 individuals/1,000 m² 

and 7.8 to 37.6 Kg/1000 m², respectively. The results revealed that the correlation between fish abundance 

estimated by using the hydroacoustic survey and gillnet catch data is relatively low. The fish abundance 

estimated from the hydroacoustic equipment can be used to explain variation of the values of the NPUE. 

The values of NPUE from the gillnets sampling showed a relationship among various environmental factors. 

In case of shallow and turbid water habitats, the results suggested that there is a low level of the relationship 

between NPUE and fish abundance estimated from the hydroacoustic equipment. In addition, fish abundance values 

(e.g. fish growth and its abundance, etc.), the data set obtained from the gillnets sampling can be used to support 

the hydroacoustic equipment survey data in terms of catch composition, length-weight relationship, as well as 

other information. 

 

Keywords: Hydroacoustics, horizontal, various mesh sizes gillnets, correlations, Lake, shallow water 
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จำนวนแรงงานประมงของเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย ที่แจ้งเข้าออกกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 

 

นายสุเมธ เชิงสะอาด 

กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 
 

บทคัดย่อ 

 ศึกษาจำนวนแรงงานประมงของเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย ที่แจ้งเข้าออกกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 

โดยรวบรวมข้อมูลจำนวนแรงงานประมงท่ีใช้ในการออกทำการประมง จากระบบสารสนเทศการทำประมง (Fishing Info: FI) 

ในรอบปีการประมง 2560 (1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าอ้างอิงของจำนวนแรงงาน
ประมงที่ใช้ในการออกไปทำการประมงและเปรียบเทียบกับจำนวนคนสูงสุดที่สามารถลงเรือได้ จากระบบการออกใบอนุญาต 

ให้ทำการงานในเรือ (Single Window 4 Fishing Fleet) ผลการศึกษาพบว่า มีเรือประมงที่แจ้งออกไปทำการประมง 6,485 ลำ  
มีการแจ้งเข้าออก 216,677 เที่ยว โดยเรือขนาด 30 – 60 ตันกรอส มีการแจ้งออกสูงสุด 88,970 เที่ยว รองลงมา คือ เรือขนาด 

60 – 120 ตันกรอส จำนวน 67,804 เที่ยว ค่าอ้างอิงจำนวนแรงงานที่ใช้ในการออกไปทำการประมงของเรือประมงในแต่ชนิดเครื่องมือ 
โดยแบ่งขนาดเรือออกเป็น 5 ขนาด คือ ขนาดน้อยกว่า 30, 30 – 59.99, 60 – 119.99, 120 – 149.99 และขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอส ขึ้นไป 
ดังนี้  เรืออวนล้อมจับ มีจำนวนแรงงานอยู่ ในช่วง 8 – 22, 19 – 32, 23 – 39, 24 – 42, 26 – 41 คน ตามลำดับ เรืออวนลาก 

มีจำนวนแรงงานอยู่ในช่วง 2 – 6, 4 – 14, 6 – 17, 6 – 19, 10 – 20 คน ตามลำดับ และอวนล้อมจับปลากะตัก 8 – 15, 12 – 27 24 – 40, 
35 – 47, 35 – 52 คน ตามลำดับ ผลการวิจัยสามารถนำมาใช้บริหารจัดการในการติดตามเฝ้าระวังด้านจำนวนแรงงาน สวัสดิภาพ
ในการทำงานของคนประจำเรือ และการป้องกันการใช้แรงงานที่ไม่เหมาะสมได้ 
 

คำสำคัญ: แรงงานประมง เรือประมงพาณิชย ์ค่าอ้างอิงของจำนวนแรงงาน 
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The number of labours of commercial fishing vessels in Thai waters notified to Port in 

and Port Out Control Center 

 

Sumat Cherngsaad 

Fishing and Fleets Management Division 

 

Abstract 

 A study on the number of labours onboard of Thai commercial fishing vessels notified for port in 

port out during fishery year 2017 (April 1st, 2017 to March 31st, 2018) was conducted. Based on data 

collected from PIPO control centers, the number of labours in all fishing trips were recorded and analyzed 

to find the reference figures which were the minimum and maximum number of labours used by differrent 

vessel’s gross tonnage and fishing gear. The data were collected from 216,677 PIPO notifications of 6,458 fishing vessels, 

among these 88,970 notifications made by vessels ranging from 30 to 59.99 gross tonnage and 67,804 notifications 

made by vessels ranging from 60 to 119.99 gross tonnage. In this study, fishing vessels were grouped by their 

gross tonnages into 5 groups as follows: less than 30, 30 – 59.99, 60 – 119.90, 120 – 149.99 and more than 

149.99 gross tonnage. It was  found that with each group, the numbers of labours used in different sized 

trawlers were 2 – 6, 4 – 14, 6 – 17, 6 – 19 and 10 – 20 and those in anchovy purse seiners were 8 – 15, 12 – 27, 

24 – 40, 35 – 47 and 35 – 52, respectively. These findings can be used in labor monitoring management focusing 

on the proper amount of labor workforce, welfare of those onboard labours and prevention of human trafficking. 

 

Keywords: labour, commercial fishing vessel, reference value of the numbers of labours 
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การประเมินสภาวะทรัพยากรปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) บริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก
ของประเทศไทย 

 

กำพล ลอยชื่น1* อุดม เครือเนียม1 กฤษฎา ธงศิลา1 นรากร สมวรรณ์ธนา1 อำนวย คงพรหม2 และ เพ็ญจันทร์ ละอองมณี3 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 
3คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

บทคัดย่อ 

 การประเมินสภาวะทรัพยากรปูม้า (Portunus pelagicus) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ดำเนินการ
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี 2562 พบว่า เครื่องมือประมงหลักที่จับปูม้า ได้แก่ ลอบปู และอวนจมปู  มีแหล่งประมง 
ที่สำคัญในเขตทะเลชายฝั่ง ลอบปูและอวนจมปูมีอัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย 0.26 กิโลกรัม/ลอบ 10 ลูก และ 0.23 กิโลกรัม/ 
ความยาวอวน 100 เมตร และจับปูม้าได้ร้อยละ 92.24 และ 84.43 ของสัตว์น้ำที่จับได้ทั้งหมด ตามลำดับ และพบว่าปูม้า 

มีค่าความยาวอนันต์ เท่ากับ 20.50 เซนติเมตร สัมประสิทธ์ิการเติบโตเท่ากับ 1.75 ต่อปี ค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม (Z) 
เท่ากับ 10.88 ต่อปี ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ (M) เท่ากับ 2.93 ต่อปี ค่าสัมประสิทธ์ิการตายจากการประมง (F) 
เท่ากับ 7.95 ต่อปี มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากปูม้า เท่ากับ 0.73 และมีจำนวนประชากรทดแทนปูม้าในแหล่งประมง 
เมื่อขนาดความกว้างกระดอง 4.00 เซนติเมตร จำนวน 59,369,033 ตัว โดยปูม้ามีศักย์การผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนและมูลค่าสูงสุด 

ที่ยั่งยืนในปี 2562 เท่ากับ 4,209.86 ตัน และ 634.93 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีระดับการลงแรงประมงจับปูม้าในปัจจุบัน
บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทยสูงกว่าระดับการลงแรงที่เหมาะสมท่ีผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนแล้ว ร้อยละ 10  

 แนวทางการจัดการทรัพยากรปูม้าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย โดยการกำหนดขนาดของช่องตาอวน 

ลอบปูใช้ขนาดตาอวนหุ้มลอบ ไม่ต่ำกว่า 2.50 นิ้ว และอวนจมปูใช้ขนาดตาอวน ไม่ต่ำกว่า 9.00 เซนติเมตร (3.50 นิ้ว)  
กำหนดจำนวนลอบปูให้เรือประมงพื้นบ้านและพาณิชย์ ใช้ทำการประมงแต่ละครั้งไม่เกิน 46 และ 1,357 ลูก/ลำ ตามลำดับ 
ส่วนอวนจมปูใช้ความยาวอวนทำประมงแต่ละครั้งไม่เกิน 3,045 และ 4,167 เมตร/ลำ ตามลำดับ รวมถึงการส่งเสริมให้ปล่อยปูม้า 
ที่มีไข่นอกกระดองที่จับได้กลับสู่ทะเลโดยตรง หรือมอบแม่พันธ์ุปูม้าไข่นอกกระดองให้ไปเพาะฟักลูกปูม้าเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ที่เรียกว่าธนาคารปูอย่างน้อย 97 ตัว/วัน ปล่อยอย่างน้อย 200 วัน/ปี จะทำให้ปูม้ากลับมาอยู่ในระดับที่ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด
และยั่งยืนภายใต้การลงแรงประมงที่มีอยู่ 
 

คำสำคัญ: การประเมิน ปูม้า การจัดการ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
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Stock Assessment of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) 
in Eastern Gulf of Thailand 
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Amnuay Kongprom2 and Penchan Laongmanee3 
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2Southern Gulf Fisheries Research and Development Centre (Songkhla) 
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Abstract 

Stock assessment of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) in Eastern Gulf of Thailand 

was conducted from January to December 2019.  It was found that main of the fishing gears used were 

crab traps and crab gill nets. The coastal area was main fishing ground. The results of this study showed that 

the average catch rate of crab traps and crab gill nets were 0.26 kg/10 traps and 0.23 kg/100 meters net length, 

the proportion of blue swimming crab caught were 92.24 and 84.43%of total catch, respectively. Considering 

the growth parameters and mortality coefficient, the asymptotic length and growth coefficient were 20.50 cm 

and 1.75 per year, respectively. The total mortality coefficient (Z) and the natural mortality coefficient (M) 
were 10.88 and 2.93 per year, respectively, with the fishing mortality coefficient (F) of 7.95 per year and 

the exploitation ratio of blue swimming crab was 0.73. It was estimated that the population of blue swimming crab 

which has a carapace width of 4.00 centimeters will be recruited in the fishing ground with the amount of 

59,369,033 individuals. In 2019, the blue swimming crab in study area showed the maximum sustainable yield 

and the maximum sustainable value, with the amount of 4,209.86 tons and 634.93 million Baht, respectively. 
This indicated that the fishing effort in Eastern Gulf of Thailand was 10% higher than the optimum level  

of sustainable yield. 
The recommendation of blue swimming crab resources management was to determine mesh size, 

the mesh size of the crab trap should not less than 2.50 inches and crab gill net should not less than 9.00 cm 

(3.50 inches). In addition, number of fishing gears used should also be limited with the allowable number  
of crab traps for small scale and commercial fishing vessels not more than 46 and 1,357 traps/vessel 

respectively, and the length of crab gill nets for small scale and commercial fishing vessels should not more 

than 3,045 and 4,167 meters/vessel, respectively. The stock enhancement program is considered as one 

of the effective management approaches to release the gravid female back to the sea directly or bring them 
to hatching place, known as “crab bank” with the amount of at least 97 crabs/ day and 200 days/year. 
This will lead to increasing the blue swimming crab resources to reach the maximum sustainable yield under 

the existing fishing effort. 
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คำนำ 

ปูม้า (Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)) พบอาศัยอยู่ตามปากแม่น้ำหรือบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีสภาพ 

พื้นท้องทะเลเป็นโคลน ทราย และโคลนปนทรายทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ระดับความลึกของน้ำไม่เกิน  50 เมตร  
ปูม้ามีความชุกชุมมากที่ความลึกน้ำ 10 - 20 เมตร และลดน้อยลงเรื่อย ๆ เมื่อความลึกน้ำมากกว่า 20 เมตร (สุเมธ และสมนึก, 2527)
สำหรับอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย มีปูม้าชุกชุมมากในบริเวณปากน้ำระยอง อ่าวเพ และปากน้ำประแส จังหวัดระยอง 
ชายฝั่งทะเลบริเวณอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี บริเวณหมู่เกาะช้างและเกาะกูด และอ่าวตราด จังหวัดตราด ปูม้าเป็นสัตว์น้ำ
เศรษฐกิจที่มีการนำขึ้นมาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากมีความต้องการของตลาดและมีราคาสูงขึ้นกว่าในอดีต 
ด้วยเหตุที่ปูม้าเป็นที่นิยมบริโภคทั้งในรูปของปูม้าสดและการต้มแกะเนื้อเพื่อจำหน่ายและส่งเข้าโรงงานแปรรูปจึงทำให้
ชาวประมงหันมาทำการประมงปูม้ากันมากขึ้น จากสถิติการประมงแห่งประเทศไทย ปี 2545 - 2547 รายงานว่าปริมาณ 

การจับปูม้ามีทั้งหมดเท่ากับ 28.9 32.4 และ 29.5 พันตัน ตามลำดับ โดยมีมูลค่า 2,196.9, 2,644.2 และ 2,563.6 พันล้านบาท 

(กรมประมง, 2549) และในปี 2560 สถิติการประมงแห่งประเทศไทย รายงานปริมาณการจับปูม้าท้ังหมด เท่ากับ 28,907 ตัน 
มีมูลค่า 4,980,151 พันล้านบาท (กรมประมง, 2562ก) โดยปริมาณการจับปูม้าสูงกว่าอดีต เครื่องมือประมงที่สามารถจับปูม้า
ขึ้นมาใช้ประโยชน์มีหลายชนิด เช่น ลอบปู อวนจมปู อวนลาก และอวนรุน เป็นต้น แต่เครื่องมือประมงหลักที่ใช้ทำการประมงปูม้า
ในประเทศไทย ได้แก่ ลอบปู และอวนจมปู จากข้อมูลสถิติการประมงทะเลปี 2559 พบว่า ปริมาณปูม้าที่จับได้ในบริเวณอ่าวไทย
จากเครื่องมือลอบปูและอวนจมปู มีค่าสูงถึงร้อยละ 60.75 และ 18.94 ของปริมาณปูม้าที่จับได้ทั้งหมด ตามลำดับ ในขณะที่เครื่องมือ
อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคู่ และเครื่องมืออื่น ๆ จับได้เพียงร้อยละ 15.80, 4.47 และ 0.04 ตามลำดับ (กรมประมง, 2560) 
เห็นได้ว่าลอบปูและอวนจมปูจับปูม้าได้ในปริมาณที่สูงกว่าเครื่องมือชนิดอื่นมาก และจากความต้องการปูม้าของตลาดเพิ่มมากขึ้น
ทำให้เครื่องมือประมงที่จับปูม้าได้พัฒนาการจับ เช่น การใช้เครื่องช่วยในการทำประมง เช่น กว้าน การเพิ่มจำนวนผืนอวน 

ให้มากขึ้น เป็นต้น และยังมีชาวประมงบางส่วนจับปูม้าที่มีไข่ นอกกระดอง บางส่วนนำอวนจมปูที่มีตาอวนขนาดเล็ก 

มาใช้ทำการประมง ทำให้มีการจับปูม้าขนาดเล็กที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ขึ้นมาใช้ประโยชน์  ซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรปูม้า
ให้สูญเสียไปโดยไม่คุ้มค่า และยังส่งผลให้ทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติลดน้อยลงอีกด้วย  

จากความสำคัญของปูม้าและการนำทรัพยากรปูม้ามาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งปัญหาจากการใช้ประโยชน์จากปูม้า
ที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว เป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ทรัพยากรปูม้าลดน้อยถอยลง ดังนั้นการศึกษาเรื่อง การประเมินสภาวะ
ทรัพยากรปูม้า (Portunus pelagicus) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย จึงมีความสำคัญเพื่อทำให้ทราบถึง
สภาวะทรัพยากรปูม้า การประมง และระดับการลงแรงประมงว่ามีสถานะในการใช้ประโยชน์เหมาะสมหรือไม่ และยังใช้เป็นข้อมูล
ที่สำคัญในการบริหารจัดการปูม้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ยั่งยืน เช่น การกำหนดปริมาณการลงแรงประมงที่เหมาะสม  

การกำหนดขนาดและจำนวนเครื่องมือประมงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรปูม้า ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในประกอบการวางแผน 

การจัดการปูม้าให้เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์  
 1. ศึกษาสภาวะการทำประมงปูม้า  
 2. ศึกษาพารามิเตอร์การเติบโต การตาย และสัมประสิทธ์ิการใช้ประโยชน์ 
 3. จำนวนประชากรทดแทนของปูม้าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย 

 4. ศึกษาผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของปูม้าและการลงแรงประมงที่เหมาะสมในการทำประมงปูม้า 
 5. ศึกษาการเลือกจับปูม้าของเครื่องมืออวนจมปูและลอบปู 
 6. เสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรปูม้าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย  
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 O1 

 

O16 

วิธีดำเนินการวิจัย  
1. สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ 
 เก็บรวบรวมข้อมูลการทำประมงลอบปูและอวนจมปู โดยดำเนินการที่ท่าขึ้นสัตว์น้ำและหมู่บ้านประมง

บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (ภาพที่ 1) ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
ธันวาคม ปี 2562 

 

 
ภาพที ่1 สถานที่รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือลอบปูและอวนจมปูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ปี 2562 

 

 2. การรวบรวมข้อมูล 

  การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำจากเรือที่ทำประมงด้วยเครื่องมือลอบปูและอวนจมปู โดยลอบปู และอวนจมปู  
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ลอบปูและอวนจมปูพาณิชย์ (ความยาวเรือตั้งแต่ 10 ตันกรอส) กับลอบปูและอวนจมปูพื้นบ้าน 
(ความยาวเรือไม่ถึง 10 ตันกรอส) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากเรือที่เข้าท่าแบบบังเอิญ (accidental sampling) จำนวนเรือ 

ที่ทำการสุ่มอย่างในแต่ละเดือนอย่างน้อยร้อยละ 5 ของจำนวนเรือทั้งหมด โดยเรือประมงพื้นบ้านทั้งหมดใช้จำนวนเรือประมง 
ที่สำรวจพบ ปี 2558 จากการสำรวจเรือประมง 3 ฝ่าย (ทหารเรือ กรมประมง และกรมเจ้าท่า) สำหรับเรือประมงพาณิชย์ทั้งหมด
ใช้จำนวนจากการขออนุญาตทำประมงพาณิชย์ ในปี 2561 

  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเรือตัวอย่าง ดังนี้ 
   - สอบถามข้อมูลจากชาวประมง เกี่ยวกับวิธีทำการประมง แหล่งทำการประมง ปริมาณการจับสัตว์น้ำ 
การลงแรงประมง จำนวนของลอบที่ใช้ทำประมง (ลูก) หรือความยาวอวนต่อผืน (เมตร) และจำนวนผืนอวนที่ใช้ ขนาดความยาวเรือ 
รวมทั้งราคาซื้อขายปูม้า 
   - เก็บข้อมูลจากเครื่องมือบันทึกเส้นทางหรือแหล่งทำการประมง GPS DATA LOGGER ที่ฝากไป
กับเรือประมง 
   - บันทึกน้ำหนักรวมของสัตว์น้ำที่จับได้ทุกชนิดจากเรือที่สุ่มตัวอย่าง และจำแนกชนิดสัตว์น้ำ 
เป็นกลุ่มปู และสัตว์น้ำอื่น ๆ 

   - สุ่มตัวอย่างปู ครั้งละประมาณ 2.00 - 5.00 กิโลกรัมต่อลำ แล้วนำปูม้ามาวัดขนาดความกว้างกระดอง 
(carapace width, CW) และแจงนับบนกระดาษวัดความยาว (punching paper) ที่มีอันตรภาคชั้น 0.5 เซนติเมตร และชั่งน้ำหนักรวม
มีหน่วยเป็นกิโลกรัม ในกรณีที่ได้ตัวอย่างปูม้าต่อ 1 ลำ น้อยกว่า 2.00 กิโลกรัม จะทำการวัดตัวอย่างท้ังหมด 
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 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  - แหล่งทำการประมง ข้อมูลจากเครื่อง GPS DATA LOGGER เป็นเครื่องบันทึกแหล่งทำประมง ที่ฝากไป
กับเรือประมงลอบปูและอวนจมปู รวมทั้งข้อมูลจากการสอบถามชาวประมงถึงแหล่งทำการประมงของเรือประมงในแต่ละเที่ยวเรือ
มาประมวลผลหาแหล่งประมงอวนล้อมซั้งและนำเสนอในรูปแผนที่ 
  - อัตราการจับสัตว์น้ำ 
    ลอบปู อัตราการจับสัตว์น้ำวิเคราะห์เป็นกิโลกรัม/ลอบ 10 ลูก 

    อวนจมปู อัตราการจับสัตว์น้ำวิเคราะห์เป็นกิโลกรัม/อวน 100 เมตร  
  - องค์ประกอบชนิดและขนาดสัตว์น้ำ วิเคราะห์องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำในรูปของร้อยละชนิดสัตว์น้ำ  

ต่อปริมาณสัตว์น้ำทั้งหมดที่จับได้ สำหรับขนาดสัตว์น้ำวิเคราะห์หาขนาดเฉลี่ยของความกว้างกระดองปูม้า 
  - ประมาณปริมาณการจับปูม้ารายเดือน โดยใช้ข้อมูลปริมาณการจับปูม้าที่จับได้โดยเครื่องมือลอบปู อวนจมปู  
และอวนลาก ที่ทำการประมงในเขตทำการประมงที่ 1 ของอ่าวไทย ปี 2561 จากสถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำเค็มขึ้นท่ารายจังหวัด 
ประจำปี 2561 (กรมประมง, 2562ข) สถิติปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มจากการทำการประมงพาณิชย์ 2561 (กรมประมง, 2562ค) 
และสถิติปริมาณการจับสัตว์น้ำจากการทำประมงพื้นบ้าน ปี 2561 (กรมประมง, 2562ง) ประมาณปริมาณการจับปูม้ารายเดือน
ของปูม้าปี 2652 โดยตั้งสมมุติฐานว่าปริมาณการจับในปี 2562 ไม่แตกต่างจากปี 2561 เรือที่ทำการประมง และจำนวนวัน 

ในการทำประมงในแต่ละเดือน แต่ละประเภทเครื่องมือมีค่าคงที่ การกระจายสัดส่วนผลจับทั้งปีออกเป็นรายเดือน 

  - วิเคราะห์ปริมาณการจับปูม้าเป็นจำนวนตัว ใช้ค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าความยาวกับน้ำหนัก  
W = 0.1397L2.9784  คำนวณหาน้ำหนักทั้งหมดของปูม้าที่ถูกจับในแต่ละอันตรภาคชั้น จากนั้นคำนวณหาจำนวนปูม้าทั้งหมด  

ที่ถูกจับในแต่ละอันตรภาคช้ัน แล้วคำนวณหาจำนวนปูม้าทั้งหมดในรอบปีที่ถูกจับในแต่ละอันตรภาคช้ัน 

  - การประมาณค่าพารามิเตอร์การเจริญเติบโต โดยนำข้อมูลจำนวนผลจับแต่ละช่วงความยาวอันตรภาคชั้น
เท่ากับ 0.50 เซนติเมตร แต่ละเดือนของปูม้าที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง นำมาหาค่าความยาวสูงสุด (asymptotic length, L∞)  
และสัมประสิทธ์ิของการเจริญเติบโต (growth coefficient, K) ในสมการการเจริญเติบโตของ von Bertalanffy (von Bertalanffy, 1938 

อ้างตาม มาลา และเจริญ, 2544) ซึ่งอธิบายถึงการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำอยู่ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับอายุ  
  - การประมาณค่าความกว้างกระดองสูงสุด และสัมประสิทธ์ิของการเจริญเติบโต ตามวิธีการ  ELEFAN-I 
(Pauly, 1983) เพื่อใช้เป็นค่าเริ่มต้น โดยนำข้อมูลความถี่ขนาดความกว้างกระดองที่แจงนับได้แต่ละเดือนรวมทั้งหมดเป็นข้อมูล
ในรอบปี ใช้ในการคำนวณหาค่าความกว้างกระดองสูงสุดของปูม้าตามวิธีการของ Powell-Wetherall (Wetherall et. al., 1987 

อ้างตาม Sparre and Venema, 1992)  
  - การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลความถี่ความกว้างกระดองปูม้าและค่าความยาวสูงสุด
ที่ได้จากวิธีของ Powell-Wetherall ไปแทนค่าความยาวสูงสุดในการทำ K-Scan ตามวิธีการของ ELEFAN-1 จากชุดโปรแกรมสำเร็จรูป 
FAO-ICLARM Stock Assessment Tool (FiSAT) (Gayanilo et al., 1994) เพื่อประมวลผลจนได้ค่าสัมประสิทธ์ิการเจริญเติบโต 
หลังจากนั้นนำค่าความยาวสูงสุดและสัมประสิทธ์ิการเจริญเติบโตที่คำนวณได้เป็นค่าเริ่มตั้งต้นคำนวณหาค่าความยาวสูงสุด 
และสัมประสิทธ์ิการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับข้อมูลการกระจายความถี่ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแต่ละเดือนโดยวิธีการ ELEFAN-I 
(Pauly, 1983) ในชุดโปรแกรมสำเร็จรูป FiSAT 
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  - การประมาณค่าพารามิเตอร์การตาย การตายในทางชีววิทยามี 2 ประเภท คือ การตายโดยธรรมชาติ (natural 

mortality, M) และการตายเนื่องจากการประมง (fishing mortality, F) ตามปกติการตายของสัตว์น้ำที่เกิดจากสาเหตุทั้งสอง 
จะเกิดควบคู่กันไป ซึ่งการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการตายในทางชีววิทยาจะมี 3 แบบ คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม (total 

mortality coefficient, Z) ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ (natural mortality coefficient, M) ค่าสัมประสิทธ์ิการตาย
จากการทำการประมง (fishing mortality coefficient, F) ซึ่งแต่ละค่าจะมีวิธีคำนวณ ดังนี้ 
    การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม ใช้ข้อมูลการแจกแจงความถี่ความยาวของปริมาณการจับปูม้า
เป็นจำนวนตัวร่วมกับค่าความยาวสูงสุดและค่าสัมประสิทธ์ิการเจริญเติบโต ที่คำนวณได้มาใช้ในการวิเคราะห์ด้วยวิธี  

linearized length converted catch curve (Sparre and Venema, 1992) ซึ่ งเป็นการหาสัมประสิท ธ์ิการตายรวม 

จากความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนสัตว์น้ำที่ถูกจับได้กับความยาวของสัตว์น้ำแต่ละอันตรภาคชั้นในรูปลอการึทึมธรรมชาติ  
โดยใช้สมการการเจริญเติบโตของ von Bertalanffy แปลงความยาวสัตว์น้ำที่จับได้ให้อยู่ในรูปของอายุ 
    การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์การเจริญเติบโต 
ความยาวสูงสุด และอุณหภูมิผิวน้ำทะเล ที่ได้วิเคราะห์จากกลุ่มปลาในเขตอินโดแปซิฟิก แล้วเสนอเป็นสมการในรูปลอการึทึม 
สำหรับใช้ในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ ตาม Pauly (1983) 
    การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการตายจากการทำการประมง ซึ่งเป็นค่าการตายอันเนื่องมาจากการถูกจับ
ขึ้นมาใช้ประโยชน์ โดยจะได้จากผลต่างของค่าการตายรวมกับการตายโดยธรรมชาติ 
  - วิเคราะห์หาจำนวนประชากรปูม้าที่เข้ามาทดแทนในข่ายการประมง โดยนำข้อมูลการแจกแจงความถี่
ความยาวของผลจับเป็นจำนวนตัว รวมจากข้อมูลจำนวนผลจับรายเดือนที่ได้ในรอบปี ค่าสัมประสิทธ์ิของการตายโดยการประมง (F) 
ค่าสัมประสิทธ์ิของการตายโดยธรรมชาติ (M) และค่าสัมประสิทธ์ิการเติบโต (K) มาวิเคราะห์ประชากรเสมือนด้วยฐานข้อมูล
ความยาว (length structure virtual population analysis, VPA) ตามวิธีการของ Jones’ length-based cohort analysis 

(Sparre and Venema, 1992)  
  - ทำนายผลผลิตปูม้าที่ระดับการลงแรงประมงต่าง ๆ ที่ใช้ฐานข้อมูลความยาวนั้นใช้ข้อมูลนำเข้าจากการวิเคราะห์ 
รุ่นสัตว์น้ำที่ใช้ฐานข้อมูลความยาว ข้อมูลนำเข้าประกอบด้วยสัมประสิทธ์ิการตายจากการประมงที่จำแนกตามกลุ่มความยาว  
(ค่า F ตามกลุ่มความยาวต่าง ๆ) จำนวนสัตว์น้ำในกลุ่มความยาวที่สั้นที่สุด จากจำนวนประชากรท่ีเข้ามาทดแทนและแบบแผน 

การทำประมง นำมาทำนายผลผลิตทางการประมงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการประมง โดยวิธี Length Based Thompson 

and Bell Analysis ซึ่งเป็นวิธีประมาณผลผลิตทางการประมงที่คำนึงถึงช่วงชีวิตของสัตว์น้ำ โดยเร่ิมตั้งแต่สัตว์น้ำเข้ามาทดแทน
จนถึงอายุสูงสุดของช่วงชีวิต โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมง สัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ อายุสมมุติของสัตว์น้ำ
เมื่อความยาวเท่ากับศูนย์ และค่าความยาวสูงสุดของปูม้า และราคาจำแนกตามขนาดความยาว  
    กำหนดให้การลงแรงประมงในปีที่นำเข้าข้อมูลมาใช้มีค่า F- factor เท่ากับ 1 ถ้า F-factor มีค่าน้อยกว่า 1 

แสดงว่าการลงแรงประมงน้อยกว่าในปีที่นำข้อมูลมาใช้ ในทางกลับกันค่า F-factor มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าการลงแรงประมง
มากกว่าในปีที่นำข้อมูลมาใช้ ผลจากการเปลี่ยนแปลง F-factor จะทำให้จุดที่ให้ผลผลิตสูงสุด เรียกจุดนี้ว่าจุดผลผลิตสูงสุด
อย่างยั่งยืน และจุดที่ให้มูลค่าสูงสุดเรียกว่า จุดผลผลิตสูงสุดเชิงเศรษฐศาสตร์ 
    การศึกษาการเลือกจับหรือขนาดแรกจับของปูม้า การที่จะประมาณค่าความกว้างกระดองของปูม้า 

ที่เหมาะสมกับขนาดตาอวนที่ใช้ โดยประมาณได้จากขนาดค่าความยาวแรกจับ (length at first capture: Lc) ที่คำนวณหาได้จาก
ฐานข้อมูลความยาว ซึ่งเป็นขนาดความยาวที่สัตว์น้ำมีโอกาสหลุดรอดร้อยละ 50 จากเครื่องมือประมง  
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

1. สภาวะการทำประมงปูม้า  
เครื่องมือประมงที่จับปูม้าเป็นสัตว์น้ำเป้าหมายหลัก คือ ลอบปู และอวนจมปู โดยลอบปูที่ใช้เป็นลอบปูแบบพับได้ 

เป็นโครงเหล็ก มีทางเข้า 2 ทาง ขนาดตาอวน 2.50 นิ้ว จำนวนลอบที่ชาวประมงใช้ทำประมงประมาณ 40 - 3,500 ลูก ขึ้นอยู่กับ
ขนาดเรือประมง สำหรับอวนจมปูใช้เป็นเนื้ออวนเอ็น ส่วนมากนิยมใช้ขนาดตาอวน 9.00 เซนติเมตร (3.50 นิ้ว) การศึกษาครั้งนี้
ลอบปูที่ชาวประมงใช้เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ นันทพล และคณะ (2556) ท่ีศึกษาการประมงพื้นบ้านที่สำคัญบริเวณ
จังหวัดตราด ปี 2552 พบว่าลอบปูที่ใช้เป็นลอบปูชนิดแบบพับได้ ทำจากโครงเหล็ก มีทางเข้า 2 ทางเช่นกัน แต่มีขนาดตาที่หุ้มลอบ
เล็กกว่า โดยมีตาอวนหุ้มลอบ 4.00 เซนติเมตร (1.60 นิ้ว) และจำนวนที่ใช้ 200 - 2,400 ลูก สำหรับเครื่องมืออวนจมปู 
ที่ชาวประมงใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใกล้เคียงกับการศึกษาของ ธีรยุทธ์ และคณะ (2555) ท่ีศึกษาการประมงอวนจมปูบริเวณอ่าว
ไทยฝั่งตะวันออก ในช่วงปี 2556 - 2558 โดยพบว่าอวนจมปูเป็นเนื้ออวนเอ็น ขนาดตาอวน 7.62 - 10.16 เซนติเมตร (3.0 - 4.0 นิ้ว)
ส่วนมากนิยมใช้ขนาดตาอวน 8.89 เซนติเมตร (3.50 นิ้ว) 

แหล่งทำการประมงลอบปู และอวนจมปู บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ในเขตทะเลชายฝั่ง 
ทำประมงระยะห่างฝั่งหรือเกาะประมาณ 1.50 - 5.00 ไมล์ทะเล ที่ระดับน้ำลึก 15.00 - 20.00 เมตร (ภาพที่ 2) ลอบปูและ
อวนจมปู สามารถทำการประมงได้ตลอดทั้งปีหยุดในช่วงเดือนที่มีปัญหาคลื่นลมแรงหรือช่วงหน้าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
(กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) 
 

 
ภาพที่ 2  แหล่งทำการประมงของอวนจมปูและลอบปู บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ปี 2562 

 

อัตราการจับสัตว์น้ำ ลอบปูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีอัตราการจับสัตว์น้ำ อยู่ในช่วง 0.13 - 0.35 กิโลกรัม/ลอบ 10 ลูก 

เฉลี่ย 0.26 กิโลกรัม/ลอบ 10 ลูก โดยมีอัตราการจับสัตว์น้ำสูงสุดในเดือนกันยายน และต่ำสุดในเดือนเมษายน สำหรับอวนจมปู 
มีอัตราการจับสัตว์น้ำอยู่ในช่วง 0.15 - 0.41 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร เฉล่ีย 0.23 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร  
 องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำ ลอบปูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจับปูม้าได้ ร้อยละ 92.24 ของสัตว์น้ำท้ังหมด รองลงมา
เป็นกลุ่มปูลายและปูทะเล ร้อยละ 4.39 และ 0.64 ตามลำดับ นอกนั้นเป็นสัตว์น้ำอื่น ๆ สำหรับอวนจมปูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
จับปูม้าได้ร้อยละ 84.43 ของสัตว์น้ำที่จับได้ทั้งหมด รองลงมาเป็นกลุ่มปูลายและหมึกกระดอง ร้อยละ 2.67 และ 1.17 

ตามลำดับ นอกนั้นเป็นสัตว์น้ำอื่น ๆ  กล่าวได้ว่าลอบปูและอวนจมปู เป็นเครื่องมือประมงที่เลือกจับชนิดสัตว์น้ำ โดยเฉพาะกลุ่มปู 
 ขนาดปูม้าที่จับได้ ลอบปูจับปูม้าได้อยู่ในช่วงความกว้างกระดอง 6.00 - 18.00 เซนติเมตร โดยช่วงความกว้างกระดอง 
11.00 - 14.00 เซนติเมตร มีสัดส่วนที่ถูกจับมากกว่าช่วงความกว้างกระดองอื่น ๆ  สำหรับอวนจมปูจับปูม้าได้อยู่ในช่วงความกว้างกระดอง 
5.00 - 18.00 เซนติเมตร โดยช่วงความกว้างกระดอง 9.50 - 11.50 เซนติเมตร มีสัดส่วนที่ถูกจับมากกว่าช่วงความกว้างกระดองอื่น ๆ 
(ภาพที ่3)  
 

-  แหล่งทำประมง   - เส้นทางวิ่งเรือประมง 
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 ภาพที่ 3 ร้อยละจำนวนตัวตามขนาดความกว้างกระดองของปูม้าที่ถูกจับได้ด้วยอวนจมปูและลอบปูบริเวณอ่าวไทย 

  ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ปี 2562 

 

2. พารามิเตอร์การเติบโต การตาย และสัมประสิทธ์ิการใช้ประโยชน์ 
 ปูม้าที่ถูกจับบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย มีความกว้างกระดองอยู่ในช่วง 5.00 - 18.00 เซนติเมตร 
คำนวณหาค่าความยาวอนันต์และสัมประสิทธ์ิการเติบโตที่ เหมาะสมกับข้อมูลการกระจายความถี่ความยาวที่ได้จาก 

การสุ่มตัวอย่างแต่ละเดือนโดยวิธีการ ELEFAN-I ให้ผลวิเคราะห์ความยาวอนันต์เท่ากับ 20.50 เซนติเมตร และสัมประสิทธ์ิ 

การเติบโตเท่ากับ 1.75 (ภาพที่ 4) จากเส้นการเติบโตเห็นได้ว่าปูม้าน่าจะมีการวางไข่มากในเดือนตุลาคม ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ กมลรัตน์ และคณะ (2555) ที่ศึกษาชีววิทยาการสืบพันธ์ุของปูม้าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกพบว่าปูม้าวางไข่มาก
ในเดือนตุลาคม สำหรับค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม (Z) จากข้อมูลผลจับตามขนาดความกว้างกระดองของปูม้าร่วมกับค่าความยาวอนันต์ 
และค่าสัมประสิทธ์ิการเติบโต มาใช้ในการวิเคราะห์ ด้วยวิธี linearized length converted catch curve (Sparre and Venema, 1992) 
ให้ผลวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม เท่ากับ 10.88 ต่อปี (ภาพที่ 5) ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ เท่ากับ 2.93 ต่อปี 
และมีค่าสัมประสิทธ์ิการตายจากการประมง (F) เท่ากับ 7.95 ต่อปี โดยมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากปูม้า (exploitation rate, E) 
เท่ากับ 0.73 ผลของการศึกษาครั้งนี้ มีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาของ ทิวารัตน์ (2555) ที่ประเมินสภาวะทรัพยากรปูม้าฝั่งตะวันออก 
ในปี 2522 พบมีค่าความกว้างกระดองอนันต์เท่ากับ 20.03 เซนติเมตร ค่าสัมประสิทธ์ิการเติบโตเท่ากับ 1.64 ต่อปี  
ค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม 11.66 ต่อปี ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ 2.82 ต่อปี ค่าสัมประสิทธ์ิการตายเนื่องจาก 

การประมง 8.84 ต่อปี และมีค่าสัดส่วนการใช้ประโยชน์ 0.76 ต่อปี 
 

 
ภาพที่ 4 โครงสร้างความถี่ความกว้างกระดองและเส้นโค้งการเติบโต โดยใช้โปรแกรม ELEFAN-I ของปูม้าที่จับได้บริเวณ 

 อ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ปี 2562 
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ภาพที่ 5 ค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม (Z) ของปูม้าโดยสมการเส้นโค้งผลจับเชิงบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย  

ป ี2562 

 

3. จำนวนประชากรทดแทนของปูม้าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย 

 ปูม้าเริ่มเข้ามาทดแทนในแหล่งประมงเมื่อขนาดความกว้าง 4.00 เซนติเมตร จำนวน 59,369,033 ตัว สัมประสิทธ์ิการตาย
จากการทำประมงอยู่ระหว่าง 0.0073 - 13.0370 ต่อปี และถูกจับมากในช่วงความยาว 14.00 - 17.00 เซนติเมตร (ภาพที่ 6) สำหรับ
การศึกษาในปี 2552 ปูม้าเข้ามาทดแทนในแหล่งประมงความกว้างกระดอง 4.00 เซนติเมตร มีจำนวนเท่ากับ 145.08 ล้านตัว 
(ทิวารัตน์, 2555) 
 

 
ภาพที่ 6 สัมประสิทธ์ิการตายโดยการประมง และจำนวนประชากรท่ีรอดชีวิตในแต่ละช่วงความกว้างกระดองของปูม้าบริเวณ 

อ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ปี 2562 

 

4. ประเมินศักย์การผลิตและมูลค่าสูงสุดของปูม้า 

 ระดับการลงแรงประมงในปัจจุบัน (F-factor = 1) มีเท่ากับ 4,209.86 ตัน และมีมูลค่าเท่ากับ 634.93 ล้านบาท โดยปูม้า
บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน เท่ากับ 4,211.45 ตัน ท่ีระดับการลงแรงประมงที่ปัจจัย F-factor = 0.9 

และมูลค่าสูงสุดที่ยั่งยืน เท่ากับ 682.06 ล้านบาท ที่ระดับการลงแรงประมงที่ปัจจัย F-factor = 0.5 (ตารางท่ี 1 และภาพที่ 7) 
ซึ่งการลงแรงประมงในปีปัจจุบันมีมากกว่ากำลังผลิตปูม้า ดังนั้นการทำประมงปูม้าอย่างยั่งยืนต้องลดการลงแรงประมงลง  

ร้อยละ 10 ของปริมาณการลงแรงประมงในปัจจุบัน ในการศึกษาครั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินสภาวะทรัพยากรปูม้า
บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปี 2552 พบว่าการลงแรงประมงเหมาะสมและใกล้การลงแรงประมง ณ ระดับ MSY เท่ากับในปี 2552 
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ซึ่งประเมินศักย์การผลิตสูงสุดหรือระดับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนเท่ากับ 4,581 เมตริกตัน และมีมูลค่าสูงสุดที่ยั่งยืน 566.80 ล้านบาท 
มีระดับการลงแรงประมงเกินศักย์การผลิตสูงสุดและเกินจุดมูลค่าสูงสุดที่ยั่งยืนร้อยละ 10 และ 40 ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 1 ผลผลิต และมูลค่าที่ระดับการลงแรงต่าง ๆ กันของของปูม้าที่จับได้บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ปี 2562 

 
 

 

 
ภาพที่ 7 ระดับการลงแรงประมงที่เหมาะสมกับผลผลิตและมูลค่าของปูม้าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ปี 2562 

 

  

 

F-factor ผลผลิต (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
0.0 - - 
0.1      2,060.68     405.98  
0.2      3,084.04     581.03  
0.3      3,612.97     652.89  
0.4      3,895.92     678.06  
0.5      4,050.89     682.06  
0.6      4,136.18     676.65  
0.7      4,181.80     667.29  
0.8      4,203.87     656.53  
0.9      4,211.45     645.57  
1.0      4,209.86     634.93  
1.1      4,202.33     624.83  
1.2      4,190.92     615.35  
1.3      4,176.96     606.48  
1.4      4,161.35     598.18  
1.5      4,144.69     590.42  

Remark :  *   = มูลค่าท่ีสูงสุดและยั่งยืน (maximum sustainable economic yield, MEY) 
              **  = ผลผลิตท่ีสูงสุดและยั่งยืน (maximum sustainable yield, MSY) 
              *** = ผลผลิตและมูลค่าในปี 2562 (value and yield in 2019) 

* 

** 

*** *** 
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5. การเลอืกจับปูม้าของเครื่องมืออวนจมปูและลอบปู 
 ลอบปูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกอวนที่หุ้มรอบอวน มีขนาดตาอวน 2.5 นิ้ว ประมาณค่าขนาดความกว้างกระดองปูม้า
ที่เหมาะสมกับช่องตาอวนหรือความยาวแรกจับที่ร้อยละ 50 (Length at first capture at 50 %; Lc50) เท่ากับ 12.32 เซนติเมตร 
(ภาพที่  8ก) สำหรับอวนจมปูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ใช้ ขนาดตาอวน 7.62 - 10.16 เซนติเมตร (3.00 - 4.00 นิ้ว)  
ส่วนมากนิยมใช้ขนาดตาอวน 9.00 เซนติเมตร (3.50 นิ้ว) ประมาณค่าขนาดความกว้างกระดองปูม้าที่เหมาะสมกับช่องตาอวน 
หรือความยาวแรกจับที่ร้อยละ 50 เท่ากับ 11.19 เซนติเมตร (ภาพที่ 8ข) จากการวิเคราะห์การเลือกจับปูม้าของเครื่องมือ 

อวนจมปูและลอบปู พบขนาดปูม้าที่จับได้ร้อยละ 50 มีความกว้างกระดองมากกว่าขนาดแรกสืบพันธ์ุ กล่าวได้ว่าขนาดตาอวน
ของลอบปูและอวนจมปู ที่ใช้ปัจจุบันมีความเหมาะสม 

 

 
 ภาพที่ 8 เส้นของโอกาสที่จะถูกจับได้ตามความกว้างกระดองปูม้าด้วย (ก) ลอบปู และ (ข) อวนจมปู บริเวณอ่าวไทย 

  ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ปี 2562  
 

6. เสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรปูม้าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย 

การกำหนดขนาดของช่องตาอวน โดยกำหนดลอบปู ขนาดตาอวนหุ้มลอบไม่ต่ำกว่า 2.50 นิ้ว และอวนจมปูขนาดตาอวน
ไม่ต่ำกว่า 9.00 เซนติเมตร (3.50 นิ้ว) เพื่อป้องกันมิให้มีการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กขึ้นมาใช้ประโยชน์ก่อนขนาดที่เหมาะสม  

การกำหนดจำนวนและปริมาณเครื่องมือประมงให้เหมาะสมกับทรัพยากร โดยกำหนดลอบปู ให้เรือประมงพื้นบ้าน
(ขนาดเรือน้อยกว่า 10 ตันกรอส) ทำการประมงแต่ละครั้งจำนวนลอบไม่ เกิน  46 ลูก/ราย เรือประมงพาณิ ชย์   
(ขนาดเรือมากกว่า10 ตันกรอส) ทำการประมงแต่ละครั้งจำนวนลอบไม่เกิน 1,357 ลูก/ราย สำหรับอวนจมปูกำหนดเรือประมงพื้นบ้าน 
(ขนาดเรือน้อยกว่า10 ตันกรอส) ทำการประมงแต่ละครั้งใช้ ความยาวอวนไม่เกิน 3,045 เมตร/ราย เรือประมงพาณิชย์  
(ขนาดเรือมากกว่า 10 ตันกรอส)ทำการประมง แต่ละครั้งใช้ความยาวอวนไม่เกิน 4,167 เมตร/ราย 

การเพิ่มผลผลิตปูม้าในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยปล่อยปูม้าที่มีไข่นอกกระดองที่จับได้กลับสู่ทะเลโดยตรงหรือมอบ 

แม่พันธ์ุปูม้าไข่นอกกระดองให้ไปเพาะฟักลูกปูม้าเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่เรียกว่าธนาคารปูม้าซึ่งอย่างน้อยต้องปล่อยปูม้า  

ไข่นอกกระดองโดยตรงคืนสู่ทะเลหรือนำเข้าธนาคารปูม้า อย่างน้อย 97 ตัว/วัน ปล่อยอย่างน้อย 200 วัน/ปี จึงอาจจะทำให้ปูม้า
กลับมาอยู่ในระดับที่ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดและยั่งยืน  
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ภาพที่ 9 จำนวนลอบปูและความยาวอวนจมปู ที่ชาวประมงใช้ต่อรายที่เหมาะสมกับสภาวะทรัพยากรปูม้าบริเวณอ่าวไทย 

 ฝั่งตะวันออก ปี 2562 

 
ภาพที่ 10 จำนวนปูม้าไข่นอกกระดองที่ชาวประมงต้องปล่อยคืนธรรมชาติเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะทรัพยากรปูม้า 
 บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ปี 2562 

 

สรุปผลการศึกษา 
เครื่องมือประมงที่จับปูม้าเป็นหลัก คือ ลอบปูและอวนจมปู มีแหล่งทำการประมงสำคัญอยู่ในเขตทะเลชายฝั่ง  

โดยลอบปูและอวนจมปู มีอัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย 0.26 กิโลกรัม/ลอบ 10 ลูก และ 0.23 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร 
ตามลำดับ และจับปูม้าได้ ร้อยละ 92.24 และ 84.43 ของสัตว์น้ำที่จับได้ทั้งหมด ตามลำดับ ขนาดปูม้าที่จับได้ด้วยลอบปู  
มีความกว้างกระดองช่วง 6.00 - 18.00 เซนติเมตร อวนจมปูจับปูม้าได้ความกว้างกระดองช่วง 5.00 - 18.00 เซนติเมตร  

ปริมาณจับปูม้าจากเรือประมงพ้ืนบ้าน เท่ากับ 3,157 ตัน

 ลอบปู  224 ตัน  อวนจมปู 2,933 ตัน

 ใช้ลอบปู  8,960,000 ลูก/ปี  ใช้อวนจมปู 1,086,296,296 เมตร/ปี

 0.25 กก./ลอบ 10 ลูก  0.27 กก./อวน 100 เมตร

 ใช้ลอบปู  8,064,000 ลูก/ปี  ใช้อวนจมปูยาว 977,666,667 เมตร/ปี

ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10

การลงแรงประมง 183,096 วัน/ปี
  - เรือประมง 826 ล า
  - จ านวนวันที่ออกท าการประมง 1.07 วัน/เที่ยว
  - จ านวนเที่ยวออกท าการประมง 20 เที่ยว/เดือน
  - จ านวนเดือนออกท าการประมง 10 เดือน/ปี

จ านวนลอบ 46 ลอบ/วัน/ล า

การลงแรงประมง 326,286 วัน/ปี
  - เรือประมง 1,605 ล า
  - จ านวนวันที่ออกท าการประมง 1.00 วัน/เที่ยว
  - จ านวนเที่ยวออกท าการประมง 20 เที่ยว/เดือน
  - จ านวนเดือนออกท าการประมง 10 เดือน/ปี

ความยาวอวน 3,045 เมตร/วัน/ล า

ปริมาณจับปูม้าจากเรือประมงพาณิชย์  เท่ากับ 800 ตัน

 ลอบปู  750 ตัน  อวนจมปู 50 ตัน

 ใช้ลอบปู  30,000,000 ลูก/ปี  ใช้อวนจมปู 18,518,519 เมตร/ปี

 0.25 กก./ลอบ 10 ลูก  0.27 กก./อวน 100 เมตร

 ใช้ลอบปู  27,00,000 ลูก/ปี  ใช้อวนจมปูยาว 16,666,667 เมตร/ปี

ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10

การลงแรงประมง 183,096 วัน/ปี
  - เรือประมง 93 ล า
  - จ านวนวันที่ออกท าการประมง 1.07 วัน/เที่ยว
  - จ านวนเที่ยวออกท าการประมง 23 เที่ยว/เดือน
  - จ านวนเดือนออกท าการประมง 10 เดือน/ปี

จ านวนลอบ 1,357 ลอบ/วัน/ล า

การลงแรงประมง 326,286 วัน/ปี
  - เรือประมง 20 ล า
  - จ านวนวันที่ออกท าการประมง 1.00 วัน/เที่ยว
  - จ านวนเที่ยวออกท าการประมง 20 เที่ยว/เดือน
  - จ านวนเดือนออกท าการประมง 10 เดือน/ปี

ความยาวอวน 4,167 เมตร/วัน/ล า

ปริมาณจับปูม้าจากลอบปู และอวนจมปู ปี 2562 เท่ากับ 3,957 ตัน

ปริมาณจับปูม้าจากเรือประมงพ้ืนบ้าน เท่ากับ 3,157 ตัน ปริมาณจับปูม้าจากเรือประมงพาณิชย์  เท่ากับ 800 ตัน

 ใช้ลอบปู  8,960,000 ลูก/ปี  ใช้อวนจมปู 1,086,296,296 เมตร/ปี  ใช้ลอบปู  30,000,000 ลูก/ปี  ใช้อวนจมปู 18,518,519 เมตร/ปี

การลงแรงประมงเกินการลงแรงที่ระดับผลผลิตที่สูงสุดยั่งยืน (MSY) ร้อยละ 10

 ใช้ลอบปูเกิน  896,000 ลูก/ปี  ใช้อวนจมปูเกิน 108,629,630 เมตร/ปี  ใช้ลอบปูเกิน  3,000,000 ลูก/ปี  ใช้อวนจมปูเกิน 1,851,852 เมตร/ปี

จับปูม้าได้  22,400 กิโลกรัม/ปี  จับปูม้าได้  293,300 กิโลกรัม/ปี จับปูม้าได ้ 75,000 กิโลกรัม/ปี จับปูม้าได้  5,000 กิโลกรัม/ปี

จ านวนตัวปูม้า 176,795 ตัว/ปี จ านวนตัวปูม้า 2,314,917 ตัว/ปี จ านวนตัวปูม้า 951,949 ตัว/ปี จ านวนตัวปูม้า 39,463 ตัว/ปี

แม่พันธุ์ปูม้า 1 ตัว วางไข่ ฟักเป็นตัวอ่อน เหลือรอดเป็นลูกปู และเติบโตเป็นปูม้าที่พร้อมวางไข่ได้ 160 ตัว 2

แม่พันธุ์ปูม้า 1,105 ตัว/ปี แม่พันธุ์ปูม้า  14,468 ตัว/ปี แม่พันธุ์ปู 3,670 ตัว/ปี แม่พันธุ์ปูม้า 250 ตัว/ปี

แม่พันธุ์ปูม้า 110 ตัว/เดือน แม่พันธุ์ปูม้า  1,447 ตัว/เดือน แม่พันธุ์ปู 370 ตัว/เดือน แม่พันธุ์ปูม้า 25 ตัว/เดือน

แม่พันธุ์ปูม้า 6 ตัว/วัน แม่พันธุ์ปูม้า  72 ตัว/วัน แม่พันธุ์ปู 18 ตัว/วัน แม่พันธุ์ปูม้า 1 ตัว/วัน

ปริมาณจับปูม้าจากลอบปู และอวนจมปู ปี 2562 เท่ากับ 3,957 ตัน 1

 0.25 กก./ลอบ 10 ลูก  0.27 กก./อวน 100 เมตร  0.25 กก./ลอบ 10 ลูก  0.27 กก./อวน 100 เมตร

 ปูม้าขนาด 9.87 ซม. น้ าหนัก 0.1267 กก./ตัว  ปูม้าขนาด 9.84 ซม. น้ าหนัก 0.1267 กก./ตัว

 ท าการประมงปีละ 10 เดือน  ท าการประมงปีละ 10 เดือน

 ท าการประมงเดือนละ 20 วัน  ท าการประมงเดือนละ 20 วัน
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ปูม้าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทยมีค่าความยาวอนันต์เท่ากับ  20.50 เซนติเมตร และสัมประสิทธ์ิ 

การเติบโตเท่ากับ 1.75 ต่อปี มีค่าสัมประสิทธ์ิการตายรวม (Z) เท่ากับ 10.88 ต่อปี ค่าสัมประสิทธ์ิการตายโดยธรรมชาติ (M) 
เท่ากับ 2.93 ต่อปี และมีค่าสัมประสิทธ์ิการตายจากการประมง (F) เท่ากับ 7.95 ต่อปี โดยมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากปูม้า 
เท่ากับ 0.73 

 จำนวนประชากรทดแทนของปูม้าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ปูม้าเริ่มเข้ามาทดแทนในแหล่งประมง
เมื่อขนาดความกว้างกระดอง 4.00 เซนติเมตร จำนวน 59,369,033 ตัว สัมประสิทธ์ิการตายจากการทำประมงอยู่ระหว่าง 

0.0073 - 13.0370 ต่อปี โดยปูม้าถูกจับมากในช่วงความยาว 14.00 - 17.00 เซนติเมตร  
ปูม้าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย มีศักย์การผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนและมูลค่าสูงสุดที่ยั่งยืน ในปี 2562 

เท่ากับ 4,209.86 ตัน และ 634.93 ล้านบาท ตามลำดับ ระดับการลงแรงประมงจับปูม้าในปัจจุบันสูงกว่าระดับการลงแรง 

ที่เหมาะสมที่ผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนแล้ว ร้อยละ 10 ดังนั้นการทำประมงปูม้าอย่างยั่งยืนต้องลดการลงแรงประมงลงอีก ร้อยละ 10 

ของปริมาณการลงแรงประมงในปัจจุบัน  
 ลอบปูใช้ขนาดตาอวน 2.50 นิ้ว และอวนจมปูใช้ขนาดตาอวนเฉลี่ย 9.00 เซนติเมตร (3.50 นิ้ว) ปูม้าท่ีจับได้มากกว่า
ร้อยละ 50 มีขนาดความกว้างกระดองมากกว่า เท่ากับ 12.32 เซนติเมตร ซึ่งขนาดปูม้าดังกล่าวเหมาะสม เนื่องจากใหญ่กว่า
ขนาดเริม่สืบพันธุ์ของปูม้า (9.84 เซนติเมตร) ดังนั้นขนาดตาอวนของลอบและอวนที่ใช้จึงเหมาะสม 

 กำหนดจำนวนและปริมาณเครื่องมือประมงให้ เหมาะสมกับทรัพยากรปูม้าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของ  

ประเทศไทย โดยกำหนดลอบปูให้เรือประมงพื้นบ้านทำการประมงแต่ละครั้งจำนวนลอบไม่เกิน 46 ลูก/ราย เรือประมงพาณิชย์ 
ทำการประมงแต่ละครั้งจำนวนลอบไม่เกิน 1,357 ลูก/ราย สำหรับอวนจมปู กำหนดเรือประมงพื้นบ้านทำการประมงแต่ละครั้งใช้
ความยาวอวนไม่เกิน 3,045 เมตร/ราย เรือประมงพาณิชย์ ทำการประมงแต่ละครั้งใช้ความยาวอวนไม่เกิน 4,167 เมตร/ราย 

การเพิ่มผลผลิตปูม้าในแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทย โดยปล่อยปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง
กลับสู่ทะเล หรือมอบแม่พันธ์ุปูม้าไข่นอกกระดองให้ไปเพาะฟักลูกปูม้าเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ ที่เรียกว่าธนาคารปู อย่างน้อย 97 ตัว/วัน 
ปล่อยอย่างน้อย 200 วัน/ปี อาจทำให้ปูม้ากลับมาอยู่ในระดับที่ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดและยั่งยืนภายใต้การแรงประมงที่มีอยู่  
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การประเมินโครงสร้างและความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาก้างพระร่วงในจังหวัดภาคใต้ของไทยโดยใช้
เคร่ืองหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ 

 

อภิรดี หันพงศ์กิตติกูล1* วงศ์ปฐม กมลรัตน์2 และ ยงยศ หร่ีคะนอง3  
1กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจดื  
2ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด  
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรปลาก้างพระร่วงในจังหวัด ตรัง พัทลุง และนราธิวาส โดยใช้เครื่องหมาย
พันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ 6 ไพรเมอร์ (DTLKb8, DTLKb9, DTLKb10, DTLKb12, DTLKb15 และ DTLKb19) 
พบว่าประชากรปลาก้างพระร่วงแบ่งเป็นกลุ่มประชากรย่อยซ่ึงมีความแตกต่างทางพันธุกรรมค่อนข้างต่ำ (Fst = 0.039; 95% 

CI: 0.0184 - 0.0664) โดยตัวอย่างปลาก้างพระร่วงที่รวบรวมจากจังหวัดภาคใต้มีจำนวนอัลลิลต่อตำแหน่งและค่า allelic richness 

เท่ากับ 15.8 ± 2.54 ถึง 26.7 ± 8.20 และ 11.9 ถึง 15.0 ตามลำดับ ค่าสังเกตเฮทเทอโรไซโกซิตีมีค่าระหว่าง 0.48 ถึง 0.74 ตัวอย่าง
จากพัทลุงมีความหลากหลายทางพันธุกรรมและขนาดประชากรสืบพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างจากตรัง
และนราธิวาส ทุกประชากรย่อยมีความถี่ยีโนไทพ์เบี่ยงเบนจากสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์กและพบการสูญหายของอัลลิลบางอัลลิลในก
ลุ่ มตั วอย่ างของจั งหวัดตรั งและนราธิวาส  โครงสร้างประชากรย่อยของปลาก้ างพระร่วงจากจั งหวัด ในภาคใต้  
แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยอย่างชัดเจนคือฝั่งตะวันออก (พัทลุง นราธิวาส) และฝั่งตะวันตก (ตรัง) ตามแนวการแบ่งทางภู มิศาสตร์ 
ประชากรปลาก้างพระร่วงในภาคใต้มีความแตกต่างทางองค์ประกอบและโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรอย่างมีนัยสำคัญ 
ประกอบกับขนาดประชากรสืบพันธุ์ยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการปรับตัวและการคงศักยภาพในเชิงวิวัฒนาการ จึงยังมีความเสี่ยงต่อ
การคงอยู่ของประชากร และต้องการมาตรการจัดการประมงอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มตัวอย่างจากจังหวัดตรัง 
ที่มีขนาดประชากรสืบพันธุ์เหลืออยู่ไม่ถึง 10% ของจำนวนที่แนะนำ ทั้งนี้ เนื่องจากประชากรทั้งสามแยกกันอย่างอิสระ แต่ละประชากร 
มีความแตกต่างทางพันธุกรรมอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับมีแหล่งอาศัยไม่ต่อเนื่องกัน จึงควรบริหารจัดการการทำประมง 
ปลาก้างพระร่วงแต่ละประชากรแยกจากกัน  
 

คำสำคัญ: ปลาก้างพระร่วง ความหลากหลายทางพันธุกรรม ไมโครแซทเทลไลท์ เครื่องหมายดีเอ็นเอ  
   

*ผู้รับผิดชอบ: อาคารปรีดากรรณสูต ช้ัน 6 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 E-mail: kunpagne@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ตีพิมพ์เผยแพร่เป็น เอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 4/2563 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด  

- 50 -



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 O17 

Genetic Structure of Glass Catfish (Kryptopterus vitreolus Ng & Kottelat, 2013) Population in 

Southern Thailand Using Microsatellite DNA Marker 

 

Apiradee Hanpongkittikul1* Wongpathom Kamonrat2 and Yongyote Reekanong3  

 
1Biodiversity Research Group Inland Fisheries Research and Development Division  
2Central Administrative Office, Department of Fisheries 
3Trad Inland Aquaculture Research and Development Center  

 

Abstract 

 Genetic inventory of Glass Catfish (Kryptopterus vitreolus Ng & Kottelat, 2013) in Southern Thailand 

were assessed in three provinces, Trang Phattalung and Narathiwat, using 6 microsatellite DNA markers  

(DTLKb8, DTLKb9, DTLKb10, DTLKb12, DTLKb15 and DTLKb19). Small Fst indicated weak genetic structuring 

(Fst = 0.039; 95% CI: 0.0184-0.0664). The number of alleles per locus and allelic richness ranged from 15.8±2.54 to 

26.7±8.20 and 11.9 to 15.0, respectively. Observed heterozygosities were moderate and ranged from 0.41 to 0.53.  

Fish from Phattalung province exhibited a highest genetic variation and the highest effective population size. 

The loss of some rare alleles was found in fish from Trang and Narathiwat. The exact tests suggested that 

most of genotype frequencies distorted from Hardy-Weinberg equilibrium. Loss of some rare alleles were found in 

Trang and Narathiwat subpopulation. Genetic composition of fish in Southern Thailand was separated into two 

groups according to the geographical area, East side (Phattalung and Narathiwat) and West side (Trang). 

Moreover, the significant in genetic composition and small effective population indicated that Ghost catfish 

population in Southern Thailand are in risk and need to be urgently managed, especially Trang Province 

which their effective population is more than 10 percent smaller than recommended level for conservation of 

natural population. All three populations were genetically distinct as well as their habitats were separated, 

therefore, the management of these populations should be done separately. 

 

Keywords: Kryptopterus vitreolus, Ghost catfish, Genetic diversity, Microsatellite, DNA marker 

   

*Corresponding author: 6th floors Preedakanasuta Building Department of Fisheries, Lardyao, Chatuchak, 
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O18 

การประมงอวนลากคานถ่างที่แจ้งเข้าเพื่อข้ึนสัตว์น้ำในจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2560 

 

เจนณรงค์ วรรณอุบล 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร) 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำประมงของเรือประมงอวนลากคานถ่างที่แจ้งเข้าเพื่อขึ้นสัตว์น้ำ  
ณ ท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำประมงในระบบสารสนเทศการทำการประมง 
(Fishing Info: FI) ระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai Flagged Catch Certification System: TFCC) 
และระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS) ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม ปี 2560 ผลการศึกษา 
พบว่า เรือประมงอวนลากคานถ่างที่แจ้งเข้าต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) ทั้งหมด 137 ลำ 
แบ่งเรือประมงได้ 2 ขนาด คือ เรือประมงขนาดตั้งแต่ 20 - 59.99 ตันกรอส จำนวน 89 ลำ คิดเป็นร้อยละ 64.96 และ
เรือประมงขนาดตั้งแต่ 60 - 149.99 ตันกรอส จำนวน 48 ลำ คิดเป็นร้อยละ 35.04 จำนวนเที่ยวที่เข้าขึ้นสัตว์น้ำ 2,190 เท่ียว 
เรือแต่ละลำออกทำการประมง 1 - 26 วันต่อเที่ยว เฉลี่ย 9 วันต่อเที่ยว ขนาดเครื่องยนต์ 180 - 500 แรงม้า ทำการประมง 
ที่ระดับความลึก 5 - 20 เมตร ความเร็วที่ใช้ทำการประมง 3 - 4 นอต ใช้เวลาในการลากครั้งละ 2.30 ชม. ทำการประมง 6 - 9 ครั้งต่อวัน 
และการทำประมงสามารถทำประมงได้ตลอดทั้งปี แหล่งทำประมงกระจายทั่วไปในพื้นที่อ่าวไทย โดยแหล่งทำการประมงที่สำคัญ 
มี 3 แหล่ง คือ บริเวณอ่าวไทยตอนใน อ่าวไทยตอนกลาง และอ่าวไทยตอนล่างในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณการจับสัตว์น้ำ 
5,527,363 กก. ชั่วโมงการลงแรงประมง 327,421 ชม.อัตราจับสัตว์น้ำเฉลี่ย 17.48 กก./ชม. ประกอบด้วย กลุ่มสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 
16.29 กก./ชม. คิดเป็นร้อยละ 93.19 และปลาเป็ด 1.19 กก./ชม. คิดเป็นร้อยละ 6.81 ในกลุ่มสัตว์น้ำเศรษฐกิจ สัตว์น้ำหลักที่ได้ 
คือ กลุ่มสัตว์น้ำอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจำแนกชนิดได้ อัตราการจับ 6.97 กก./ชม. หรือคิดเป็นร้อยละ 39.90 รองลงมา คือ กลุ่มกุ้ง 
กลุ่มปู กลุ่มปลาหมึก กลุ่มปลาหน้าดิน และกลุ่มปลาผิวน้ำ ซึ่งมีอัตราการจับ 3.70, 2.31, 2.01, 1.25 และ 0.05 กก./ชม.  
หรือคิดเป็นร้อยละ 21.18, 13.16, 11.50, 7.15 และ 0.30 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาอัตราการจับสัตว์น้ำแยกตามขนาดของเรือ
อัตราการจับสัตว์น้ำของเรือประมงขนาดตั้งแต่ 20 - 59.99 ตันกรอส และเรือประมงขนาดตั้งแต่ 60 - 149.99 ตันกรอส  
มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 17.29 กก./ชม. และ 17.85 กก./ชม. ซึ่งเมื่อทดสอบอัตราการจับของเรือทั้ง 2 ขนาด พบว่าอัตราการจับเฉลี่ย 

ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ( P>0.05)  
 

คำสำคัญ: อวนลากคานถ่าง จังหวัดสมุทรสาคร 
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Beam Trawl Fisheries Ported-In for Fish Landing in Samut Sakhon Province in 2017 

 

Jennarong Wannaubol 

Port - In and Port - Out Control Center, Area 1 (Samut Sakhon) 

 

Abstract 

 This research was aimed to study beam trawl fisheries which ported in Samut Sakhon Province 

during January - December 2017. Fishery data were obtained from Fishing Info (FI), Thai Flagged Catch 

Certification System (TFCC), and Vessel Monitoring System (VMS). A total of 2,190 fish landings were recorded 

by 137 beam trawlers reported at Port-In and Port-Out Control Center Area 1 (Samut Sakhon), There were 

two groups of vessel including 89 vessels (64.96%) were 20 - 59.99 GT s and 48 vessels (35.04%) were  

60 - 149.99 GT which equipped engine onboard of 180 - 500 HP. Fishing periods were found at 1 - 26 days/trip 

(9 days/trip in average) and 6 - 9 rounds/day. Fishing was operated all year by 2.5 hrs. dragging with  

the speed of 3 - 4 knots at 5 - 20 m depth. Their fishing grounds were all around the Gulf of Thailand, 

mainly in the inner Gulf, the Central Gulf, and the Lower Gulf in area of Nakhon Si Thammarat Province. 

Total catch was found 5,527,363 kg by fishing effort of 327,421 hrs. Their average catch rate was 17.48 kg/hr, 

composed of 16.29 kg/hr (93.19%) of economics species, and 1.19 kg/hr (6.81%) of trash fish. Regarding 

economic species, their main catch was 6.97 kg/hr (39.90%) of unidentified species, followed by 3.70 kg/hr 

(21.87%) of shrimp, 2.31 kg/hr (13.16%) of crab, 2.01 kg/hr (11.50%) of cephalopods, 1.25 kg/hr (7.15%)  

of demersal fish, and 0.05 kg/hr (0.30%) of pelagic fish. The median catch rates of 20 - 59.99 GT trawlers 

and 60 - 149.99 GT trawlers were 17.29 kg/hr and 17.85 kg/hr, respectively. However, catch rates of both 

groups of the trawlers were not significantly different (P>0.05). 
 

Keywords: Beam Trawl, Samut Sakhon Province  
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การจัดลำดับสำคัญของส่ิงขวางกั้นลำน้ำและริเริ่มรูปแบบทางผ่านปลาที่เหมาะสมเพ่ือฟื้นฟูการเดินทาง
ของปลาในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงเขตประเทศไทย 

 

บุญส่ง ศรีเจริญธรรม1*  ทิวารัตน์ เถลิงเกียรติลีลา2 อภิรดี หันพงศ์กิตติกูล2 โกศล ศรีพุฒินิพนธ์2 ณัฐพล อ่องมะลิ3 
และ อดุลวิทย์ ชูเชิด4 
1ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง 
2กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 
3กองประมงต่างประเทศ  
4ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

บทคัดย่อ 

การจัดลำดับสำคัญของสิ่งขวางกั้นลำน้ำและริเริ่มรูปแบบทางผ่านปลาที่เหมาะสมเพื่อฟื้นฟูการเดินทางของปลา  

ในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงเขตประเทศไทยดำเนินการศึกษาในลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง ระหว่างเดือนมกราคม 2561ถึงธันวาคม 2562  
โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสำรวจภาคสนาม แล้วนำมาประเมินด้วยเกณฑ์ด้านกายภาพระยะไกล 
ชีวภาพและเศรษฐกิจสังคม เพื่อจำแนกและจัดลำดับสำคัญของสิ่งขวางกั้นลำน้ำและเลือกพื้นที่นำร่องเพื่อติดตั้งทางผ่านปลา 
จากนั้นรวบรวมข้อมูลประชากรและชีววิทยาปลา อุทกวิทยา และชลศาสตร์ของพื้นท่ีนำร่องเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือก
รูปแบบทางผ่านปลาที่เหมาะสมและออกแบบโครงสร้างทางผ่านปลาที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง  
ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างมีจำนวนสิ่งขวางกั้นลำน้ำรวม 174 โครงสร้าง จาก 157 จุด โดยสิ่งขวางกั้น  

ลำน้ำจำนวน 108 โครงสร้าง จาก 91 จุด ได้ถูกประเมินว่าเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของปลา ประกอบด้วย ประตูระบายน้ำ ฝาย  
ฝายชะลอน้ำ ท่อลอดระบายน้ำ ท่อส่งน้ำ และทางข้ามน้ำ ผลการจัดลำดับพบฝายห้วยวังช้างมีคะแนนรวม 52 คะแนน  
จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความสำคัญมาก 6 ลำดับแรก และได้รับการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมต่อการติดตั้งทางผ่านปลานำร่อง 

เพื่อบรรเทาผลกระทบและเป็นแหล่งสาธิตการเรียนรู้ เนื่องจากมีสภาพพื้นที่ต้นน้ำดี อยู่ใกล้กับแม่น้ำโขง และเป็นพื้นที่ที่มี  

การทำการประมงมาก การวิเคราะห์ความสอดคล้องเพื่อเลือกรูปแบบทางผ่านปลาที่เหมาะสมพบทางผ่านปลาแบบ cone fishway 

ได้รับคะแนนมากที่สุด 24 คะแนน ในขณะที่การประเมินตำแหน่งที่ตั้งและช่องทางเข้าสู่ทางผ่านปลาพบบริเวณใกล้ฐานฝาย  

ณ ตำแหน่งริมฝั่งด้านซ้ายของลำน้ำมีความเหมาะสมมากที่สุด เม่ือออกแบบเบื้องต้นด้วยข้อมูลขนาดปลา ช่วงเวลาการไหลของน้ำ
ความแตกต่างของระดับน้ำด้านบนและล่างฝาย และการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำด้านท้ายฝายพบโครงสร้างทางผ่านปลา  

ควรมีความสูง 2.0 เมตร มีความชัน 1:18 มีห้วงน้ำรวม 20 ห้วง แต่ละห้วงมีความต่างระดับ 10 เซนติเมตร และมีความยาว
ทางผ่านปลามากกว่า 34 เมตร 

 

คำสำคัญ: ทางผ่านปลา การจัดลำดับสิ่งขวางกั้นลำน้ำ ห้วยหลวง ฝายห้วยวังช้าง Cone fishway 

   

*ผู้รับผิดชอบ: ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2562-0600 

 E-mail: boonsosr@yahoo.com  
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Prioritizing Barriers and Initiating Optimal Fish Passage Design for Restoring Fish Migration 

in the River Basin of Mekong Tributaries, Thailand 

 

Boonsong Sricharoendham1* Tiwarat Thalerngkietleela2 Apiradee Hanpongkittikul2  
Kosol Sriputtinibondh2 Natthapol Ongmali3 and Adulvit Chucherd4 
1Central Administrative Office, Department of Fisheries 
2Inland Fisheries Research and Development Division 
3Fisheries Foreigner Affair Division  
4Geometric Information Center 

 

Abstract  

 Prioritizing barriers and initiating optimal fish passage design for restoring fish migrations in the river basin 

of Mekong tributaries, Thailand has been implemented in the Huai Luang River Basin, Udon Thani and 

Nong Khai Province from January 2018 to December 2019. In this study, the available information, satellite 

imagery data and ground truth field survey were used to identify each potential barrier. Remote assessment, 

biological assessment and socioeconomic assessment of 1 4  indicators were apprized to prioritize all barriers. 

Also, fish species, fish biology, hydrology and hydraulics data was used for compatibility analysis of optimal 

fish passage model and its structural design. The result showed that there were 174 structures from 157 sites 

acrossed river and streams on the Lower Huai Luang Basin. From the field appraisal, 108  structures from  

91 sites were identified as the barriers to fish migration including dams, regulator gates, weirs, culverts, pipes, 

and fords. With remote, biological and socio-economic assessments, 6  barriers were listed as high priority and 

require remediation. Among these, Huai Wang Chang Weir (52  scores), which located in the Huai Luang Tributary, 

has been selected for remediation fish passage and demonstration in the river system due to the upstream 

flood area is in good condition for fish in spawning season. The location does not far away from Mekong 

River and it is the important site for the fishery. Considering of the suitable options of the fish passage 

model that are compatible with the Huai Wang Chang Weir were depended on biology, hydrology and 

hydraulics. Relevant information is needed to decide the optimal design of fish passage including designing 

the location of the fish pass and the location of the entrance to the fish pass structure according to the area 

conditions of the Huai Wang Chang. The most suitable fishway pattern selected for Huai Wang Chang Weir 

was cone fishway which got the highest 24 scores from compatibility assessment. It was designed considering 

the structure characteristic, size of migratory fish, natural flow, duration of water, the difference of water level 

between the upper and lower areas in dry and flood season and changing of water level at the downstream 

area. Fishway structure is 2.0 meters in height and 1:18 in slope. It contains 20 pools with a 10 centimeters 

drop between baffles with more than 34.0 meters in total length.  
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Keywords: Fish passage, Prioritizing barrier, Huai Luang River, Huai Wang Chang Weir, Cone fishway  
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ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของลูกปลาวัยอ่อน และลูกปลา ในแม่น้ำสงคราม  
 

ประมุข ฤาแก้วมา1* นิศาชล ฤาแก้วมา2 และ วรปรัชญ์ เหาะเจริญ1 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) 
2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
 

บทคัดยอ่ 

 การศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของลูกปลาวัยอ่อนและลูกปลา ในแม่น้ำสงคราม 
ดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2561 สุ่มตัวอย่างรวม 6 เที่ยวสำรวจ จำนวน 8 จุดสำรวจ จุดสำรวจละ 3 ซ้ำ 
ตามปากลำห้วยหลักที่ไหลลงแม่น้ำสงคราม พบชนิดพันธุ์ปลา 26 วงศ์ 77 ชนิด จำแนกเป็นชนิดพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาสร้อย 

ปลาตะเพียน (Cyprinidae) จำนวน 32 ชนิด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของพันธุ์ปลาที่พบทั้งหมด ปริมาณลูกปลาเฉลี่ย 642.13 ตัว
ต่อ 100 ตารางเมตร องค์ประกอบหลักของโครงสร้างลูกปลาที่พบมาก 4 วงศ์ ที่ค่าร้อยละสะสม 81.1 ของจำนวนลูกปลาที่พบทั้งหมด 
ประกอบด้วย วงศ์ปลาสร้อยปลาตะเพียน วงศ์ปลาซิวแก้ว วงศ์ปลาบู่ และวงศ์ปลาหมู คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.9, 17.3, 8.7 

และ 6.2 ตามลำดับ  
 โดยพบการแพร่กระจายของประชาคมลกูในจุดสำรวจที่ 6 มีความชุกชุมของลูกปลาสูงสดุ เฉลี่ย 106.26 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร 
รองลงมา ได้แก่ จุดสำรวจที่ 3, 7, 5, 2, 4, 1 และจุดสำรวจที่ 8 พบมีความชุกชุมของลูกปลาเฉลี่ย 102.74, 94.31, 89.77, 86.90, 

71.24 และ 49.10 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร ตามลำดับ ส่วนจุดสำรวจที่มีความชุกชุมของลูกปลาน้อยที่สุด ได้แก่ จุดสำรวจที่ 8 

มีความชุกชุมของลูกปลาเฉลี่ย 41.78 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร 
 ส่วนตามเดือนสำรวจพบว่าในเดือนมิถุนายน 2561 มีความชุกชุมของลูกปลาสูงสุดเฉลี่ย 166.48 ตัว ต่อ 100 ตารางเมตร 
รองลงมา ได้แก่ เดือนมีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และมกราคม 2561 พบความชุกชุมของลูกปลาเฉลี่ย 151.10, 94.04, 

87.92 และ 80.51 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร ตามลำดับ ส่วนเดือนกันยายน 2561 พบความชุกชุมของลูกปลาน้อยที่สุดเฉลี่ย 
62.07 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร และดัชนีบ่งช้ีทางนิเวศวิทยา พบค่าดัชนีความชุกชุมหรือดัชนีความมากชนิด มีค่าเฉลี่ยตามจุดสำรวจ 
5.948+0.75 ดัชนีความเท่าเทียม มีค่าเฉลี่ยตามจุดสำรวจ 0.709+0.05 และดัชนีความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยตามจุดสำรวจ 
2.630+0.24  
 

คำสำคัญ: ลูกปลาวัยอ่อน ลูกปลา แม่น้ำสงคราม 

   

*ผู้รับผิดชอบ: 250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 E-mail: prukaewma@hotmail.com 
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Diversity, Abundance and Distribution of Fish Larvae and Juvenile in SongKhlam River 

 

Pramook Ruekaewma1* Nisachol Ruekaewma2 and Worapat Horjarlearn1 
1KhonKaen Inland Fisheries Research and Development Center (Ubolratana Dam) 
2Rajamangala University of Technology Isan, SakonNakhon Campus 

 

Abstract 

 Study of Diversity, Abundance and Distribution of Fish Larvae and Juvenile in SongKhlam River, Thailand, 

was carried out during January to December 2018 for 6 field trip surveys at 8 stations with 3 replications. 

There were 642.13 fish per 100 square meters collected of juvenile fish specimens, consisted of 26 families  

77 species. The dominant fish family was Cyprinidae (32 sp., 42%). The main structure of fish juvenile community 

was 4 families (81.1%) consisted of Cyprinidae (48.9%), Clupeidae (17.3%), Gobiidae (8.7%), and Cobitidae (6.2%). 

 The sixth station showed the highest average abundance of fish larvae and juvenile was 296.75 

per 100 square meters, followed by survey station 3, 7, 5, 2, 4, 1 and 8, of which the average abundance  

of fish larvae and juvenile was 102.74, 94.31, 89.77, 86.90, 71.24 and 49.10 per 100 square meters, respectively. 

The lowest abundance of fish larvae and juvenile was the 8th survey station of which the average as 41.78 
per 100 square meters. 

 According to the survey month, the highest average abundance of fish larvae and juvenile was found 

166.48 per 100 square meters in June 2018, followed by March, May, July and January 2018 of which 

average abundance of 151.10, 94.04, 87.92 and 80.51 per 100 square meters, respectively. In September 2018 

found the lowest abundance of fish larvae and juvenile with average of 62.07 per 100 square meters. 

 Ecological indicator Index, the richness Index average survey points was 5.948+0.75. The equitability 

index average survey points was 0.709+0.05, and the diversity index average survey points was 2.630+0.24. 

 

Keywords: Fish Larvae, Fish Juvenile, SongKhlam River 

   

*Corresponding author: 250, Moo 3, Khuean Ubonrat Sub-district, Ubonrat District, Khonkaen Province 40250  

E-mail: prukaewma@hotmail.com 
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คำนำ 

 แม่น้ำสงครามเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง เป็นลุ่มน้ำขนาดใหญ่รองลงมาจากลุ่ มน้ำมูลและชี มีพื้นที่ครอบคลุม 

25 อำเภอ 4 กิ่งอำเภอ ใน 4 จังหวัด คือ อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม ลุ่มน้ำสงครามมีพื้นที่รวม 12,700 ตารางกิโลเมตร 
ต้นน้ำสงครามเกิดจากเทือกเขาภูพานที่มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 300 ม.รทก. และลดระดับลงอย่างรวดเร็วถึงประมาณ  
150 - 160 ม.รทก. แม่น้ำสงครามมีความยาวทั้งสิ้น 465 กิโลเมตร จากต้นน้ำจนบรรจบกับแม่น้ำโขง บริเวณบ้านไชยบุรี 
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประชากรในลุ่มน้ำสงครามส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ ทำนา ที่อาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติ 
เนื่องจากบริเวณลุ่มน้ำสงครามมีปรมิาณน้ำฝนสูง ประมาณ 1,800 มิลลิเมตรตอ่ปี ปริมาณน้ำฝน 90 เปอร์เซ็นต์ จะตกในฤดูฝน 
คือ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน จึงทำให้น้ำไหลในลำน้ำเป็นปริมาณมากและไหลบ่าท่วมที่ราบลุ่มเป็นบริเวณกว้างทุกปี 
โดยมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมประมาณ 660,000 ไร่เป็นประจำทุกปีและเป็นพื้นที่น้ำท่วมขังเพียงแห่งเดียวของประเทศที่ยังคงความหลากหลาย
และความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรประมง ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งทางด้ านนิเวศวิทยา ชีววิทยาสัตว์น้ำ  
และด้านการทำประมง นับเป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่ มีคุณค่าสูงต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำ ดังนั้น 

ทำให้ลำน้ำสงครามและลำน้ำสาขาเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงและสนับสนุนความม่ันคงทางอาหารแก่ชุมชน  
โดยเป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากปลาและสัตว์น้ำท่ีสำคัญ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539; มะลิ และคณะ, 2545) 

 ปัจจุบันพื้นที่แม่น้ำสงครามมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งการบุกรุกที่ป่าบุ่ง ป่าทาม เพื่อทำการเกษตร
และยังมีโครงการที่จะสรา้งฝายและเขื่อนกั้นลำห้วยสาขาท่ีไหลลงแม่น้ำสงครามอีกหลายแห่งตามโครงการพัฒนาลุม่น้ำสงคราม
เพื่อประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมซ่ึงน่าจะเป็นการทำลายพื้นท่ีวางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำ การศึกษาความหลากหลาย 
ความชุกชุม และการแพร่กระจายของลูกปลาในแม่น้ำสงคราม จึงมีความสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมในลุ่มน้ำสงครามไปมากกว่านี้ ท้ังนี้การศึกษาชีวประวัติในช่วงชีวิตใดช่วงชีวิตหนึ่งของปลาโดยเฉพาะการศึกษา
ลูกปลาวัยอ่อนยังสามารถจะนำมาใช้เป็นดัชนีช้ีวัดสภาวะแวดล้อมและคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปบริเวณแม่น้ำสงครามได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากลูกปลาวัยอ่อนมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมค่อนข้างรวดเร็ว นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้ยังสามารถ
นำมาใช้เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการประกอบการพิจารณาในการก่อสร้างฝายและเขื่อนในลำน้ำสงคราม อีกทั้งยังสามารถ  

ใช้เป็นข้อมูลในการอนุรักษ์สัตว์น้ำบริเวณแม่น้ำสงครามและเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงในลุ่มน้ำสงครามให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของลูกปลาวัยอ่อน และลูกปลาในแม่น้ำสงคราม 

 

การดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล  

1. แผนการศึกษา 
 วางแผนการศึกษาโดยกำหนดพื้นที่ตามปากลำน้ำหลักที่ไหลลงแม่น้ำสงคราม ให้ครอบคลุมทั้งหมดทั้งตอนบน ตอนกลาง 
และตอนล่าง แล้วสุ่มตัวอย่างทำการสุ่มตัวอย่างรวม 6 เที่ยวสำรวจ ได้แก่ เดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน 
กรกฎาคม และเดือนกันยายน 2561 จำนวน 8 พื้นที่สำรวจ ได้แก่ พื้นที่ 1. ปากห้วยอ้วน พื้นที่ 2. ปากห้วยเมา พื้นที่ 3. ปากห้วยน้ำ 
พื้นที่ 4. ปากห้วยน้ำยาม พื้นที่ 5. ปากห้วยฮี้ พื้นที่ 6. ปากห้วยซาง พ้ืนที่ 7. ปากห้วยโนด และพื้นที่ 8. ปากห้วยคอง (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 แผนที่แม่น้ำสงครามโดยสังเขป และจดุเก็บตัวอย่างตามปากลำห้วยที่ไหลลงแม่น้ำสงครามทั้ง 8 จุด 

 

2. การเก็บข้อมูล  
 การสุ่มตัวอย่างลูกปลา รวบรวมตัวอย่างลูกปลาโดยใช้อวนลากลูกปลาขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 30 เมตร 
ขนาดช่องตา 1 มิลลิเมตร ลากบริเวณริมฝั่ง ตามปากลำห้วยที่กำหนดจุดสุ่มตัวอย่าง รวบรวมตัวอย่าง 6 ครั้งต่อปี นำตัวอย่าง 
ที่ได้มาเก็บรักษาด้วยน้ำยาฟอร์มาลินเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนำตัวอย่างมาแยกออกจากเศษตะกอนและสัตว์น้ำอื่นๆ  
นับจำนวนตัวท่ีพบ แล้วจำแนกชนิด และรักษาด้วยน้ำยาฟอร์มาลินเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์  
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 นำข้อมูลที่รวบรวมได้จากการจำแนกชนิดและนับจำนวน แล้วนำมาปรับข้อมูลความชุกชุมของลูกปลาเป็นตัว ต่อ 100 ตารางเมตร 
ในตัวอย่างที่เก็บจากอวนทับตลิ่ง เพื่อศึกษาความชุกชุมของลูกปลาในแต่ละจุดสำรวจและเดือนสำรวจ ดังมีรายละเอียดของการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้  
 3.1) ค่าดัชนีความชุกชุมหรือดัชนีความมากชนิด (Richness Index) 

 3.2) ดัชนีความสม่ำเสมอหรือดัชนีความเท่าเทียม (Evenness index หรือ Equitability index) 

 3.3) ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุ (Diversity index) 

 3.4) การกระจายของประชาคมสิ่งมีชีวิต (Ranked species abundance curve) 

 3.5) การวิเคราะห์การจัดกลุ่มของประชาคมสิ่งมีชีวิต (Cluster analysis) 
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 O1 

 

O20 

ผลการศึกษา 
 การศึกษาโครงสร้างประชาคมลูกปลา ในแม่น้ำสงคราม ดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2561  
1. ความหลากหลายของชนิดพันธ์ุปลาในแม่น้ำสงคราม  

 ชนิดพันธุ์ปลาในแม่น้ำสงครามระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2561 พบว่า บริเวณพื้นท่ีตามปากลำห้วยหลัก 

ที่ไหลลงแม่น้ำสงครามทั้ง 8 จุดสำรวจ พบว่าบริเวณพื้นที่แม่น้ำสงครามที่บรรจบกับลำห้วยหลักที่ไหลลงยังแม่น้ำสงครามทั้ง 8 พื้นที่
มีความหลากชนิด ของลูกปลาจำนวนมาก โดยพบชนิดพันธุ์ปลารวม 26 วงศ์ 77 ชนิด จำแนกเป็นชนิดพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาสร้อย
ปลาตะเพียน (Cyprinidae) จำนวน 32 ชนิด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของพันธุ์ปลาที่พบทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ชนิดพันธุ์ปลา
ในวงศ์ปลาหมู (Cobitidae) พบรวม 6 ชนิดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 ชนิดพันธุ์ปลา ในวงศ์ปลากดปลาแขยง (Bagridae)  

วงศ์ปลากระทิง (Mastacembelidae) วงศ์ปลาบู่ (Gobiidae) วงศ์ปลาแรด (Osphronemidae) วงศ์ปลาช่อน (Channidae) 

และวงศ์ปลาปักเป้า (Tetraodontidae) พบจำนวน 3 ชนิดเท่ากัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 วงศ์ปลาค้อ (Balitoridae)  

วงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) และวงศ์ปลาเสือดำ (Nandidae) พบจำนวน 2 ชนิดเท่ากัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 และชนิด
พันธุ์ปลาในวงศ์ที่เหลือพบวงศ์ละ 1 ชนิด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 (ตารางที่ 1) 
 สำหรับความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาที่พบตามจุดสุ่มตัวอย่างในลำน้ำสงครามซ่ึงตั้งอยู่ปากห้วยและลำน้ำที่ไหลลง
แม่น้ำสงครามตั้งแต่ปากห้วยอ้วน ไหลลงสู่แม่น้ำสงครามที่บ้านอ้วน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จนถึงปากห้วยคอง 
บรรจบกับแม่น้ำสงครามตรงบริเวณบ้านท่าศรีชมช่ืน อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ พบว่า พื้นที่ 1. ปากห้วยอ้วน ไหลลงสู่แม่น้ำสงคราม
ที่บ้านอ้วน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พบชนิดพันธุ์ปลารวม 46 ชนิด 23 วงศ์ ประกอบด้วย พันธุ์ปลาในวงศ์ปลาสร้อย
ปลาตะเพียนรวม 18 ชนิด รองลงมา ได้แก่ พันธุ์ปลาในวงศ์ปลารากกล้วย (Cobitidae) จำนวน 4 ชนิด พื้นที่ 2. ปากห้วยเมา 
บรรจบแม่น้ำสงครามบริเวณบ้านคำไฮ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนมพบชนิดพันธุ์ ปลารวม 42 ชนิด 23 วงศ์ ประกอบด้วย
พันธุ์ปลาในวงศ์ปลาสร้อยปลาตะเพียน  (Cyprinidae) รวม 18 ชนิด รองลงมา ได้แก่ พันธุ์ปลาในวงศ์ปลารากกล้วย 
(Cobitidae) จำนวน 3 ชนิด พื้นที่ 3. ปากห้วยน้ำอูน บรรจบกับแม่น้ำสงครามที่บ้านปากอูน อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม 
พบชนิดพันธุ์ ปลารวม 36 ชนิด 19 วงศ์ ประกอบด้วยพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาสร้อยปลาตะเพียนรวม 13 ชนิด รองลงมา  ได้แก่ 
พันธุ์ปลาในวงศ์ปลารากกล้วย (Cobitidae) พันธุ์ปลาในวงศ์ปลากระทุงเหว (Mastacembelidae) และพันธุ์ปลาในวงศ์ปลากริม 
กระดี่ (Osphronemidae) จำนวน 3 ชนิด พื้นที่ 4. ปากห้วยน้ำยาม บรรจบกับแม่น้ำสงครามที่บ้านปากยาม อำเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม พบชนิดพันธุ์ ปลารวม 36 ชนิด 21 วงศ์ ประกอบด้วยพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาสร้อยปลาตะเพียนรวม 14 ชนิด 
พันธุ์ปลาในวงศ์ปลาเนื้ออ่อนจำนวน 1 ชนิด รองลงมา ได้แก่ พันธุ์ปลาในวงศ์ปลารากกล้วย (Cobitidae) จำนวน 3 ชนิด  

พื้นที่ 5. ปากห้วยฮี้ บรรจบกับแม่น้ำสงครามที่บ้านท่าพันโฮง อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม พบชนิดพันธุ์ ปลารวม 41 ชนิด 24 วงศ์ 
ประกอบด้วยพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาสร้อยปลาตะเพียน (Cyprinidae) รวม 16 ชนิด รองลงมา ได้แก่ พันธุ์ปลาในวงศ์ปลาบู่ 
(Gobiidae) พันธุ์ปลาในวงศ์ปลาแรด (Osphronemidae) และพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาปักเป้า (Tetraodontidae) จำนวน 2 ชนิด 
พื้นที่ 6. ปากห้วยซาง บรรจบแม่น้ำสงครามใกล้บ้านหนองบัวใหญ่ อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม พบชนิดพันธุ์ปลารวม 39 ชนิด 
22 วงศ์ ประกอบด้วยพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาสร้อยปลาตะเพียน (Cyprinidae) รวม 17 ชนิด รองลงมา ได้แก่ พันธุ์ปลาในวงศ์ปลาปักเป้า 
(Tetraodontidae) จำนวน 3 ชนิด พื้นที่ 7. ปากห้วยโนด บรรจบแม่น้ำสงครามที่บ้านปากโนด และบ้านดงตอกแป้น อำเภอคำตากร้า 
จังหวัดสกลนคร พบชนิดพันธุ์ ปลารวม 36 ชนิด 21 วงศ์ ประกอบด้วย พันธุ์ปลาในวงศ์ปลาสร้อยปลาตะเพียน (Cyprinidae) 

รวม 24 ชนิดรองลงมา ได้แก่ พันธุ์ปลาในวงศ์ปลารากกล้วย (Cobitidae) และพันธุ์ปลาในวงศ์ปลากดปลาแขยง (Bagridae) 

จำนวน 3 ชนิด พื้นท่ี 8. ปากห้วยคองบรรจบกับแม่น้ำสงครามตรงบริเวณ บ้านท่าศรีชมชื่น อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย 
พบชนิดพันธุ์ ปลารวม 36 ชนิด 15 วงศ์ ประกอบด้วยพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาสร้อยปลาตะเพียน (Cyprinidae) รวม 19 ชนิด 
รองลงมา ได้แก่ พันธุ์ปลาในวงศ์ปลารากกล้วย (Cobitidae) และพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาบู่ (Gobiidae) จำนวน 3 ชนิดเท่ากัน 

- 61 -



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 O20 

 จากความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาที่พบในระหว่างทำการศึกษาพบว่าพื้นที่สุ่มตัวอย่างที่ตั้งอยู่บริเวณตอนล่าง
ของลำน้ำท่ีบ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม มีแนวโน้มพบความหลากหลายของชนิดของลูกปลาตามจุดสำรวจ
มากที่สุดรวม 45 ชนิด และจากลูกปลาที่พบรวม 77 ชนิด 

2. ปริมาณ และการแพร่กระจาย ของลูกปลาในแม่น้ำสงคราม 

 ผลการศึกษาการแพร่กระจายของประชาคมลูกปลาจากการสุ่มตัวอย่างด้วยอวนลาก พบปริมาณลูกปลาเฉลี่ย 
642.13 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร ผลตามเดือนสำรวจพบว่าในเดือนมิถุนายน มีความชุกชุมของลูกปลาสูงสุดเฉลี่ย 166.48 ตัว 
ต่อ 100 ตารางเมตร รองลงมา ได้แก่ เดือนมีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และเดือนมกราคม พบความชุกชุมของลูกปลาเฉลี่ย 
151.10, 94.04, 87.92 และ 80.51 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร ตามลำดับ ส่วนเดือนกันยายน พบความชุกชุมของลูกปลาน้อยที่สุดเฉลี่ย 
62.07 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร (ตารางที่ 1) 

 ทั้งนี ้เม่ือตรวจสอบปริมาณ และการแพร่กระจายของปลาชนิดเด่นในแต่ละเดือนพบว่ามีปลาชนิดเด่นอยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน 
3 ชนิด ได้แก่ ปลาขี้ยอกหลังดำ ปลากระสูบจุด และปลาซิวหางแดง และปลาในวงศ์ปลาซิวแก้ว 1 ชนิด ได้แก่ ปลาซิวแก้ว 

และปลาในวงศ์ปลารากกล้วย 1 ชนิด ได้แก่ ปลารากกล้วย โดยมีการแพร่กระจาย 5 ชนิดหลักในแต่ละเดือนพอสรุปได้ ดังนี ้
 เดือนมกราคมพบปริมาณและการแพร่กระจายของปลาชนิดเด่นมากที่สุด ได้แก่ ปลารากกล้วย พบร้อยละ 20.94 

รองลงมา ได้แก่ ปลากระสูบ ซิวอ้าว บู่ลาย และถั่วงอก พบร้อยละ 16.11, 7.94, 6.10 และ 5.86 ตามลำดับ เดือนมีนาคม 

พบปริมาณและการแพร่กระจายของปลาชนิดเด่นมากที่สุด ได้แก่ ปลาขี้ยอกหลังดำพบร้อยละ 27.05 รองลงมา ได้แก่ ปลาซิวแก้ว 
ปลากระสูบจุด ปลารากกล้วย และปลาบู่ลาย พบร้อยละ 25.20, 6.93, 6.80, 5.52 และ 26.20 ตามลำดับ เดือนพฤษภาคม 

พบปริมาณและการแพร่กระจายของปลาชนิดเด่นมากที่สุด ได้แก่ ปลากระสูบจุด พบร้อยละ 26.20 รองลงมา ได้แก่ ปลาซิวหางแดง 
ตะเพียนขาว ซิวแก้ว และปลาสร้อยขาว พบร้อยละ 12.22, 12.12, 10.54 และ 10.14 ตามลำดับ เดือนมิถุนายนพบปริมาณ 
และการแพร่กระจายของปลาชนิดเด่นมากที่สุด ได้แก่ ปลาซิวแก้วพบร้อยละ 28.38 รองลงมา ได้แก่ ปลาบู่ใส กระสูบจุด  
ขี้ยอกหลังดำ และปลาถั่วงอก พบร้อยละ 13.35, 13.24, 12.80 และ 6.23 ตามลำดับ เดือนกรกฎาคมพบปริมาณและ 

การแพร่กระจายของปลาชนิดเด่นมากที่สุด ได้แก่ ปลาซิวหางแดง พบร้อยละ 15.17 รองลงมา ได้แก่ ปลาซิวแก้ว ข้ียอกหลังดำ  
ซิวข้าวสาร และปลาซิวหนวดยาว พบร้อยละ 13.07, 10.9,6 10.11 และ 6.22 ตามลำดับ และเดือนกันยายนพบปริมาณ 

และการแพร่กระจายของปลาชนิดเด่นมากที่สุดได้แก่ปลาซิวหางแดงพบร้อยละ 22.68 รองลงมา ได้แก่ ปลาแป้นแก้ว ซิวแก้ว  
ซิวข้างลาย และปลาปักเป้าจุดแดง พบร้อยละ 16.27, 6.57, 6.12 และ 6.12 ตามลำดับ (ภาพท่ี 2) 
 ส่วนตามจุดสำรวจพบปากห้วยซาง มีความชุกชุมของลูกปลาสูงสุด เฉลี่ย 106.26 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร แต่มีความแปรปรวนสูง
แสดงว่ามีความชุกชุมแตกต่างกันมากในแต่ละเดือนสำรวจ รองลงมา ได้แก่ ห้วยอูน ห้วยโนด ห้วยฮี้ ห้วยเมา ห้วยยาม และห้วยอ้วน 
พบมีความชุกชุมของลูกปลาเฉลี่ย 102.74, 94.31, 89.77, 86.90, 71.24 และ 49.10 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร ตามลำดับ  
ส่วนจุดสำรวจที่มีความชุกชุมของลูกปลาน้อยท่ีสุด คือ ห้วยคอง มีความชุกชุมของลูกปลาเฉลี่ย 41.78 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร 
(ภาพท่ี 1)  
 ทั้งนี้ เม่ือตรวจสอบปริมาณและการแพร่กระจายของปลาชนิดเด่นในแต่ละจุดสำรวจพบว่ามีปลาชนิดเด่น 

อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน 3 ชนิด ได้แก่ ปลากระสูบจุด ปลาซิวหางแดงและปลาขี้ยอกหลังดำ และปลาในวงศ์ปลาซิวแก้ว 1 ชนิด 
ได้แก่ ปลาซิวแก้ว โดยมีการแพร่กระจาย 5 ชนิดหลักในแต่ละจุดสำรวจพอสรุปได้ ดังนี ้
 จุดสำรวจที่ 1 ห้วยอ้วน พบปริมาณและการแพร่กระจายของปลาชนิดเด่นมากที่สุด ได้แก่ ปลาซิวแก้ว พบร้อยละ 19.81 

รองลงมา ได้แก่ ปลากระสูบ ซิวข้างลาย ซิวหางแดง และปลาบู่ใส พบร้อยละ 18.49, 15.48, 7.74 และ 5.85 ตามลำดับ  
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ตารางที่ 1 ความหลากหลายและการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ปลาโดยความชุกชุมตามสถานี (ตัว/100 ตารางเมตร)  
จากการสุ่มตัวอย่างด้วยอวนลากลูกปลาในแม่น้ำสงคราม จากการสำรวจเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2561 

 

  

ชนิด ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร ์ จุดสำรวจ เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 
 

  Family Notopteridae  
              

1 กราย Chitala ornata 0 0 0 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0.09 0 0  
  Family Clupeidae 

              

2 ซิวแก้ว Clupeichthys aesarnensis 9.73 22.2 17.5 14.3 26 11.4 9.36 0.28 0 38.1 9.91 47.3 11.5 0  
  Family Sundasalangidae 

              

3 ถ่ัวงอก Sundasalanx mekongensis 0 0.09 0.56 0.56 1.57 1.02 12.4 0.56 4.72 0.74 0.37 10.4 0.56 4.72  
  Family Cyprinidae 

              

4 แปบ Parachela siamensis 0.37 1.02 0.46 0.28 0.09 0.74 1.2 0 0.93 0.56 0 1.57 1.11 0.93 

5 แปปทางดอก Parachela harmandi 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 น้ำหมึก Opsarius koratensis 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0 0 0 

7 ซิวเจ้าฟ้า Amblypharynodon 

chulabhornae 

0 0.09 0 0 0 0.19 0 0 0.09 0 0.09 0 0.09 0.09 

8 ซิวหนวดยาว Esomus metallicus 0 0.46 5.1 0.28 0.09 1.85 0.09 0.09 0 0 0.37 1.95 5.47 0 

9 ซิวหางแดง Rasbora borapetensis  3.8 6.21 3.06 1.02 8.15 15.3 6.67 4.17 0 5.19 11.5 4.26 13.3 0 

10 ซิวข้างลาย Rasbora daniconius 7.6 1.02 3.34 1.85 0.37 0.09 3.71 1.48 2.5 6.58 6.3 0 0.28 2.5 

11 ซิวควาย Rasbora paviei 0 0 0 0 0 0.28 0.09 0.09 0 0 0.28 0 0 0 

12 ซิวอ้าว Rasbora argyrotaenia 0.74 0.09 1.11 1.67 6.39 1.02 1.39 0.93 6.39 1.3 1.02 0.37 1.2 6.39 

13 ซิวหางกรรไกร Rasbora trilineata   0.93 0.28 0.83 0.56 1.2 1.57 1.95 0.28 0.56 0.09 0.19 1.85 3.8 0.56 

14 ซิวหางกรรไกรเล็ก Rasbora spilocerca  0 0.56 0 0 0 0 0.09 0.19 0 0 0 0.09 0.56 0 

15 โจก Cyclocheilichthys enaplos 0 0 0 0 0 0.37 0 0 0 0 0.37 0 0 0 

16 ไส้ตันตาขาว Cyclocheilichthys repasson 0 0 0 0 0.83 4.45 0 0.74 0.83 5.19 0 0 0 0.83 

17 ไส้ตันตาแดง Cyclocheilichthys apogon 0 0 0.19 0 0 0.09 0 0 0 0.09 0.09 0 0 0 

18 ข้ียอกครีบเหลือง Mystacoleucus argenteus 0.19 0 0 0 0 0.09 0 0 0 0.09 0 0.19 0 0 

19 ข้ียอกหลงัดำ Mystacoleucus marginatus 1.39 0.46 8.15 12.5 10.7 14.5 17.7 13.5 2.13 40.9 3.98 21.3 9.64 2.13 

20 ปลากะมัง Puntioplites proctozysron 0 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0.09 0 0 0 0 

21 ตะเพียนทอง Barbonymus altus 0.93 0.28 0.37 0.19 0 0.19 0 0 0 0.19 0.09 0 0.09 0 

22 ตะเพียนขาว Barbonymus gonionotus      0.19 4.35 13.1 2.87 0.19 0.19 0 0 1.67 0.19 11.4 3.89 3.71 1.67 

23 กระสูบจุด Hampala dispar  9.08 27.5 1.39 5.47 1.67 4.45 19.1 4.26 13 10.5 24.6 22.1 2.41 13 

24 กระสูบขีด Hampala macrolepidota 0.09 0.28 0.93 0.37 0 1.67 0.28 0 0 0 0 0 1.76 0 

25 ตะเพียนทราย Puntius brevis           0 0 0 0 0 0.19 0.28 0 0 0 0.09 0 0 0 

26 แก้มซ้ำ Systomus orphoides 0.09 0 0 0.09 0 0 0.19 0.09 0.09 0 0 0 0.28 0.09 

27 เสือสุมาตรา Systomus partipentazona 0.09 0 0.28 0.19 0.19 0 0.28 0 0.09 0 0.09 0.28 0 0.09 

28 ซ่า Labiobarbus lineatus             0.19 0.09 0.28 0.09 0.46 0.09 0 0 0.65 0 0 0.19 0 0.65 

29 สร้อยเกล็ดถ่ี Thynnichthys thynnoides 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 สร้อยขาว Henicorhynchus siamensis        0.46 0 0.09 1.95 4.26 3.15 0.19 0 0 0 9.54 0.46 0 0 

31 สร้อยนกเขา Osteochilus hasseltii 0.28 0 0.56 0.37 0.37 1.67 0.19 0.19 0.46 0 1.76 0 0.83 0.46 

32 พรมหัวเหม็น Osteochilus melanopleurus 0 0 0 0 0 1.02 0 0 0 0 0 0 1.02 0 

33 กาแดง Epalzeorhynchos frenatus 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 จิ้งจอก Crossocheilus reticulatus 0.28 0 0 0 0.37 1.02 0.09 0 0.46 1.2 0 0 0 0.46 

35 หว้า Labeo pierrei 0.56 0.09 4.26 0.19 0.09 0.65 0 0.65 0 0 0.37 2.22 3.89 0  
  Family Balitoridae 

              

36 ค้อ Nemacheilus longistriatus 0 0.09 0.28 0 3.71 1.67 1.39 0.56 2.41 3.24 0.09 0.09 0.19 2.41 

37 ผีเสื้อ Homaloptera smithi 0 0 0 0 0 0 0.09 0 0 0.09 0 0 0 0  
  Family Cobitidae 

              

38 หมูหางแดง Yasuhikotakia modesta 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 หมูค้อ Yasuhikotakia morleti 0 0 0 0.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 รากกล้วย1 Acantopsis choirorhynchos 0.37 1.67 2.04 4.35 8.62 10.8 2.41 3.43 16.9 10.3 2.04 0.37 0.46 16.9 

41 รากกล้วย2 Acantopsis gracilentus 0.28 0 1.11 0 0 0.28 1.67 0.19 0 0 0.19 1.95 0.46 0 

42 รากกล้วย3 Acantopsis sp. 0 0 1.3 0.19 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 อีด Lepidocephalichthys hasselti 0.28 0 0 0 0 0 0.19 0.09 0 0.19 0 0.19 0 0.19 
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ตารางที่ 1 ความหลากหลายและการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ปลาโดยความชุกชุมตามสถานี (ตัว/100 ตารางเมตร)  
จากการสุ่มตัวอย่างด้วยอวนลากลูกปลาในแม่น้ำสงคราม จากการสำรวจเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2561 (ต่อ) 

  

ชนิด ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร ์ จุดสำรวจ เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 
  

Family Belonidae 
              

44 สายทอง Pangio anguilaris 0.09 0 0 0 0.19 0.09 0.09 0 0 0.28 0.09 0.09 0 0   
Family Gyrinocheilidae 

              

45 ลูกผึง้ Gyrinocheilus aymonieri 0 0 0 0 0 0 0 0.19 0.19 0 0 0 0 0.19   
Family Siluridae 

              

46 นางแดง Micronema bleekeri 0 0 0 0 0 0.37 0 0 0 0.37 0 0 0 0 

47 ขาไก่ Kryptopterus 

cryptopterus 

0 0 0 0 0 1.85 0 0 0 1.85 0 0 0 0 

  
Family Bagridae 

              

48 แขยงข้างลาย Mystus mysticetus 0 0 0 0 0 0.46 0 0 0 0.46 0 0 0 0 

49 แขยงใบข้าว Mystus singaringan 0 0 0 1.57 0.28 0.46 0 0 2.22 0.09 0 0 0 2.22 

50 กดเหลือง Hemibagrus nemurus 0 0 0 0.83 0.09 0.19 0 0.19 1.11 0.09 0.09 0 0 1.11   
Family Akysidae 

              

51 ขยุย Akysis varius 0 0.09 0.19 0.19 3.34 0.09 0.09 0.46 4.08 0.37 0 0 0 4.08   
Family Clariidae 

              

52 ดุกด้าน Clarias batrachus 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0   
Family Loricariidae 

              

53 กดเกราะ Peckoltia cf. filicaudatus 0 0.28 0.19 0 0.19 0.09 0 0.19 0.28 0.19 0.19 0.28 0 0.28   
Family Adrianichthyidae 

              

54 ซิวข้าวสาร Orzias mekongensis 0 0.28 8.43 0.56 0 0.09 0 0.19 0 0.56 0 0 8.89 0   
Family Belonidae 

              

55 กระทงุเหว Xenentodon cancila 0.83 2.04 0.74 1.02 0.09 0.65 0.93 4.45 2.59 4.82 1.3 0.65 0.28 2.59   
Family Mastacembelidae 

              

56 หลดจุด Macrognathus siamensis 0 0.09 0 0 0 0.09 0 0.09 0.19 0 0.09 0 0 0.19 

57 หลดลาย Macrognathus 

circumcinctus 

0 0 0.28 0.09 0 0 0 0.09 0 0 0 0.09 0 0 

58 กระทงิ Mastacembelus favus 0 0 0.09 0 0 0 0 0.19 0.09 0 0 0.09 0.09 0.09   
Family Chandidae 

              

59 แป้นแก้ว Parambassis siamensis 2.78 2.13 8.52 0.28 1.02 2.5 6.76 1.2 4.17 1.39 0.83 5.56 3.15 4.17   
Family Toxotidae 

              

60 เสือพ่นน้ำ Toxotes microlepis 0.74 4.35 2.69 1.2 0.37 0.83 0 0 0.28 0.83 3.06 4.91 0.19 0.28   
Family Nandidae 

              

61 เสือดำ Pristolepis fasciata 0 0 0 0 0.09 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0.09 

62 หมอช้างเหยียบ Pristolepis fasciata 0 0.37 0.56 0.56 0 0.19 0.65 0.37 0.56 0.56 0.28 0.46 0.28 0.56   
Family Eleotridae 

              

63 บู่ทราย Oxyeleotris marmoratus 0.19 0.28 0.93 1.3 0.09 0.09 0.28 0 0.65 0.09 0 1.85 0.37 0.65   
Family Anabantidae 

              

64 หมอไทย Anabas testudineus 0 0.09 0.65 0.09 0.09 0.19 0 0 0 0.28 0 0 0.74 0   
Family Gobiidae 

              

65 บู่หมาจ ู Brachygobius aggregatus 0.37 0.19 0 0.09 0 0.19 0 0 0.37 0 0 0 0.46 0.37 

66 บู่ใส Gobiopterus chuno 2.87 3.43 4.91 6.86 0.83 11.3 3.43 0.37 0.83 4.35 1.11 22.2 5.37 0.83 

67 บู่ลาย Eugnathogobius oligactis 1.48 2.22 4.63 4.72 6.95 0.93 0 0.09 4.91 8.34 1.39 2.96 2.96 4.91   
Family Osphronemidae 

              

68 กริมควาย Trichopsis vittata 0.28 0.09 0 0.09 0 0 0.19 0.28 0 0.19 0.09 0 0.37 0 

69 กริมส ี Trichopsis schalleri 0 0.19 0.83 0 0 0 0 1.39 0 0 0 0 1.02 0 

70 กระดี่หม้อ Trichogaster trichopterus 0 0.19 2.32 0.19 0 0.19 0 0.09 2.13 0.19 0.19 0.19 0.19 2.13   
Family Channidae 

              

71 ช่อน Channa striata 0.19 0 0.19 0.56 0.09 5.28 0.46 0 0 0 0.19 6.11 0.46 0 

72 ก้าง Channa limbata 0.09 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 0 

73 ชะโด Channamicropeltes 0 0 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0.09 0 0 0 

  Family Soleidae               

74 ลิ้นหมา Euryglossa harmandi 0 0.09 0 0.37 0.09 0 0.09 0 0.65 0 0 0 0 0.65 

  Family Tetraodontidae               

75 ปักเป้าจุดแดง Monotretus fangi 0 0 0 0.09 0.09 0.09 0 0 0.19 0.09 0 0 0 0.19 

76 ปักเป้าจุดเขียว Monotretus cambodgiensis 1.11 3.15 0.19 0.46 0.28 0 0.28 0.19 0.83 0.83 0.19 0 0 0.83 

77 ปักเป้าควาย Monotretus suvatti 0.09 0.19 0.09 0.19 0.19 0 0 0 0.28 0.19 0 0 0.09 0.28 

รวม 77 ชนิด 26 วงศ์ 49.10 86.90 102.74 71.24 89.77 106.26 94.31 41.78 80.51 151.10 94.04 166.48 87.92 62.07 
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 จุดสำรวจที่ 2 ห้วยเมา พบปริมาณและการแพร่กระจายของปลาชนิดเด่นมากที่สุด ได้แก่ ปลากระสูบจุด พบร้อยละ 31.67 

รองลงมา ได้แก่ ปลาซิวแก้ว ซิวหางแดง ตะเพียนขาว และปลาเสือพ่นน้ำ พบร้อยละ 25.58, 7.15, 5.0 และ 5.01 ตามลำดับ 

จุดสำรวจที่ 3 ห้วยอูน พบปริมาณและการแพร่กระจายของปลาชนิดเด่นมากที่สุด ได้แก่ ปลาซิวแก้ว พบร้อยละ 17.04 

รองลงมา ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว แป้นแก้ว ซิวข้าวสาร และปลาขี้ยอกหลังดำ พบร้อยละ 12.17, 8.29, 8.2 และ 7.93 ตามลำดับ 
จุดสำรวจที่ 4 ห้วยยาม พบปริมาณและการแพร่กระจายของปลาชนิดเด่นมากที่สุด ได้แก่ ปลาซิวแก้ว พบร้อยละ 20.03 

รองลงมา ได้แก่ ปลาขี้ยอกหลังดำ บู่ใส กระสูบจุด และปลาบู่ลาย พบร้อยละ 17.56, 9.63, 7.68 และ 6.23 ตามลำดับ  

จุดสำรวจที่ 5 ห้วยฮี้ พบปริมาณและการแพร่กระจายของปลาชนิดเด่นมากที่สุด ได้แก่ ปลาซิวแก้ว พบร้อยละ 29.00 

รองลงมา ได้แก่ ปลาขี้ยอกหลังดำ รากกล้วย ซิวหางแดง และปลาบู่ลาย พบร้อยละ 11.86, 9.60, 9.08 และ 7.74 ตามลำดับ
จุดสำรวจที่ 6 ห้วยซาง พบปริมาณและการแพร่กระจายของปลาชนิดเด่นมากที่สุด ได้แก่ ปลาซิวหางแดง พบร้อยละ 14.39

รองลงมา ได้แก่ ปลาขี้ยอกหลังดำ ซิวแก้ว บู่ใส และปลารากกล้วย พบร้อยละ 13.60, 10.73, 10.63 และ 10.12 ตามลำดับ  

จุดสำรวจที่ 7 ห้วยโนดพบปริมาณ และการแพร่กระจายของปลาชนิดเด่นมากที่สุด ได้แก่ ปลากระสูบจุด พบร้อยละ 20.23

รองลงมา ได้แก่ ปลาขี้ยอกหลังดำ ถั่วงอก ซิวแก้ว และปลาแป้นแก้ว พบร้อยละ 18.77, 13.16, 9.92 และ 7.17 ตามลำดับ  

และจุดสำรวจที่ 8 ห้วยคอง พบปริมาณและการแพร่กระจายของปลาชนิดเด่นมากที่สุด ได้แก่ ปลาขี้ยอกหลังดำ พบร้อยละ 32.38

รองลงมา ได้แก่ ปลากระทุงเหว กระสูบจุด ซิวหางแดง และปลารากกล้วย พบร้อยละ 10.65, 10.20, 9.98 และ 8.21 ตามลำดับ
(ภาพท่ี 3) 
3. ดัชนีบ่งช้ีทางนิเวศวิทยา  
 ดัชนีบ่งช้ีทางนิเวศวิทยาของลูกปลาในแม่น้ำสงคราม ผลการศึกษาดัชนีบ่งช้ีทางนิเวศวิทยา โดยชนิดและปริมาณ  

ลูกปลาที่พบ มีหน่วยเป็น ตัว ต่อ 100 ตารางเมตร มีผลการศึกษา ดังนี ้
 1) ดัชนีความชุกชุมหรือดัชนีความมากชนิด มีค่าเฉลี่ยตามเดือนสำรวจ 5.559+0.750 มีค่าพิสัยอยู่ในช่วง 4.404 - 6.762 
โดยมีค่าสูงสุดในเดือนกันยายน รองลงมา คือ เดือนกรกฎาคม มีนาคม พฤษภาคม มกราคม และน้อยสุดในเดือนมิถุนายน 

ส่วนตามจุดสำรวจมีค่าเฉลี่ย 5.948+0.753 โดยมีค่าพิสัยอยู่ในช่วง 5.054 - 7.381 และมีค่าสูงสุดใน ปากห้วยซาง รองลงมา คือ
ปากห้วยยาม ปากห้วยอูน ปากห้วยคอง ปากห้วยเมา ปากห้วยอ้วน ปากห้วยฮี้ และต่ำสุดในปากห้วยโนด แสดงว่าจำนวนชนิด
และปริมาณลูกปลาที่พบในแต่ละชนิดในแต่ละจุดสำรวจ มีความแตกต่างกันไม่มากนักกับเดือนสำรวจ 

 2) ดัชนีความเท่าเทียม มีค่าเฉลี่ยตามเดือนสำรวจ 0.714+0.060 มีค่าพิสัยอยู่ในช่วง 0.637 - 0.780 โดยมีค่าสูงสุด
ในเดือนกรกฎาคม รองลงมา คือ เดือนมกราคม กันยายน มิถุนายน พฤษภาคม และน้อยที่สุดในเดือนมีนาคม  
ส่วนตามจุดสำรวจมีค่าเฉลี่ย 0.709+0.050 โดยมีค่าพิสัยอยู่ในช่วง 0.617 - 0.785 และมีค่าสูงสุดในปากห้วยอูน รองลงมา คือ 
ปากห้วยซาง ปากห้วยอ้วน ปากห้วยยาม ปากห้วยโนด ปากห้วยคอง ปากห้วยฮี้ และต่ำสุดในปากห้วยเมา แสดงว่าจำนวน
ชนิดและปริมาณลูกปลาที่พบในแต่ละชนิดในแต่ละจุดสำรวจ มีความแตกต่างกันไม่มากนักกับเดือนสำรวจโดยมีค่าใกล้เคียงกัน 
จากดัชนีความเท่าเทียมทีพ่บแสดงว่าลูกปลาที่พบในแต่ละชนิดในแต่ละจุดสำรวจและเดือนสำรวจมีการแพร่กระจายใกล้เคียงกัน 
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ภาพที่ 2 ปริมาณลูกปลาในแม่น้ำสงครามตามเดือนสำรวจ จากการสำรวจเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2561 

 

 
ภาพที่ 3 ปริมาณลูกปลาในแม่น้ำสงครามตามจดุสำรวจ จากการสำรวจเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2561 

 

 3) ดัชนีความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยตามเดือนสำรวจ 2.555+0.217 มีค่าพิสัยอยู่ในช่วง 2.334 - 2.795 โดยมีค่าสูงสุด
ในเดือนกรกฎาคม รองลงมา คือ เดือนมกราคม กันยายน พฤษภาคม มิถุนายน และน้อยที่สุดในเดือนมีนาคม ตามจุดสำรวจ 

มีค่าเฉลี่ย 2.630+0.235 โดยมีค่าพิสัยอยู่ในช่วง 2.277 - 2.935 และมีค่าสูงสุดในปากห้วยอูน รองลงมา คือ ปากห้วยซาง  
ปากห้วยยาม ปากห้วยอ้วน ปากห้วยคอง ปากห้วยโนด ปากห้วยฮี้ และต่ำที่สุดในปากห้วยเมา  
 4) การแพร่กระจายของประชาคมโดยความชุกชุมและความหลากหลายของลูกปลาในแม่น ้ำ สงคราม  
ตามเดือนสำรวจและจุดสำรวจ โดยการเปรียบเทียบเส้นโค้งที่ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างค่าร้อยละสะสมของปริมาณลูกปลา 

ที่พบมากับการเรียงลำดับในมาตราส่วน logarithm ของสิ่งมีชีวิตจากมากไปน้อย ตามวิธีของ rank species abundance 

distribution ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ในเชิงกว้าง ๆ ของความชุกชุมโดยไม่คำนึงถึงชนิดพันธ์ุเดียวกัน มีผลการศึกษา ดังนี ้ 
  องค์ประกอบของลูกปลาตามเดือนสำรวจมีชนิดที่เด่นชัดแตกต่างกันไม่มากนัก โดยพบในเดือนมีนาคม 
พฤษภาคม และเดือนมิถุนายน มีองค์ประกอบของลูกปลาที่เป็นชนิดเด่นอยู่ในช่วงร้อยละ  15 - 20 ส่วนเดือนมกราคม 
กรกฎาคม และเดือนกันยายน มีองค์ประกอบของลูกปลาที่เป็นชนิดเด่นอยู่ในช่วงร้อยละ 10 - 15 (ภาพที่ 4) 
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มค. มีค. พค. มิย. กค. กย.
อีด หว้า หลดลาย หลดจุด หมูหางแดง หมูค้อ หมอไทย
หมอช้างเหยียบ ไส้ตันตาแดง ไส้ตันตาขาว เสือสุมาตรา เสือพ่นน ้า เสือด้า สายทอง
สร้อยนกเขา สร้อยขาว สร้อยเกล็ดถ่ี ลูกผึ ง ลิ นหมา รากกล้วย3 รากกล้วย2
รากกล้วย1 พรมหัวเหม็น ผีเสื อ แปปทางดอก แปบ แป้นแก้ว ปักเป้าจุดแดง
ปักเป้าจุดเขียว ปักเป้าควาย ปลากะมัง บู่หมาจู บู่ใส บู่ลาย บู่ทราย
น ้าหมึก นางแดง ถั่วงอก ตะเพียนทอง ตะเพียนทราย ตะเพียนขาว ดุกด้าน
ซิวอ้าว ซิวหางแดง ซิวหางกรรไกรเล็ก ซิวหางกรรไกร ซิวหนวดยาว ซิวเจ้าฟ้า ซิวควาย
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อีด หว้า หลดลาย หลดจุด หมูหางแดง หมูค้อ หมอไทย
หมอช้างเหยียบ ไส้ตันตาแดง ไส้ตันตาขาว เสือสุมาตรา เสือพ่นน ้า เสือด้า สายทอง
สร้อยนกเขา สร้อยขาว สร้อยเกล็ดถ่ี ลูกผึ ง ลิ นหมา รากกล้วย 3 รากกล้วย 2
รากกล้วย 1 พรมหัวเหม็น ผีเสื อ แปปทางดอก แปบ แป้นแก้ว ปักเป้าจุดแดง
ปักเป้าจุดเขียว ปักเป้าควาย ปลากะมัง บู่หมาจู บู่ใส บู่ลาย บู่ทราย
น ้าหมึก นางแดง ถ่ัวงอก ตะเพียนทอง ตะเพียนทราย ตะเพียนขาว ดุกด้าน
ซิวอ้าว ซิวหางแดง ซิวหางกรรไกรเล็ก ซิวหางกรรไกร ซิวหนวดยาว ซิวเจ้าฟ้า ซิวควาย
ซิวข้าวสาร ซิวข้างลาย ซิวแก้ว ซ่า ชะโด ช่อน โจก
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O20 

  ผลการศึกษาการแพร่กระจายโดยความชุกชุมและความหลากหลาย ประชาคมของลูกปลาในแม่น้ำสงคราม
ตามจุดสำรวจ พบว่าปากห้วยเมา ปากห้วยฮี้ ปากห้วยคอง มีองค์ประกอบของลูกปลาที่เป็นชนิดเด่นอยู่ในช่วงร้อยละ 15 - 20 

ส่วนปากห้วยอ้วน ปากห้วยอูน ปากห้วยยาม ปากห้วยซาง และปากห้วยโนด มีองค์ประกอบของลูกปลาที่เป็นชนิดเด่นชัดเจน
มากกว่าร้อยละ 10 - 15 (ภาพท่ี 5)   

  

  
1=มค. 2=มีค. 3=พค. 4=มิย. 5=กค. 6=กย. 1=ห้วยอว้น  2=ห้วยเมา  3=ห้วยอูน  4=ห้วยยาม 

5=ห้วยฮี้      6=ห้วยซาง 7=ห้วยโนด 8=ห้วยคอง 
ภาพที่ 4 และ 5 เส้นโค้งการแพร่กระจายความหลากหลายและความชุกชุมของลูกปลาในแม่น้ำสงครามตามเดือนสำรวจ 

 จากการสำรวจเดือนมกราคมถึงกันยายน 2561 และเส้นโค้งการแพร่กระจายความหลากหลายและ 

 ความชุกชุมของลูกปลาในแม่น้ำสงคราม ตามจุดสำรวจ จากการสำรวจเดือนมกราคมถึงกันยายน 2561 

 

 5) การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงของลูกปลาในแม่น้ำสงคราม ศึกษาการแพร่กระจายของประชาคมลูกปลาโดยการวิเคราะห์
โครงสร้างชนิดปลาและจำนวนตัวปลาที่พบในแต่ละชนิด ด้วยวิธีการจัดกลุ่ม (cluster analysis) ซ่ึงบ่งบอกถึงความคล้ายคลึงกัน
ของชนิดและปริมาณทีพ่บในชนิดพันธุ์เดียวกัน ผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงของประชาคมลูกปลาตามเดือนสำรวจ 
ที่ค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงร้อยละ 58 จากการปรับปรุงข้อมูลโดยค่าร้อยละและแปลงข้อมูลโดยวิธีรากที่สอง (square root) 
สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย เดือนกันยายน กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย เดือนมกราคม กลุ่มที่ 3 
ประกอบด้วย เดือนมีนาคม กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย เดือนพฤษภาคม และกลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย เดือนมิถุนายนและเดือน
กรกฎาคม (ภาพท่ี 6)  

 ผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงของประชาคมลูกปลาตามจุดสำรวจ ที่ค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึง 
ร้อยละ 63 จากการปรับปรุงข้อมูลโดยค่ารอ้ยละและแปลงข้อมูลโดยวิธีรากท่ีสอง (square root) สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 
ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย ปากห้วยคอง กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย ปากห้วยฮี้ และปากห้วยซาง กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย ปากห้วยอ้วน 
และปากห้วยโนด กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย ปากห้วยเมา และกลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย ปากห้วยอูน และปากห้วยยาม (ภาพท่ี 7) 
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1=มค. 2=มีค. 3=พค. 4=มิย. 5=กค. 6=กย. 1=ห้วยอว้น 2=ห้วยเมา3=ห้วยอูน4=ห้วยยาม5=ห้วยฮี ้

6=ห้วยซาง 7=ห้วยโนด 8=ห้วยคอง 
ภาพที่ 6 และ 7  Dendogram จากการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (cluster analysis) ของการแพร่กระจายโครงสร้างประชาคมลูกปลา 
 ในแม่น้ำสงครามตามเดือนสำรวจ จากการสำรวจเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2561 จากการปรับปรุงข้อมูล 

 โดยค่าร้อยละและแปลงข้อมูลโดยวิธีรากที่สอง (square root) และ Dendogram จากการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม  
 (cluster analysis) ของการแพร่กระจายโครงสร้างประชาคมลูกปลาในแม่น้ำสงครามตามจุดสำรวจ จากการสำรวจ 

 เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2561 จากการปรับปรุงข้อมูลโดยค่าร้อยละและแปลงข้อมูลโดยวิธีรากที่สอง  
 (square root) 
 

สรุปและวิจารณ์ผล 

 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาในแม่น้ำสงครามพบชนิดพันธุ์ปลารวม 26 วงศ์ 77 ชนิด จำแนกเป็นชนิดพันธุ์ปลา 
ในวงศ์ปลาสร้อยปลาตะเพียน (Cyprinidae) จำนวน 32 ชนิด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของพันธุ์ปลาที่พบทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ 
ชนิดพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาหมู (Cobitidae) พบรวม 6 ชนิด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 ชนิดพันธุ์ปลา ในวงศ์ปลากดปลาแขยง (Bagridae) 

วงศ์ปลากระทิง (Mastacembelidae) วงศ์ปลาบู่ (Gobiidae) วงศ์ปลาแรด (Osphronemidae) วงศ์ปลาช่อน (Channidae) 

และวงศ์ปลาปักเป้า (Tetraodontidae) พบจำนวน 3 ชนิดเท่ากัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 วงศ์ปลาค้อ (Balitoridae)  

วงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) และวงศ์ปลาเสือดำ (Nandidae) พบจำนวน 2 ชนิดเท่ากัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 และชนิด
พันธุ์ปลาในวงศ์ที่เหลือพบวงศ์ละ 1 ชนิด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ปริมาณลูกปลาเฉลี่ย 642.13 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร 
องค์ประกอบหลักของโครงสร้างลูกปลาที่พบมาก 4 วงศ์ ที่ค่าร้อยละสมสม 81.1 ของจำนวนลูกปลาที่พบทั้งหมด 
ประกอบด้วย วงศ์ปลาสร้อยปลาตะเพียน ปริมาณเฉลี่ย 314.2 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.9 รองลงมา 
ได้แก่ วงศ์ปลาซิวแก้ว วงศ์ปลาบู่และวงศ์ปลาหมู คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.3, 8.7 และ 6.2 ตามลำดับ 
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O21 

การประเมินสถานภาพประชากรสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของประเทศไทย 
 

อำพร ศักด์ิเศรษฐ1* และ สุวิมล สี่หิรัญวงศ์2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 
2กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 

 

บทคัดย่อ 

 การประเมินสถานภาพประชากรสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของประเทศไทยได้รวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือข่าย 
6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2562 จากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำ  

เขื่อนรัชชประภา อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ และอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อประเมินสถานภาพ
ประชากรสัตว์น้ำในด้านชนิดและปรมิาณสัตว์น้ำ องค์ประกอบของสัตว์น้ำ ค่าดัชนีบ่งช้ีทางนิเวศน์ ความชุกชุมสัมพัทธ์ต่อหน่วย
การลงแรง การแพร่กระจายของสัตว์น้ำ และความคล้ายคลึงสัตว์น้ำ  
 ผลการศึกษาพบชนิดพันธ์ุในอ่างเก็บน้ำท่ีศึกษาทั้งสิ้น 26 วงศ์ 119 ชนิด และพบปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinid) 

มากที่สุด 54 ชนิด โดยพบในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธ์พบชนิดสัตว์น้ำมากที่สุด 71 ชนิด รองลงมาคือ อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 
อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ และอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภา ที่พบ 66, 47 และ 42 ชนิด ตามลำดับ ความชุกชุมโดยจำนวนตัว 

พบในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิเฉลี่ยสูงสุด 8,514.0 ตัวต่อปี ส่วนความชุกชุมโดยน้ำหนักพบในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา
สูงสุดเฉลี่ย 210.2 กิโลกรัมต่อปี อีกทั้งพบชนิดที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้แก่ ปลากระโห้ ปลาบึ ก ปลาสวาย 
ปลานวลจันทร์น้ำจืด ปลานวลจันทร์เทศ ปลาแกง ปลาชะโอน และปลาตองลาย ส่วนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่พบได้แก่ ปลากดเกราะ 
ปลานิล ปลานวลจันทร์เทศ ปลายี่สกเทศ และหอยเชอรี่ องค์ประกอบของชนิดสัตว์น้ำโดยค่าร้อยละดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์
ของชนิดสัตว์น้ำที่มีความสำคัญ (ร้อยละ IRI) โดยทั่วไปทั้ง 4 อ่างเก็บน้ำ พบกลุ่มปลาตะเพียนและกลุ่มปลาขนาดเล็กเป็นหลัก 

ส่วนองค์ประกอบของสัตว์น้ำโดยสัดส่วนของน้ำหนักปลากินพืชต่อปลากินเนื้อ  พบในทุกอ่างเก็บน้ำอยู่ในสภาวะสมดุล 

ที่ค่า 4.4 - 9.2 ยกเว้นอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ที่ไม่อยู่ในสภาวะประชากรสมดุลย์ที่มีค่าเท่ากับ 1.0 ค่าดัชนีความมากชนิดในอ่างเก็บน้ำ
ที่ศึกษาอยู่ในช่วง 4.05 - 6.57 ดัชนีความท่าเทียมอยู่ในช่วง 0.49 - 0.59 และดัชนีความหลากหลายอยู่ในช่วง 1.89 - 2.53 
และบ่งช้ีทางนิเวศน์อยู่ในช่วงการกระจายและความหลากหลายอยู่ในระดับปานกลาง และบ่งช้ีสภาพแวดล้อมว่ายังมีความเหมาะสม
ต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ความชุกชุมสัมพัทธ์ต่อหน่วยการลงแรงในทุกอ่างเก็บน้ำที่ศึกษาอยู่ในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 
615.1 - 1087.7 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน  การแพร่กระจายของสัตว์น้ำด้วยกราฟเส้นโค้งการกระจาย 

ชนิดและความชุกชุมของสัตว์น้ำ มีการแพร่กระจายใกล้เคียงและไปในทิศทางรูปแบบเดียว 2 กลุ่มคือ กลุ่ม 1 อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์
และอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ที่มีร้อยละสะสมของสัตว์น้ำชนิดแรกสูง กลุ่ม 2 อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภาและอ่างเก็บน้ำเขื่อน
ป่าสักชลสิทธ์ิที่มีร้อยละสะสมของสัตว์น้ำชนิดแรกต่ำกว่ากลุ่มแรก การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงสัตว์น้ำ แบ่งอ่างเก็บน้ำที่ศึกษา
ออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ กลุ่มที่ 2 อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา 
และกลุ่ม 3 อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ โดยชนิดสัตว์น้ำที่บ่งช้ีความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ร้อยละสนับสนุนมากกว่า 10 ได้แก่  
ปลาแป้นแก้วสยาม ปลาสังกะวาดแกลบ ปลาแป้นแก้วยักษ์ ปลาไส้ตันตาแดง และปลาสร้อยลูกกล้วย (Labiobarbus siamensis) 
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 จากผลการศึกษาสามารถเสนอแนะแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำท่ีศึกษาได้ ดังนี้ 1) หาแนวทาง
เพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำจืดชนิดที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติ 2) หาแนวทาง 
การใช้ประโยชน์จากปลาขนาดเล็กที่เป็นองค์ประกอบหลักในแหล่งน้ำโดยการเพิ่มมูลค่า 3 ) หาแนวทางกำจัดหรือควบคุม 

สัตว์น้ำต่างถิ่นที่มีผลทางลบต่อระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ 4) หาแนวทางควบคุมสัดส่วนปลากินพืชต่อปลากินเนื้อให้อยู่ในภาวะ
ประชากรสมดุลย์ 5) หาแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์เป็นอันดับแรกเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดจำนวน
ปลากินเนื้อที่เป็นโครงสร้างหลัก 6) สร้างระดับการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐกับชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร
ประมงเพิ่มมากขึ้น 

 

คำสำคัญ: ประชากรสตัว์น้ำ ชนิดและความชุกชุม ดัชนีบ่งช้ีทางนิเวศน์ อ่างเก็บน้ำ 
   

*ผู้รับผดิชอบ: หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 0 7731 2598  
 E-mail: phornfresh@hotmail.com  
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Assessment on Status of Aquatic Animals Population in the Large Manmade Reservoirs of Thailand  
 

Amphorn Sakset1* and Suwimon Seehirunwong2 
1Inland Fisheries Research and Development Center, Region 5 (Surat Thani) 
2Inland Fisheries Research and Development Division 

 

Abstract  

 Assessment on status of aquatic animals population in the large manmade reservoirs of Thailand 

was conducted by collecting the data by multiple mesh sizes of gill net during January 2016 - December 2019,  

in the four large manmade Reservoirs; Rajjaprabha, Ubolratana, Sirikit and Pa Sak Jolasid Reservoirs.  

The objective was to assess status of aquatic animals population in terms of species and abundance, 

percentage of index of relative importance (%IRI), forage fish/carnivorous fish ratio (F/C ratio), Shannon-Wiener 

species diversity index (H'), species richness index (d), evenness index (J'), catch per unit of effort (CPUE), 

ranked species abundant distribution, and Bray-Curtis similarity. 
 The results showed total 1 19  species of aquatic animals belonged to 2 6  families were found.  

The highest species richness was 71 species at the Pa Sak Jolasid Reservoir, followed by Ubolratana, Sirikit 

and Rajjaprabha Reservoirs at 66, 47 and 42 species, respectively. The highest abundance by number was 

averaged 8,514.0 individual per year in the Pa Sak Jolasid Reservoir, but the highest abundance by weight 

was averaged 210.2 kilograms per year in the Rajjaprabha Reservoir. Species found at risk of extinction in 

nature were Catlocarpio siamensis, Pangasianodon gigas, Pangasianodon hypophthalmus, Cirrhinus cirrhosis,  

Cirrhinus microlepis, Cirrhinus molitorella, Ompok bimaculatus and Chitala blanci. The exotic species were 

Hypostomus plecostomus, Oreochromis niloticus, Cirrhinus cirrhosis, labeo rohita and Pomacea canaliculata. 

According to the percentage of IRI (%IRI), carp and small groups of fishes were the main component.  

F/C ratio, all studied reservoirs showed balanced population (4.4 - 9.2) excluding the Sirikit Reservoir (1.0). 
The d, J', and H' values of studied reservoirs were in rang of 4.05 - 6 .57 , 0.49 - 0 .59  and 1.89 - 2 .53 , 

respectively indicating medium diversity and distribution. The CPUE value of all reservoir was in rang of 

615.1 - 1087.7 grams/100 m2 of gill net/night showing moderate abundance of aquatic animals. There were 

two patterns of Species abundant distribution curve; first was high cumulative percentage of the first species 

found in the Ubolratana and Sirikit Reservoirs, and second was low cumulative percentage of the first species 

found in the Rajjaprabha and Pa Sak Jolasid Reservoirs. Also, the result of the cluster analysis divided into 

three groups; group 1 included the Ubolratana and Pa Sak Jolasid Reservoirs, group 2 was the Rajjaprabha Reservoir, 

and group 3 was the Sirikit Reservoir. The species indicated dissimilarity among groups at over 10 contribution 

percentages were Parambassis siamensis, Laides longibarbis, Parambassis wolffii, Cyclocheilichthys apogon 

and Labiobarbus siamensis.  
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 According to the findings, the fisheries resources management could be introduced as following;  

1) determine a measure to maintain and conserve biodiversity of freshwater animals, especially species 

that are at risk of extinction in nature. 2) ensure the effective exploitation of small fishes that are the main 

component in water resources by value added. 3) eliminate or control exotic aquatic animals that have  

a negative impact to water sources ecosystems. 4) control and balance the proportion of herbivorous fish 

to carnivorous fish in the reservoir. 5) manage fishery resources in the Sirikit Reservoir firstly to increase 

productivity and reduce the amount of carnivorous fishes that is the main structure of population. 6) build up 

participation between government and local communities in fishery resources management. 

 

Keywords: Aquatic animal population, species and abundance, ecological index, reservoir 

   

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

 Tel. 077313598. E-mail address: phornfresh@hotmail.com 
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การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมสำหรับแช่แข็งน้ำเชื้อปลาตะเพียนขาวนีโอเมลเพื่อผลิตพันธ์ุปลาตะเพียนขาว
เพศเมียล้วน 

 

จริญญา สุวรรณนาคะ1* พรรณทิพา บุรีรัตน์2 พลชาติ ผิวเณร1 และสมศักด์ิ รุ่งทองใบสุรีย์1 
1กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับแช่แข็งน้ำเชื้อปลาตะเพียนขาวนีโอเมลเพื่อผลิตพันธุ์ปลาตะเพียนขาวเพศเมียล้วน 
ดำเนินการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ ในระหว่างเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2559 ผลที่ได้
สรุปดังนี้ (1) ประสิทธิภาพของน้ำยาเจือจาง 3 สูตร คือ 0.85% NaCl CF-HBSS และ 15% MILK ที่อัตราเจือจาง 3 เท่า  
ในการเก็บรักษาน้ำเช้ือแบบระยะสั้นนาน 72 ช่ัวโมง พบว่า น้ำยา 0.85% NaCl มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลา
แบบระยะสั้นได้นานท่ีสุด มีปริมาณสเปิร์มเคลื่อนไหว 23.33±5.77% และมีระยะเวลาเคลื่อนไหว 3.0±0.00 วินาที (2) ผลของ
อุณหภูมิสุดท้าย 3 ระดับ คือ -20 °C -40 °C และ -80 °C ในกระบวนการเก็บรักษาน้ำเช้ือโดยวิธีแช่แข็ง พบว่าที่อุณหภูมิ
สุดท้าย -40 °C และ -80 °C ให้ผลไม่แตกต่างกัน (p>0.05) มีผลทำให้มีปริมาณสเปิร์มเคลื่อนไหว 58.33±2.89 และ 
61.67±2.89% ตามลำดับ และมีระยะเวลาการเคลื่อนไหว 28.0±3.61 และ 30.7±3.51 วินาที ตามลำดับ (3) ประสิทธิภาพ
ของน้ำเช้ือปลาตะเพียนขาวนีโอเมลที่เก็บรักษาโดยวิธีแช่แข็งเปรียบเทียบกับน้ำเช้ือสดในการผสมเทียม พบว่าน้ำเช้ือสดมีอัตราฟัก 
88.28±0.31% ซ่ึงสูงกว่าน้ำเช้ือแช่แข็งที่มีอัตราการฟัก 49.81±2.94% ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่า การเก็บรักษาน้ำเช้ือปลาตะเพียนขาว 
นีโอเมลโดยวิธีแช่แข็งควรมีการปรับวิธีการและองค์ประกอบของน้ำยาเจือจางบางประการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจนมีอัตราฟัก
ไม่แตกต่างจากการใช้น้ำเชื้อสดในการผสมเทียม เพื่อนำไปพัฒนาการผลิตพันธ์ุปลาตะเพียนขาวเพศเมียล้วนด้วยน้ำเชื้อแช่แข็ง
ปลาตะเพียนขาวนีโอเมลต่อไป 

 

คำสำคัญ: ปลาตะเพียนขาวนีโอเมล การเก็บรักษาน้ำเช้ือโดยวิธีแช่แข็ง 
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Study on the Optimal Conditions and Utilization of Neomale Silver Barb (Barbonymus 

gonionotus) Cryopreserved Sperm for All Female Silver Barb Production 

 

Jarinya Suwannaka1* Pantipa Bureerat2 Ponlachart Pewnane1 and Somsak Rungtongbaisuree1 
1Aquaculture Genetics Research and Development Division 
2Buriram Aquaculture Genetics Research and Development Center 

 

Abstract 

 The study on the optimal conditions and utilization of Neomale silver barb (Barbonymus gonionotus) 

cryopreserved sperm for all Female Silver barb production was conducted at Buriram Aquaculture 

Genetics Research and Development Center from April 2015 to August 2016. Cryopreservation of Neomale 

silver barb (Barbodes gonionotus) spermatozoa was carried out with number of studies and results. Firstly 

the efficiency of three extender solutions, 0.85% NaCl, calcium-free Hanks’ balanced salt solution  
(CF-HBSS) and 15% MILK. Silver barb’s milt was diluted at three fold dilution and was subsequently 
preserved by the short storage method at 4 °C for 72 hours. The results indicated that 0.85% NaCl 

solution showed the highest percent of motile sperms (23.33±5.77%) and motility duration (3.0±0.00 

seconds) while CF-HBSS and 15% MILK caused 0.00% motile sperms. Secondly, the three final 

temperatures, i.e., -20 °C, -40 °C and -80 °C, during cryopreservation procedure, result was found the 

temperatures at -40 and -80 °C were not statistically different in % motile sperm (p>0.05) and motility 

duration (p>0.05) as 58.33±2.89 and 61.67±2.89% and 28.0±3.61 and 30.7±3.51 sec. Finally, the efficiency 

of the Neomale silver barb cryopreserved sperm in artificial breeding was studied. The Neomale silver 

barb cryopreserved sperm was compared with the fresh sperm. Result found fresh and thawed sperm was 

statistically different in hatching rate (p<0.05) as 88.28±0.31 and 49.81±4.24%. Results from these studies 

indicated that freezing steps and chemical compositions methods of Neomale silver barb should be 

optimized for better result for all female production of a silver barb. 

 

Keywords: Neomale silver barb (Barbonymus gonionotus), spermatozoa cryopreservation 
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พัฒนาและทดสอบยืนยันเคร่ืองหมายดีเอ็นเอสนิปที่สัมพันธ์กับลักษณะทนเค็มในปลานิล  
 

อนงค ์นิ่มละมัย* สุวรักษ์ วงษ์โท และ พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข 

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าระดับของความเค็มที่ทำให้ปลานิลตาย 50% หรือ LC50 (Median lethal 

concentration) รวมทั้งพัฒนาและทดสอบยืนยันเครื่องหมายดีเอ็นเอสนิปตำแหน่งที่ TF1A>T ในส่วน intron8 ของยีน 
transferrin ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะทนเค็มในปลานิล พบว่า ค่า LC50 ของความเค็มที่ทำให้ปลานิลขนาด 7.27±2.35 กรัม 
ตาย 50% ที่ระยะเวลา 96 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 22 ppt โดยสนิปตำแหน่งที่ TF1A>T สามารถพัฒนาเป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอ 

ได้ด้วยเทคนิค tetra-primer ARMS-PCR เมื่อใช้เครื่องหมายสนิปที่พัฒนาได้มาทำการจีโนไทป์เพื่อสอบทวนความแม่นยำกับ
ตัวอย่างปลานิลที่ผ่านการทดสอบความสามารถทนเค็มจำนวน 251 ตัวอย่าง พบว่า ผลการจีโนไทป์ด้วยเทคนิค tetra-primer 

ARMS-PCR ตรงกับผลการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ทุกตัวอย่าง หลังจากนั้นทำการทดสอบยืนยันเครื่องหมายดีเอ็นเอสนิปกับ
ตัวอย่างปลานิลที่ผ่านการทดสอบความสามารถทนเค็ม จำนวน 32 ครอบครัว พบว่า ปลานิลจำนวน 31 ครอบครัวมีรูปแบบ 

จีโนไทป์เป็น AA ทั้งกลุ่มตายและรอดตาย มีเพียง 1 ครอบครัวที่ปรากฏจีโนไทป์เป็น AT ในกลุ่มปลารอด เม่ือวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอย่างปลานิลกลุ่มตายและรอดตายกับจีโนไทป์ที่ปรากฏโดยรวมทุกครอบครัว พบว่า จีโนไทป์ที่ปรากฏ
ไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถทนเค็ม (P>0.05) จากผลการทดสอบยืนยัน ระบุว่า เครื่องหมายดีเอ็นเอสนิปตำแหน่งที่ 
TF1A>T ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่าง จีโนไทป์ของปลานิลกลุ่มทนและไม่ทนความเค็มที่ชัดเจนได้  
สมควรทำการศึกษาทดลองเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

คำสำคัญ: สนิป ทดสอบยืนยัน เครื่องหมายดเีอ็นเอ ปลานลิทนเค็ม 
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Development and Confirmation Test of SNP Markers Related to Salinity Tolerance of 

Tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758) 

 

Anong Nimlamai* Suwarak Wongtho and Panom K. Sodsuk 

Aquatic Animal Genetics Research and Development Division 

 

Abstract 

This study was aimed to determine the median lethal concentration (LC50) of salinity in Nile tilapia 

(Oreochromis niloticus). Furtherly, the development of the SNP marker at the position TF1A>T, located in 

the intron 8 of transferrin gene and associated with the salinity tolerance, and the confirmation test were 

then carried out. It was found that the LC50 at 96 hours was 22 ppt. The TF1A>T SNP could be developed 

to DNA marker with a technique of tetra-primer ARMS-PCR. The confirmation of the SNP marker to salinity 

tolerance was tested in 32 tilapia families. Resultingly, there were 31 families were with the genotypes AA 

and appeared in both of the dead and survival groups. Only 1 family had appeared the genotype AT in 

the survival group. With a statistical analysis of overall 32 families, it was found that the appearance of 

genotypes was not significantly related to salinity tolerance (P>0.05). This study was still unable to show 

genotype difference between the salinity tolerance and non-tolerance in Nile tilapia. It was suggested that 

further study should be done for more clarity and confirmation of the results. 

 

Keywords: SNP markers, development, confirmation test, salinity tolerance, Nile tilapia 
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การปรับปรุงพันธ์ุปลาหมอเทศด้านการเจริญเติบโตโดยการคัดเลือกแบบหมู่ 
 

คงภพ อำพลศักด์ิ1* นิรุต แก่นเชือ้ชัย2 สุวรักษ์ วงษ์โท3 กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์4 และ ศิริพร จีนหมิก3 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุร ี
3กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 
4ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช 

 

บทคัดย่อ 

ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอเทศด้านการเจริญเติบโตโดยดูลักษณะตัวเอง ดำเนินการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ระหว่าง ตุลาคม 2557 - กันยายน 2560 โดยใช้ปลาหมอเทศที่รวบรวมได้บริเวณศูนย์ฯ สร้างเป็น
ประชากรพื้นฐาน คัดเลือกโดยดูลักษณะตัวเองจำนวน 2 รุ่น ปลาชุดคัดเลือกรุ่นที่ 2 เพศผู้ที่อายุ 6 เดือนมีน้ำหนักเฉลี่ย 
213.29±34.58 กรัม ความยาวเฉลี่ย 24.18±2.01 เซนติเมตร และปลาเพศเมียมีน้ำหนักเฉลี่ย 112.27±31.67 กรัม และ 
18.42±1.65 เซนติเมตร ซ่ึงสูงกว่าปลาชุดควบคุมรุ่นที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) จากการประเมินค่าอัตราพันธุกรรม 
สามารถประมาณค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของปลาหมอเทศชุดคัดเลือกรุ่นที่ 2 ด้านน้ำหนัก และความยาวของปลาเพศผู้ได้
เท่ากับ 0.94 และ 0.52 ตามลำดับ และปลาเพศเมียมีค่าเท่ากับ 0.70 และ 0.36 ตามลำดับ ปลาหมอเทศรุ่นที่ 2 สามารถรับ
อาหารสำเร็จรูปได้ดีกว่าปลาประชากรพื้นฐาน และประชากรรุ่นท่ี 1 ทำให้มีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่า ส่งผลทำให้ค่าอัตรา
พันธุกรรมประจักษ์ท่ีได้สูงกว่าที่ควรจะเป็นมาก อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยพบว่าการปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอเทศโดยดูลักษณะ
ตัวเองสามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตให้กับพันธุ์ปลาหมอเทศได้ 
 

คำสำคัญ: อัตราการเจรญิเติบโต การตอบสนองของการคัดเลือก อตัราพันธุกรรมประจักษ ์
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Selective Breeding through Mass Selection for Fast Growth in Mozambique Tilapia, 

Oreochromis mossambicus (Peter, 1852) by Mass Selection 

 

Kongphop Ampolsak1* Niroot Kaenchueachai2 Suwarak Wongtho3 Kridsanupan Komanpririn4 and 

Siriporn Chinmik3 
1Pathum Thani Aquatic Animal Genetics Research and Development Center 
2Phetchaburi Aquatic Animal Genetics Research and Development Center 
3Aquatic Animal Genetics Research and Development Division 
4Nakhon Si Thammarat Aquatic Animal Genetics Research and Development Center 

 

Abstract 

Genetic improvement for growth performance of Mozambique tilapia had beenwas carried out at 

Phetchaburi Aquatic Animal Genetics Research and Development Center, during from October 2014 to 

September 2017. The Phetchaburi stock was used as the based population for this program. Individual 

selection was proceeded with two generations. Growth performance of the 2nd generation of selected 

population and control population after 6 months, the results showed that the mean body weight  

and the mean body length of male 2nd generation of selected line were 213.29±34.58 g, 24.18±2.01 cm 

respectively. In the female 2nd generation of selected line were 112.27±31.67 g, 18.42±1.65 cm 

respectively. The 2nd generation of selected line were higher growth performance than the 2nd control line 

(p<0.05). Heritability of male body weight and body length were 0.94 and 0.52 respectively and for female 

were 0.70 and 0.36 respectively. The results from this study can be applied for selective breeding program 

through individual selection to improve of high growth performance in Mozambique tilapia by individual 

selection. 

 

Keywords: growth rate, response to selection, realized heritability 
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การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และสมรรถนะของประชากรปลาดุกอุย  

(Clarias macrocephalus) จากโรงเพาะฟัก 
 

วิศรุต ชัยเลิศฤทธ์ิ1* สมบูรณ์ สุนทรโชติ1 คงภพ อำพลศักด์ิ1 พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐ กุล2 ธชาทัช ธีรติเดชากุล3  

ประจักษ์ บัวเนียม1 และ ชัยติศักด์ิ บริบูรณ์4 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง 
2กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 
3สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ 
4กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง 
 

บทคัดย่อ 

ทดสอบเปรียบเทียบความหลากหลายทางพันธุกรรม การเจริญเติบโต และความต้านทานโรคในปลาดุกอุย (Clarias 

macrocephalus) จาก 2 แหล่งคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร และฟาร์มปลาสุภาภรณ์ ศึกษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์จำนวน 5 ตำแหน่ง พบว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาดุกอุย
จาก 2 แหล่งไม่แตกต่างกัน (P>0.05) แต่เม่ือพิจารณาค่า Fst พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.013 แสดงว่ามีความแตกต่างทางพันธุกรรมปานกลาง 
สำหรับข้อมูลด้านการเจริญเติบโต (น้ำหนัก ความยาว อัตรารอด) พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน  (P>0.05) แต่เม่ือพิจารณา 
ค่า condition factor (K) พบว่าปลาดุกจากศูนยว์ิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร มีค่าต่ำกว่าปลาดุกอุยจากฟาร์มปลาสุภาภรณ ์

แสดงให้เห็นว่าปลาดุกอุยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร มีลักษณะลำตัวท่ีเป็นทรงเพรียวยาวกว่าปลาดุกอุย 

จากฟาร์มปลา สุภาภรณ์ สำหรับการทดสอบความต้านทานโรคจากเช้ือ Aeromonas hydrophila โดยวิธีการแช่พบค่า LC50  

ที่ 96 ช่ัวโมงเท่ากับ 2.08x106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร และพบว่าปลาดุกอุยจากท้ัง 2 แหล่งมีความต้านทานไม่แตกต่างกัน (P>0.05) 

จากการศึกษาครั้งนี้บ่งบอกได้ถึงความผันแปรของความแตกต่างทางพันธุกรรม และลักษณะทางกายภาพ ของลำตัว 

ของปลาดุกอุยจากทั้ง 2 แหล่งได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงควรนำปลาจากทั้ง 2 แหล่งมาเพื่อสร้างเป็นประชากรพื้นฐานสำหรับ 

การปรับปรุงพันธุต์่อไป 

 

คำสำคัญ: ไมโครแซทเทลไลท์ การเจรญิเติบโต อัตรารอด ความต้านทานโรค Aeromonas hydrophila 
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Genetic Diversity and Performance in Hatchery Stocks of Günther’s Walking Catfish, 
Clarias macrocephalus 
 

Visarut Chailertrit1* Somboon Suntornchot1 Kongphob Umpolsak1 Puttharat Baoprasertkul2 

Thachathass Theeratidechakul3 Prachak Buaneam1 and Chaitisak Borriboon4 
1Pathumthani Aquatic Animal Genetics Research and Development Center, 
 Aquatic Animal Genetics Research and Development Division, Department of Fisheries 
2Aquatic Animal Health Research and Development Division, Department of Fisheries 
3Nakhonsawan Fisheries Provincial Office, Department of Fisheries 
4Aquatic Animal Genetics Research and Development Division Department of Fisheries 

 

Abstract 

Genetic diversity, growth performance and disease resistance of Günther’s Walking Catfish (Clarias 

macrocephalu) from Chumphon Aquatic Animal Genetics Research and Development Center (P) and those 

from Supaphon farm (S) were compared. Genetic diversity indices were analyzed by using five microsatellite 

loci that showed no significant difference between populations (P>0.05). While the Fst value was 0.103 

suggesting moderate genetic differentiation. The overall growth traits (body weight, total length and survival rate) 

were not significantly different between populations (P>0.05). However, the value of condition factor (K) 

from population P was lower than that of population S, which indicated that the fish in population P  

have rather longer body shape and slender than population S. Resistance to Aeromonas hydrophila via 

experimental infection was examined using immerse technique. Mortality rate was calculated through  

96 hours period and lethal dose at LC50 was determined to be 2.08 x 106 cell/ml. The survival rate was not 

significantly different between populations (P>0.05). The results of this experiment showed variation 

between two populations of Günther’s Walking Catfish in genetic differentiation and body shape. Therefore, 

both studied populations should be mixed to create the base population for further genetic improvement 

in Günther’s Walking Catfish. 
 

Keywords: Microsatellite, Growth, Survival rate, Disease resistance, Aeromonas hydrophila 
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การถ่ายทอดลักษณะสีแพลทินัมในปลาการ์ตูนเพอร์คูลา Amphiprion percula (Lacepède, 1802) 
 

สามารถ เดชสถิตย์* อำไพ ล่องลอย และ อรกัญญา เม่งหยู 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) 
 

บทคัดย่อ 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการถ่ายทอดลักษณะสีแพลทินัมในปลาการ์ตูนเพอร์คูลา จากการผสมระหว่างแม่ปลา
การ์ตูนเพอร์คูลาซูเปอร์แบล็กกับพ่อปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัมในปี พ.ศ. 2558 จำนวน 8 คู่ พบว่าปลารุ่น F1 มีลักษณะ
แสดงออกเป็นสีปกติทั้งหมด ทำการเลี้ยงปลารุ่น F1 จนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์และนำมาใช้ในการทดลองครั้งนี้ โดยจับคู่ปลา 
เพื่อผสมทดสอบใน 3 ลักษณะได้แก่ 1) จับคู่ผสมระหว่างพ่อแม่ที่มีสีแพลทินัมจำนวน 5 คู่ 2) จับคู่ผสมกันเองของปลารุ่น F1 
จำนวน 10 คู่ และ 3) จับคู่ผสมระหว่างปลารุ่น F1 กับปลาที่มีสีแพลทินัม (backcross) จำนวน 6 คู่ เพื่อศึกษาสัดส่วน 

การแสดงออกของสีแพลทินัมในปลารุ่น F2 หรือรุ่นลูก 

ผลการศึกษาพบว่า การผสมระหว่างพ่อแม่สีแพลทินัมให้ลูกเป็นสีแพลทินัมทั้งหมด จากการจำแนกลักษณะแสดงออก
ของปลารุ่น F2 หรือรุ่นลูกและทดสอบด้วยไค-สแควร์ (chi-square test goodness of fit) พบว่า การผสมกันเองของปลารุ่น F1 
ได้ปลารุ่น F2 ที่มีสัดส่วนระหว่างลักษณะสีปกติต่อสีแพลทินัมไม่แตกต่างจากสัดส่วน 3:1 (p>0.05) ในขณะที่การผสมระหว่างปลา
รุ่น F1 กับปลาที่มีสีแพลทินัม ปลารุ่นลูกมีสัดส่วนระหว่างลักษณะสีปกติต่อสีแพลทินัมไม่แตกต่างจากสัดส่วน 1:1 (p>0.05)  
จากการทดสอบไค-สแควร์ยอมรับสมมติฐานว่าลักษณะปรากฏมีสัดส่วนตามทฤษฎี จึงสรุปได้ว่าลักษณะสีแพลทินัมในปลาการ์ตูน
เพอร์คูลามีการถ่ายทอดลักษณะแบบเมนเดล โดยถูกควบคุมด้วยยีนเพียง 1 คู่ เป็นยีนท่ีมีตำแหน่งบนออโตโซม และปฏิกิริยา
การข่มของยีนเป็นแบบข่มสมบูรณ์ ปลาที่มียีโนไทพ์ AA และ Aa แสดงลักษณะสีปกติ ในขณะที่ยีโนไทพ์ aa แสดงลักษณะ 

สีแพลทินัม ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาที่มีสีแพลทินัมทุกตัวเป็นโฮโมไซกัส aa และเป็นสายพันธุ์แท ้

 

คำสำคัญ: ลักษณะคณุภาพ การถา่ยทอดลักษณะ ปลาการ์ตูนเพอรค์ูลา สีแพลทินัม 
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Inheritance of Platinum Color in Percula Clownfish Amphiprion percula (Lacepède, 1802) 
 

Samart Detsathit*, Amphai Longloy and Ornkanya Mengyu  

Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 4 (Krabi) 

 

Abstract 
The objective of this experiment was to study on inheritance of platinum color in percula clownfish.  

In 2015, the super black percula (wild type phenotype, breed true) and platinum percula (platinum phenotype) 

were crossed in the 8 pairs and all of F1 showed wild type phenotype. The F1 were reared to adult and 

used for this study. In the study, 3 types of testcross were done to study the proportion of Platinum 

inheritance of Gen F2. The testcross consisted of 5 crosses of platinum x platinum, 10 crosses of F1xF1, 
and 6 crosses of F1 x platinum.  

Results revealed that platinum x platinum offspring displayed 100% platinum phenotype. The F2 

progeny derived from F1xF1 displayed that the proportion between wild type and platinum phenotypic 

were not different in satis factory fit to 3:1 ratio (p>0.05). While F1 x platinum progeny displayed in a fit  

to 1:1 ratio (p>0.05). Segregation colors observed from the F2 or offspring and tested by chi-square test 

goodness of fit support the hypothesis that the inheritance of platinum color in percula clownfish is controlled 

by a single autosomal gene with complete dominance, the A gene. The Genotypes AA and Aa showed 

normal color or wild type phenotype, while the genotype aa showed platinum-colored phenotype.  

All platinum-colored percula clownfish were homozygous, aa, and they breed true.  

 

Keywords: qualitative traits, inheritance, percula clownfish, Amphiprion percula, platinum color 
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คำนำ 

ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาเป็นปลาใน  family pomacentridae, genus Amphiprion และ subgenus Actinicola  

มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Amphiprion percula (Lacepède, 1802) (Allen, 1991; Fautin and Allen, 1997) ลักษณะสีปกติ 
ของปลาการ์ตูนเพอร์คูลามีลำตัวสีส้มหรือสีส้มผสมสีดำ และมีแถบขาวพาดขวางลำตัว 3 แถบหรือแถบสีขาวเป็นลายปิกัสโซ  
ในขณะที่ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัมมีลำตัวเป็นสีแพลทินัมหรือสีขาวเงินทั้งตัว ปลาสายพันธุ์นี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกที่ฟาร์ม ORA 

ประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือปี 2551 (Adams, 2008) เกิดขึ้นระหว่างการผสมแบบคัดเลือกของปลาการ์ตูนเพอร์คูลาปิกัสโซ 

(ORA, 2015) โดยพบว่ามีปลาส่วนหนึ่งมีสีขาวเงินทั้งตัว จึงได้เพาะเลี้ยงปลาสายพันธุ์นี้จนได้จำนวนมากขึ้นและตั้งช่ือว่า  

เพอร์คูลาแพลทินัม ฟาร์ม ORA เริ่มจำหน่ายปลาสายพันธุ์นี้เม่ือปี พ.ศ. 2552 ราคาเริ่มต้นในเวลานั้นตัวละ 750 ดอลลาร์สหรัฐ 

(Adams, 2009; Klaus, 2009) 

สำหรับการเพาะพันธุ์ปลาการ์ตนูแพลทินัมในประเทศไทยนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) 
ทำการรวบรวมพันธุ์และจับคู่ผสมพันธุ์กันระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลาปิกัสโซสายพันธุ์ป่า (wild type) ซ่ึงมีต้นกำเนิดจากหมู่เกาะ
โซโลมอนกับปลาการ์ตูนเพอร์คูลาปิกัสโซจากการเพาะพันธุ์ของฟาร์ม ORA ในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2556 ซ่ึงลูกปลารุ่น F1 (first filial) 
ที่ได้ไม่มีลักษณะสีแพลทินัมเลย แต่เมื่อผสมระหว่าง F1 ด้วยกันเองอีกครั้งพบว่า ปลาบางคู่ให้ลูกบางส่วนท่ีมีลักษณะปรากฏ 

สีแพลทินัม 

ในการเพาะพันธุ์หรือการบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์ปลาการ์ตูนให้มีประสิทธิภาพ สิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็น คือ การทราบ
ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะปรากฏที่เราสนใจ แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีรายงานทางวิชาการเกี่ยวกับการถ่ายทอด
ลักษณะสีแพลทินัมหรือลักษณะใด ๆ ในปลาการ์ตูน ดังนั้นการทราบถึงรูปแบบการถ่ายทอดลักษณะสีแพลทินัมจะมีประโยชน์
อย่างยิ่ง ทำให้สามารถวางแผนการผสมพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และคัดเลือกลักษณะที่ต้องการได้อย่างมีระบบ นอกจากนั้นยังสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการทดสอบทางพันธุกรรมในลักษณะต่าง ๆ เช่น การใช้เป็นเครื่องหมายพันธุกรรม (genetic marker) เป็นต้น  

ลักษณะสีในปลาสวยงามเป็นลักษณะคุณภาพ (qualitative traits) มักถูกควบคุมด้วยยีนน้อยคู่ สามารถแยกหมวดหมู่
ของลักษณะปรากฏได้ชัดเจนและมีสัดส่วนแน่นอน สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของลักษณะคุณภาพน้อยมาก การถ่ายทอด
แบบนี้นิยมเรียกช่ือตามผู้ค้นพบว่า การถ่ายทอดลักษณะแบบเมนเดล หรือพันธุศาสตร์แบบเมนเดล (mendelian genetics หรือ 
mendelism) อย่างไรก็ตาม มีการถ่ายทอดลักษณะที่มีความยุ่งยากมากขึ้นซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นข้อยกเว้นของพันธุศาสตร์เมนเดล 
เช่น การถ่ายทอดลักษณะเม่ือมีปฏิกิริยาร่วมของยีนต่างตำแหน่งกัน การถ่ายทอดลักษณะเม่ือยีนอยู่บนโครโมโซมเดียวกัน เป็นต้น 
(อุทัยรัตน์, 2543; สมชัย, 2549; สุทัศน์, 2553) 

ลักษณะปรากฏ หรือฟีโนไทพ์ (phenotype) คือลักษณะที่สิ่งมีชีวิตแสดงออกให้เห็น เป็นผลมาจากองค์ประกอบ 

ทางพันธุกรรมหรือยีนในตัวของมัน องค์ประกอบทางพันธุกรรมนี้เรียกว่า ยีโนไทพ์ (genotype) ยีนมีตำแหน่งอยู่บนโครโมโซม  
โดยอาจอยู่บนโครโมโซมเพศ (sex linked genes) หรือออโตโซม (autosomal genes) ยีนที่อยู่บนโครโมโซมในตำแหน่ง 
(locus) เดียวกันมีสภาพต่าง ๆ ได้หลายสภาพ แต่ละสภาพของยีนเรียกว่า อัลลีล (allele) ปรากฏการณ์ที่ยีโนไทพ์ในตำแหน่ง
หนึ่งประกอบด้วยอัลลีล 2 ตัวที่เหมือนกันเรียกว่า โฮโมไซโกท (homozygote) และปรากฏการณ์ที่ยีโนไทพ์ประกอบด้วย 

อัลลีล 2 ตัว ที่แตกต่างกันเรียก เฮเทอโรไซโกท (heterozygote)  

หลักการถ่ายทอดแบบเมนเดล สามารถสรุปจำแนกตามพฤติกรรมของโครโมโซมออกเป็นกฎได้ 2 ข้อ (สมชัย, 2549) คือ  
1. กฎการแยกตัวของยีน (law of segregation) ซ่ึงเกี่ยวกับการแยกคู่ของยีนไปอยู่คนละเซลล์สืบพันธุ์ 
2. กฎการรวมตัวของยีนโดยอิสระ (law of independent assortment) ซ่ึงเกี่ยวกับความเป็นอิสระของ 

การรวมตัวของยีนในตำแหน่งหน่ึงบนโครโมโซมตัวหนึ่ง กับการรวมตัวของยีนในอีกตำแหน่งหนึ่งของโครโมโซมอีกตัวหนึ่ง 
การถ่ายทอดลักษณะคุณภาพศึกษาได้จากสัดส่วนการเกิดลูกลักษณะต่าง ๆ (phenotypic ratio) ในแต่ละแบบของ

การผสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกในรุ่น F2 (second filial) ซ่ึงหมายถึงลูกจากการผสมระหว่างพ่อแม่ที่มียีโนไทพ์เป็นเฮตเทอโรไซโกต 

ของยีนที่ต้องการศึกษา อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติมักพบเสมอว่าข้อมูลที่ทำการสังเกตหรือได้จากการทดลองมีความแตกต่างหรือ
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เบี่ยงเบนไปจากค่าคาดคะเนตามสัดส่วนทางพันธุกรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการทดสอบทางสถิติ เพื่อวัดความสอดคล้อง
ของสัดส่วนที่ได้จากการทดลองว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างไปจากสัดส่วนทางทฤษฎีหรือไม่ ทั้งนี้มีการกำหนดในทางสถิติว่า 
ขนาดของความคลาดเคลื่อนท่ีน้อยที่สุด ที่จะชี้ว่าผลการทดลองที่ได้แตกต่างจากสัดส่วนทางทฤษฎีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินั้น  
จะตกอยู่ในช่วง 5% (5 percent level of significant) การทดสอบสัดส่วนทางพันธุกรรมที่นิยมใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจ คือ 

การทดสอบไค-สแควร์ (chi-square test goodness of fit) ถ้าค่าไค-สแควร์ที่คำนวณได้มีค่าน้อยกว่าค่าไค-สแควร์ในตาราง 
ที่ความน่าจะเป็น 0.05 ก็สรุปผลได้ว่า สัดส่วนที่ได้จากการทดลองสอดคล้องกับสัดส่วนทางทฤษฎีหรือสมมติฐานที่ตั้งไว้ (ประดิษฐ์, 
2559; สมชัย, 2549)  

ลักษณะคุณภาพที่มีการศึกษากันมากได้แก่ ยีนที่ควบคุมลักษณะเผือก (albino) เช่น การศึกษาลักษณะเผือกในปลาดุกอุย 

โดย อุทัยรัตน์ (2531) ซ่ึงพบว่าปลาปกติมียีโนไทพ์เป็น AA หรือ Aa ส่วนปลาเผือกมียีโนไทพ์เป็น aa ในทำนองเดียวกัน 
ลักษณะเผือกในปลาเรนโบว์เทร้าท์ (Salmo gairdneri) ก็มียีนควบคุมลักษณะเผือกในทำนองเดียวกันกับปลาดุกอุย (ฺBridges 

and Limbach, 1972) สำหรับการถ่ายทอดลักษณะสีของลำตัวมีการศึกษาในปลานิลแดงของฟิลิปปินส์พบว่าสีแดงถูกควบคุม
ด้วยยีนเด่น R ส่วนสีดำถูกควบคุมด้วยยีนด้อย r (Reich et al., 1990) ในทางกลับกัน การศึกษาลักษณะลำตัวสีชมพู (light-

colored, pink) ของปลานิลซ่ึงมีถิ่นกำเนิดจาก Uganda และ Ghana พบว่าสีปกติถูกควบคุมด้วยยีนเด่น B ในขณะที่สีชมพู
ถูกควบคุมด้วยยีนด้อย b (Tave, 1991, 1992) 

สามารถ และคณะ (2559) ทำการผสมระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลาซูเปอร์แบล็กกับปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัม พบว่า 
ปลารุ่นลูกไม่แสดงลักษณะสีแพลทินัมเลย จึงตั้งสมมติฐานว่า ลักษณะสีแพลทินัมน่าจะเป็นลักษณะด้อยและถูกควบคุมด้วยยีน
เพียงคู่เดียว การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาที่ต่อเนื่องกัน โดยทำการผสมทดสอบระหว่างปลารุ่น F1 ด้วยกันเอง (inbreed) และ 

การผสมกลับ (backcross) กับปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัมเพื่อทดสอบสัดส่วนในรุ่น F2 หรือรุ่นลูกว่าการถ่ายทอดลักษณะ 

สีแพลทินัมเป็นรูปแบบใด  

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาการถ่ายทอดลักษณะสีแพลทินัมในปลาการ์ตูนเพอร์คูลา 

 

วิธีดำเนินการ 
1. สถานท่ีดำเนินการ 
 การศึกษาครั้งน้ีดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์นำ้ชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) เลขท่ี 141 ม.6 ต.ไสไทย 
อ.เมือง จ.กระบี ่
2. การจับคู่ผสมทดสอบ 

 ทำการจับคู่ปลาเพื่อผสมทดสอบใน 3 ลักษณะได้แก ่

2.1 จับคู่ผสมระหว่างพ่อแม่ที่มีสีแพลทินัมจำนวน 5 คู่ เป็นปลาที่คัดเลือกมาโดยสุ่มจากประชากรที่มีอยู่ใน  

โรงเพาะฟัก โดยไม่ทราบว่าปลาแต่ละตัวมาจากพ่อแม่พันธุ์คู่ใด เพื่อทดสอบยืนยันว่าปลาที่แสดงลักษณะสีแพลทินัมเป็นพันธุ์แท ้

2.2 จับคู่ผสมกันเองของปลารุ่น F1 จำนวนทัง้หมด 10 คู่ ปลารุ่น F1 เป็นปลาจากการทดลองในปีงบประมาณ 
2558 ซ่ึงได้จากการผสมระหว่างปลาการต์ูนเพอร์คลูาซูเปอร์แบล็ก (แม่, พันธุ์แท้สีปกติ) กับปลาการ์ตูนเพอรค์ูลาแพลทินัม 
(พ่อ, สีแพลทินัม) จำนวน 8 คู่ โดยพบว่าในรุ่น F1 ไม่มีปลาที่แสดงลักษณะสีแพลทินัมเลย จากนั้นทำการเลีย้งปลารุ่น F1 

รวมกัน เม่ือปลาเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์จึงทำการจับคู่ปลาโดยสุ่ม ระหว่างแม่ปลาที่มีขนาดใหญ่ (ความยาวมากกว่า 7 ซม.) กับพ่อปลา 
ที่มีขนาดเล็ก (ความยาวน้อยกว่า 5 ซม.) เพื่อศึกษาสัดส่วนการแสดงออกของสีแพลทินัมในปลารุ่น F2 

2.3 จับคู่ผสมระหว่างปลารุ่น F1 กับปลาที่มีสีแพลทินัม (backcross) จำนวน 6 คู่ โดยใช้ปลารุ่น F1 เป็นแม่
จำนวน 3 คู่ และ ปลาที่มีสีแพลทนิัมเป็นแม่จำนวน 3 คู่ เพื่อศึกษาสัดส่วนการแสดงออกของสีแพลทินัมในปลารุ่นลูก 
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3. การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ การผสมพันธ์ุ และการอนุบาลลูกปลา 
 เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในตู้กระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร ตู้ละ 1 คู่ ในแต่ละตู้ใส่กระเบื้องปูพื้น 1 แผ่น และกระถางดินเผา 
1 ใบ เพื่อให้ปลาใช้เป็นที่วางไข่ ใช้ระบบน้ำหมุนเวียนในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ บำบัดน้ำด้วยระบบชีวภาพร่วมกับการใช้แสงยูวี
ฆ่าเช้ือในน้ำ ให้อาหารผสมเปียกเป็นอาหารซ่ึงประกอบด้วย เนื้อกุ้งสับละเอียด 100 กรัม วิตามินรวม 1 กรัม วิตามินซี 1 กรัม 
สาหร่ายสไปรูลิน่าแห้ง 2 กรัม และน้ำมันปลา 1 มิลลิลิตร ให้อาหารจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง ปล่อยให้ปลาผสมพันธุ์วางไข่กันเอง
ตามธรรมชาติ ให้พ่อแม่ปลาดูแลไข่จนถึงกำหนดฟักหรือประมาณ 7 วันหลังจากวางไข่ จึงนำไข่ไปฟักในตู้อนุบาล 

 อนุบาลลูกปลาจากพ่อแม่แต่ละคู่แยกกัน โดยอนุบาลในตู้กระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร เป็นตู้ที่ไม่มีระบบกรอง 
ควบคุมคุณภาพน้ำและกำจัดของเสียด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ำ น้ำท่ีใช้ในการอนุบาลเป็นน้ำทะเลความเค็ม 30 - 33 ส่วนในพันส่วน
ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน (แคลเซียมไฮโปคลอไรด์) ปลาอายุ 1 - 15 วัน ให้โรติเฟอร์เป็นอาหารด้วยความหนาแน่น 10 - 15 
ตัว/มิลลิลิตร พร้อมกับใส่คลอเรลลาให้มีความหนาแน่นประมาณ 5x105 เซลล์/มิลลิลิตร อายุ 7 - 30 วัน ให้อาร์ทีเมียแรกฟัก
เป็นอาหารวันละ 3 - 4 ครั้ง  
4. การเก็บข้อมูล 

 เมื่อลูกปลามีอายุ 1 เดือน จำแนกและนับจำนวนลูกปลาที่แสดงลักษณะสีปกติ (หรือลูกปลาที่ไม่ได้แสดงลักษณะ  

สีแพลทินัม) และลูกปลาที่แสดงลักษณะสีแพลทินัมจากพ่อแม่แต่ละคู่  
5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ

 ทดสอบสัดส่วนทางพันธุกรรมด้วยการทดสอบภาวะสารูปสนิทดี (goodness of fit test) โดยใช้สถิติทดสอบไค-สแควร์ 
(chi-square test) ว่าสัดส่วนของลูกปลาที่แสดงลักษณะปรากฏแบบต่าง ๆ ที่ได้จากการทดลอง (observed value) มีความสอดคล้อง
กับค่าคาดคะเนทางทฤษฎี (expected value) หรือไม่ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยใช้โปรแกรม RStudio แพกเกจ stats 
(คณาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558; วินัย, 2562) คำสั่งภาษาอาร์ (R) ที่ใช้คือ  

library (stats) 

color<-c (N, P) 

chisq.test (color, p=c(A, B)) 

 

โดยที ่ library (stats) คือ การเรียกใช้แพกเกจ stats 

 color คือ ตัวแปรที่เก็บข้อมูล 

 N คือ จำนวนหรือค่าสังเกตของปลาที่แสดงลักษณะสีปกติ (ไม่แสดงลักษณะสีแพลทินัม) 
 P คือ จำนวนหรือค่าสังเกตปลาทีแ่สดงลักษณะสีแพลทินัม 

 A คือ สัดส่วนทางทฤษฎีของลักษณะสีปกติ (สดัส่วนเต็ม 1 เช่น 75% = 0.75) 
 B คือ สัดส่วนทางทฤษฎีของลักษณะสีแพลทินัม (สดัส่วนเต็ม 1 เช่น 25% = 0.25) 

 (หมายเหตุ ค่า A+B = 1.00)  
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าในทุกรูปแบบของการผสม มีลักษณะแสดงออก 2 ลักษณะคือ ลักษณะสีปกติหรือไม่แสดง
ลักษณะสีแพลทินัม (wild type) และลักษณะสีแพลทินัม (platinum color) ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาที่พบเห็นได้ทั่วไปในธรรมชาติ
หรือในโรงเพาะฟักมีลำตัวสีส้มหรือสีส้มผสมดำและมีแถบสีขาวพาดขวางลำตัว 3 แถบ หรือแถบสีขาวเป็นลายปิกัสโซ ในขณะที่
ลักษณะสีแพลทินัมพบได้เฉพาะปลาที่เกิดจากการเพาะพันธุ์ในโรงเพาะฟักเท่านั้นและพบได้ในสัดส่วนที่น้อย ไพศาล (2535) กล่าวว่า 
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นมากหรือพบเห็นได้ทั่วไปกว่าลักษณะอื่น เรียกลักษณะนั้นว่าเป็นลักษณะปกติหรือ wild type  

ซ่ึงมักจะเป็นลักษณะข่ม ส่วนลักษณะที่ไม่ค่อยพบเห็นเรียกว่าลักษณะ mutant ซ่ึงมักจะเป็นลักษณะด้อย 

 จากการผสมระหว่างพ่อแม่ที่มีสีแพลทินัมจำนวน 5 คู่ ได้ลูกปลารวม 701 ตัว (ตารางที่ 1, คู่ที่ 1 - 5) พบว่าลูกปลา
ทั้งหมดมีลักษณะแสดงออกเป็นสีแพลทินัม แสดงว่าปลาที่มีลักษณะแสดงออกเป็นสีแพลทินัมเป็นสายพันธุ์แท้ หรือ breed true 

โดยมียีโนไทพ์เป็นแบบ homozygous recessive หรือเขียนเป็นสัญลักษณ์ของยีนเป็น aa ดังนั้นการผสมระหว่างพ่อแม่ที่มีสี
แพลทินัมจะให้ลูกที่มีลักษณะปรากฏและยีโนไทพ์เหมือนกับพ่อแม่โดยตลอด เนื่องจากทั้งพ่อและแม่ต่างก็ผลิตเซลล์สืบพันธุ์ที่เป็น 

ยีน a ได้เพียงแบบเดียว ซ่ึงผลการทดลองครั้งนี้ เป็นไปตามสมมติฐานของ สามารถ และคณะ (2559) ที่กล่าวว่ายีนที่ควบคุม
ลักษณะสีแพลทินัมเป็นยีนด้อย ดังนั้น เม่ือทำการผสมระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัมกับปลาการ์ตูนเพอร์คูลาซูเปอร์แบล็ก
ซ่ึงเป็นสายพันธุ์แท้ของยีนเด่น หรือ มียีโนไทพ์เป็นแบบ homozygous dominance (AA) ทำให้ปลารุ่น F1 ทั้งหมดมียีโนไทพ์
เป็น Aa หรือ heterozygote จากการที่ปลารุ่น F1 แสดงลักษณะปรากฏเป็นสีปกติทั้งหมด ไม่มีปลาที่แสดงลักษณะสีแพลทินัมเลย 
แสดงว่าลักษณะสีปกติเป็นลักษณะเด่น ในขณะที่สีแพลทินัมเป็นลักษณะด้อย ทั้งนี้ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาซูเปอร์แบล็กเป็นปลาที่
ทราบประวัติทางพันธุกรรมว่ามาจากบรรพบุรุษที่ไม่เคยแสดงลักษณะสีแพลทินัม จึงม่ันใจว่าเป็นสายพันธุ์แท้ของลักษณะสีปกติ 

จากการผสมกันเองของปลารุ่น F1 พบว่าปลาทั้ง 10 คู่ (ตารางที่  1, คู่ที่ 6 - 15) ให้ลูก F2 ที่แสดงลักษณะ 

สีแพลทินัมร้อยละ 20.00, 26.47, 22.58, 21.68, 21.96, 27.07, 21.49, 26.95, 24.40 และ 26.92 ตามลำดับ จากการทดสอบ
ด้วยไค-สแควร์พบว่า ปลารุ่น F2 จากพ่อแม่ทุกคู่มีสัดส่วนการแสดงออกของลักษณะสี ปกติ:แพลทินัม เป็น 3:1 (ทุกคู่มีค่า 
p>0.05) หากพิจารณาจากประชากรทั้งหมดพบว่า ปลารุ่น F2 จากพ่อแม่ทั้ง 10 คู่มีจำนวนรวม 4,992 ตัว แสดงลักษณะ 

สีปกติ 3,746 ตัว (ร้อยละ 75.04) และแสดงลักษณะสีแพลทินัม 1,246 ตัว (ร้อยละ 24.96) จากการทดสอบไค-สแควร์ พบว่า 
มีสัดส่วนการแสดงออกของลักษณะสี ปกติ:แพลทินัม เป็นไปตามทฤษฎีคือ 3:1 (p=0.9479) ซ่ึงเป็นสัดส่วนตามทฤษฎีของ
ลักษณะที่ควบคุมโดยยีน 1 คู่ ซ่ึงมีที่ตั้งอยู่บนออโตโซม และปฏิกิริยาการข่มของยีนเป็นแบบข่มสมบูรณ์ (complete dominance) 
เป็นไปตามหลักการถ่ายทอดลักษณะแบบเมนเดล เหตุผลที่ปลารุ่น F2 มีสัดส่วนเป็น 3:1 สามารถอธิบายได้ด้วยกฎการแยกตัว
ของยีน (law of segregation) และกฎการรวมตัวของยีนโดยอิสระ (law of independent assortment) ตามภาพที่ 1  
โดยปลารุ่น F1 ซ่ึงเป็นลูกผสมระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลาซูเปอร์แบล็ก (AA) กับปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัม (aa) ทำให้
ปลารุ่น F1 ทุกตัวมียีโนไทป์เป็น Aa ดังนั้น เม่ือทำการผสม F1xF1 จึงได้ปลารุ่น F2 ที่มียีโนไทพ์เป็น 3 ลักษณะคือ 1) ยีโนไทพ์ 
AA จำนวน 1 ใน 4 ส่วน แสดงลักษณะสีปกติ 2) ยีโนไทพ์ Aa จำนวน 2 ใน 4 ส่วน แสดงลักษณะสีปกติเช่นเดียวกับยีโนไทพ์ 
AA และ 3) ยีโนไทพ์ aa จำนวน 1 ใน 4 ส่วนซ่ึงแสดงลักษณะสีแพลทินัม หากเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างลักษณะแสดงออก 
สีปกติ:แพลทินัม จึงได้สัดส่วนเป็น 3:1 

จากการผสมกลับ (backcrossed) ระหว่างปลารุ่น F1 (Aa) กับปลาที่มีสีแพลทินัม (aa) จำนวน 6 คู่ (ตารางที่ 1,  
คู่ที่ 16 - 21) โดยมีปลาที่แสดงลักษณะสีแพลทินัมเป็นแม่จำนวน 3 คู่ และ ปลารุ่น F1 เป็นแม่จำนวน 3 คู่ พบว่าปลารุ่นลูก
แสดงลักษณะสีแพลทินัมร้อยละ 50.19, 47.02, 54.62, 48.10, 48.17 และ 47.96 ตามลำดับ จากการทดสอบด้วยไค-สแควร์
พบว่า ปลารุ่นลูกจากพ่อแม่ทั้ง 6 คู่มีสัดส่วนการแสดงออกของลักษณะสี  ปกติ :แพลทินัม เป็น 1:1 (ทุกคู่มีค่า p>0.05) เม่ือ
พิจารณาจากประชากรทั้งหมดพบว่า ปลารุ่นลูกจากการผสมกลับของพ่อแม่ทั้ง 6 คู่มีจำนวนรวม 2,080 ตัว แสดงลักษณะสีปกติ 
1,067 ตัว (ร้อยละ 51.30) และแสดงลักษณะสีแพลทินัม 1,013 ตัว (ร้อยละ 48.70) จากการทดสอบไค-สแควร์ พบว่า มีสัดส่วนการ 
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ตารางที่ 1 จำนวนลูกปลาที่แสดงลักษณะสีปกติและสีแพลทินัมที่ได้จากการผสมระหว่างพ่อแม่พันธุ์ปลาการ์ตูนเพอร์คูลา 
Amphiprion percula แต่ละคู่ที่มียีโนไทพ์ที่คาดหวังแบบต่าง ๆ พร้อมด้วยค่าร้อยละของปลาที่แสดงลักษณะสีแพลทินัม สัดส่วน
ทางทฤษฎี ค่าไค-สแควร์ และค่า p-value 

คู่ที ่ แม่(pg)xพ่อ(pg) 
จำนวนลูกปลา สีแพลทินัม 

(%) 
สัดส่วนทาง

ทฤษฎี ไค-สแควร ์ p-value 
สีปกต ิ สีแพลทินัม 

1 

2 

3 

4 

5 

 

P(aa)xP(aa) 

P(aa)xP(aa) 

P(aa)xP(aa) 

P(aa)xP(aa) 

P(aa)xP(aa) 

รวม (คู่ท่ี 1 - 5) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

357 

87 

128 

94 

35 

701 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

0:1 

0:1 

0:1 

0:1 

0:1 

0:1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

H(Aa)xH(Aa) 

H(Aa)xH(Aa) 

H(Aa)xH(Aa) 

H(Aa)xH(Aa) 

H(Aa)xH(Aa) 

H(Aa)xH(Aa) 

H(Aa)xH(Aa) 

H(Aa)xH(Aa) 

H(Aa)xH(Aa) 

H(Aa)xH(Aa) 

รวม (คู่ท่ี 6 - 15) 

 

116 

1,122 

168 

271 

430 

644 

95 

103 

626 

171 

3,746 

 

29 

404 

49 

75 

121 

239 

26 

38 

202 

63 

1,246 

 

20.00 

26.47 

22.58 

21.68 

21.96 

27.07 

21.49 

26.95 

24.40 

26.92 

24.96 

 

3:1 

3:1 

3:1 

3:1 

3:1 

3:1 

3:1 

3:1 

3:1 

3:1 

3:1 

 

1.9333 

1.7693 

0.6674 

2.0385 

2.7157 

2.0117 

0.7961 

0.2861 

0.1610 

0.4615 

0.0043 

 

0.1644 

0.1835 

0.4105 

0.1534 

0.0994 

0.1561 

0.3722 

0.5928 

0.6882 

0.4969 

0.9479 

 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 

 

P(aa)xH(Aa) 

P(aa)xH(Aa) 

P(aa)xH(Aa) 

H(Aa)xP(aa) 

H(Aa)xP(aa) 

H(Aa)xP(aa) 

รวม (คู่ท่ี 16 - 21) 

 

266 

320 

54 

164 

212 

51 

1,067 

 

268 

284 

65 

152 

197 

47 

1,013 

 

50.19 

47.02 

54.62 

48.10 

48.17 

47.96 

48.70 

 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

 

0.0075 

2.1457 

1.0168 

0.4557 

0.5501 

0.1633 

1.4019 

 

0.9310 

0.1430 

0.3133 

0.4996 

0.4583 

0.6862 

0.2368 

หมายเหตุ 1) pg = probable genotype หรือยีโนไทพ์ท่ีคาดหวัง 
2) ค่า p-value จากการทดสอบไค-สแควร์ของปลาทุกคู่มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าสังเกตที่ได้จากการทดลอง 
มีสัดส่วนไม่แตกต่างจากค่าคาดหวังทางทฤษฎีหรือเป็นไปตามหลักการถ่ายทอดลักษณะแบบเมนเดล 

3) P = ปลาที่แสดงลักษณะสีแพลทินัม 

4) H = ปลาที่แสดงลักษณะสีปกต ิ
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 แสดงออกของลักษณะสี ปกติ:แพลทินัม เป็นไปตามทฤษฎีคือ 1:1 (p=0.2368, ตารางที่ 1) สอดคล้องกับสัดส่วนตามทฤษฎี
ของลักษณะที่ควบคุมโดยยีน 1 คู่ และปฏิกิริยาการข่มของยีนเป็นแบบข่มสมบูรณ์ เป็นไปตามหลักการถ่ายทอดลักษณะแบบเมนเดล 
การเกิดยีโนไทพ์และฟีโนไทพ์แบบต่าง ๆ จากการผสมกลับเป็นไปตามกฎการแยกตัวของยีนและกฎการรวมตัวของยีนโดยอิสระ 
ซ่ึงแสดงตามภาพท่ี 2 

 จากการสังเกตพัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อนพบว่า เม่ืออายุ 12 - 15 วัน ลูกปลามีลายสีขาวที่หัวเพียงแถบเดียว
เหมือนกับการทดลองของ สามารถ และคณะ (2556) หลังจากนั้น ลูกปลาที่แสดงสีแพลทินัมจะเริ่มปรากฏสีขาวจาง ๆ ทั่วลำตัว 
และพัฒนาเป็นสีแพลทินัมชัดขึ้นเรื่อย ๆ จนอายุ 20 วันปลาส่วนใหญ่แสดงลักษณะสีแพลทินัมได้ชัดเจน และแสดงลักษณะ  

สีแพลทินัมได้สมบูรณ์ทุกตัวภายในเวลา 1 เดือนหลังการฟัก 

ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาที่แสดงลักษณะสีปกติ หากมาจากประชากรที่ไม่ทราบประวัติทางพันธุกรรม จะแยกไม่ได้เลยว่า
มียีโนไทพ์ AA หรือ Aa หากต้องการพิสูจน์ว่าปลาตัวนั้นมียีโนไทพ์แบบใดสามารถทำได้ด้วยการผสมทดสอบ (test cross) กับปลา
ที่มียีโนไทพ์ Aa หากได้ลูกปลาเป็นสีปกติทั้งหมดแสดงว่าปลาตัวท่ีเราทดสอบมียีโนไทพ์เป็น AA แต่ถ้าได้ลูก สีปกติ:สีแพลทินัม 
ในสัดส่วน 3:1 แสดงว่าปลาตัวนั้นมียีโนไทพ์เป็น Aa การผสมทดสอบอีกวิธีหนึ่งคือ ผสมทดสอบกับปลาที่แสดงลักษณะแพลทินัม 
(aa) หากได้ลูกสีปกติทั้งหมดแสดงว่าปลาที่เราทดสอบมียีโนไทพ์เป็น AA แต่ถ้าใด้ลูก สีปกติ:สีแพลทินัม ในสัดส่วน 1:1 แสดงว่า
ปลาที่เราทดสอบมียีโนไทพ์เป็น Aa (ไพศาล, 2535; สมชัย, 2549)  
 การศึกษาครั้งนี้ การทดสอบหลักเป็นการผสมกันเองของปลารุ่น F1 ที่มียีโนไทพ์เป็นเฮตเทอโรไซโกตของยีนที่ต้องการศึกษา 
ซ่ึงพบว่าสัดส่วนการเกิดลูกลักษณะต่าง ๆ ในรุ่น F2 สามารถแยกหมวดหมู่ได้ชัดเจนและมีสัดส่วนแน่นอน ตรงกับที่ อุทัยรัตน์ (2543) 
ได้กล่าวไว้ว่า การถ่ายทอดลักษณะคุณภาพศึกษาได้จากสัดส่วนการเกิดลูกลักษณะต่าง ๆ ในแต่ละแบบของการผสม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในลูกรุ่น F2 ซ่ึงหมายถึง ลูกจากการผสมระหว่างพ่อแม่ที่มียีโนไทพ์เป็นเฮตเทอโรไซโกตของยีนที่ต้องการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการถ่ายทอดลักษณะสีแพลทินัมในปลาการ์ตูนเพอร์คลูา 
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ภาพที่ 2 แผนภาพการผสมพันธุ์ระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลาลักษณะสีปกติพันธุ์ทาง (heterozygote) กับลักษณะสีแพลทินัม

พันธุ์แท้ (homozygote) 

 มีการสันนิษฐานในเวปไซต์ซ้ือขายปลาทะเลว่าลักษณะแพลทินัมถูกควบคุมด้วย  picasso gene (สมมติเป็นยีน P) 

และมีลักษณะเป็น co-dominant โดยปลาที่มียีโนไทพ์ P/P มีลักษณะสีแพลทินัม ปลาที่มียีโนไทพ์ P/+ มีลักษณะเป็นปิกัสโซ 
ในขณะที่ปลาสีปกติมียีโนไทพ์เป็น +/+ (Miniwater, 2017) ซ่ึงข้อสันนิษฐานนี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ หากข้อสันนิษฐานนี้
เป็นจริง การผสมระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัมกับปลาการ์ตูนเพอร์คูลาซูเปอร์แบล็กของ สามารถ และคณะ (2559) 
ลูกปลาทั้งหมดต้องมีลักษณะแสดงออกเป็นปิกัสโซ แต่พบว่าปลารุ่น F1 ดังกล่าวแสดงลักษณะปิกัสโซเพียงร้อยละ 64±11 สำหรับ
การทดลองนี้ไม่ได้ศึกษาสัดส่วนของปลาที่มีลายสีขาวแบบปิกัสโซ (ถูกจัดว่าเป็นลักษณะสีปกติ) อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตพบว่า
การผสมระหว่างปลารุ่น F1 กับปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัม ปลารุ่นลูก (มียีโนไทพ์ Aa) ส่วนใหญ่เป็นสีปกติคือมีลายสีขาว
พาดขวางลำตัว 3 แถบ และมีปลาบางส่วนที่นอกจากมีลายสีขาว 3 แถบแล้ว ยังมีมีลายสีขาวปิกัสโซปรากฏเพิ่มขึ้นมา ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสันนิษฐานว่า ลักษณะลายปิกัสโซและลักษณะสีแพลทินัมถูกควบคุมด้วยยีนคนละตัว โดยลักษณะลายปิกัสโซน่าจะถูก
ควบคุมด้วยยีนหลายคู่และบางคู่มีตำแหน่งบนโครโมโซมเดียวกันกับยีนที่ควบคุมลักษณะสีแพลทินัม ซ่ึงเป็นเรื่องที่ควรศึกษาต่อไป 

 จากประสบการณ์ในการปรับปรุงพันธุ์ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาของผู้วิจัยพอจะสรุปได้ว่า ลักษณะสีปรากฏของปลาการ์ตูน
เพอร์คูลาแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ 1) ลักษณะสีแบคกราวด ์ หรือสีพื้นผิวลำตัว และ 2) ลักษณะสีฟอร์กราวดห์รือลาย 

สีขาวบนลำตัว โดยสีแบคกราวดข์องปลาการ์ตูนเพอร์คูลาอาจเป็นสีส้ม สีส้มผสมดำ หรือสีดำ ในขณะที่สีฟอร์กราวดเ์ป็นลาย 

สีขาวที่ปรากฏอยู่บนสีแบคกราวด ์ จากข้อมูลการศึกษาท่ีผา่นมาสันนิษฐานได้ว่า ลักษณะสปีรากฏทั้ง 2 ส่วนน้ีถูกควบคุมด้วย
ยีนต่าง ๆ กันไป และบางลักษณะน่าจะถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่และมีความซับซ้อนสูง (สามารถ และคณะ, 2556, 2558, 2559, 
2562) สำหรับปฏิกริิยาระหว่างยนีท่ีควบคุมสีบนลำตัว พอจะกล่าวได้ว่า ยีโนไทพ์ aa ซ่ึงควบคุมการแสดงออกของลักษณะ 

สีแพลทินัมมีปฏิกิริยาการข่มของยีนต่างตำแหน่ง (interallelic interaction) กับยีนที่ควบคุมลักษณะสีแบคกราวด์ นอกจากนั้น 

ยังข่มลักษณะลายปิกัสโซซ่ึงเป็นลกัษณะสีฟอร์กราวดด์้วยเช่นกัน  
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สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษานี้สรุปได้ว่า ลักษณะสีแพลทินัมในปลาการ์ตูนเพอร์คูลาถูกควบคุมโดยยีนด้อย 1 คู่ และเป็นยีนที่มี
ตำแหน่งอยู่บนออโตโซม มีการถ่ายทอดลักษณะแบบเมนเดล ปฏิกิริยาการข่มของยีนเป็นแบบข่มสมบูรณ์ ปลาที่มียีโนไทพ์ AA 

และ Aa แสดงลักษณะสีปกติ ในขณะที่ยีโนไทพ์ aa แสดงลักษณะสีแพลทินัม การผสมพ่อแม่สีปกติที่มียีโนไทพ์แบบ AA  

หรือการผสมระหว่างพ่อแม่ที่มีสีแพลทินัม (aa) จะให้ลูกท่ีมีลักษณะปรากฏและยีโนไทพ์เหมือนกับพ่อแม่โดยตลอด ดังนั้นเม่ือ
พิจารณาจากคุณสมบัติการแยกตัวของยีนในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาสีปกติที่มียีโนไทพ์ AA และปลาการ์ตูน
เพอร์คูลาที่มีสีแพลทินัม (aa) ถือเป็นพันธุ์แท้ หรือ breed true 

ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ การวางแผนการผสมพันธุ์ และการคัดเลือกลักษณะที่
ต้องการ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ลักษณะแพลทินัมหรือยีนที่ควบคุมลักษณะแพลทินัมเป็นยีนฉลาก (genetic marker) ในการ
ตรวจสอบผลการศึกษาในทางพันธุศาสตร์ได ้
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คุณภาพทางแบคทีเรียวิทยาของน้ำเชื้อปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus) ที่เก็บรักษา
ด้วยวิธีแช่แข็งท่ีอุณหภูมิแตกต่างกัน 
 
ชยาภา นิลโกศล1 สุบัณฑิต นิ่มรัตน์1* ไตรมาศ บุญไทย2 และ วีรพงศ ์วุฒิพันธุ์ชัย3  
1ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 
3ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบปริมาณและชนิดของแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปในน้ำเช้ือปลาสวาย 
(Pangasianodon hypophthalmus) ที่เก็บรักษาด้วยวิธีแช่แข็งที่อุณหภูมิ -80 และ -196 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลา 90 วัน 
จากการศึกษาพบว่าปริมาณแบคทีเรียในน้ำเชื้อแช่แข็งทั้งสองอุณหภูมิ อยู่ในช่วง 4.07±0.38×103 ถึง 1.16±0.05×104 CFU/ml 
และน้ำเช้ือปลาสวายแช่แข็ง ณ อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส มีปริมาณแบคทีเรียมากกว่าอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส แบคทีเรีย
ที ่ค ัดแยกได้จากน้ำเชื ้อปลาสวายที ่เก็บรักษา ณ อุณหภูมิทั ้งสองได้แก่ Pseudomonas putida, Stenotrophomonas maltophilia, 
Kytococcus sedentarius, Bacillus cereus และ Acinetobacter baumanni โดย K. sedentarius เป็นแบคทีเรียที่พบมากที่สุด 
(41.44 - 96.75 เปอร์เซ็นต์) การศึกษาในครั้งนี ้แบคทีเรียที่พบในน้ำเชื ้อปลายสวายแช่แข็งมีทั้งแบคทีเรียก่อโรคในมนุษย์  
ก่อโรคในปลาน้ำจืด และก่อโรคได้ทั ้งในมนุษย์และสัตว์น้ำ ดังนั ้นจึงควรมีการศึกษาเพื ่อพัฒนาวิธีการแช่แข็งน้ำเชื ้อให้  
มีประสิทธิภาพและปราศจากแบคทีเรียก่อโรคต่อไป 
 
คำสำคัญ: ปลาสวาย แบคทีเรีย การปนเปื้อน น้ำเชื้อแช่แข็ง 
   
*ผู้รับผดิชอบ: E-mail: subunti@buu.ac.th 
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Bacteriological Quality of Stripped Catfish (Pangasianodon hypophthalmus)  
Milt Cryostored at Different Temperature 
 
Chayapa Ninkoson1 Subuntith Nimrat1* Traimat Boonthai2 and Verapong Vuthiphandchai3  
1Department of Microbiology, Faculty of Science, Burapha University 
2Biological Science Program, Faculty of Science, Burapha University 
3Department of Aquatic Science, Faculty of Science, Burapha University 
 
Abstract 
 The objective of this study was to determine number and species of heterotrophic bacteria in 
striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) milt cryostored at -80 and -196 °C for 90 days. Results 
showed that heterotrophic bacteria numbers in the milt preserved at the both temperatures were in the range 
of 4.07±0.38×103 to 1.16±0.05×104 CFU/ml. The milt cryostored at -80 ºC had higher heterotrophic bacteria 
number than those at -196 ºC. The predominant bacteria isolated from the milt preserved at -80 and -196 °C 
were Pseudomonas putida, Stenotrophomonas maltophilia, Kytococcus sedentarius, Bacillus cereus and 
Acinetobacter baumanni among which K. sedentarius was the most frequently isolated bacteria (41.44 – 96.75%). 
Our results suggested that because some isolated bacteria were considered as pathogen in human and 
aquatic species, further study focused on development of an effective technology to improve bacteriological 
quality in cryopreserved fish milt is required.  
 
Keywords: Stripped catfish, Pangasianodon hypophthalmus, bacteria, contamination, cryopreserved milt 
   
*Corresponding author: E-mail: subunti@buu.ac.th 
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บทนำ 
 ปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus) เป็นหนึ่งในสัตว์น้ำทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2560 
มีผลผลิตจากฟาร์มปลาสวายถึง 12,751 ตัน คิดเป็นมูลค่าถึง 365 ล้านบาท (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง, 2562) 
ปลาสวายเป็นปลาที่มักไม่ผสมพันธุ์ในที่กักขัง ในอดีตจึงมีการพัฒนาวิธีการผสมเทียมปลาชนิดนี ้โดยในปี พ.ศ. 2509 กรมประมง
ประสบความสำเร็จในการผสมเทียมปลาสวาย (อารีย์ สิทธิมังค์ และสุจิต ภิญโญยิ่ง , 2509) กระทั่งในปัจจุบันหลาย ๆ ฟาร์ม 
มีการเลี ้ยงพ่อแม่พันธุ ์ที ่ดีเพื่อใช้ในการผสมเทียม แต่ปัญหาการขาดแคลนน้ำเชื ้อปลาสวายที่มีคุณภาพนอกฤดูผสมพันธุ์ 
ก็ยังมีอยู่ ซึ ่งเป็นสาเหตุที ่ทำให้การผสมพันธุ ์เทียมไม่ประสบความสำเร็จในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ ์ (Krittiwanon, 2018)  
จากปัญหาดังกล่าวทำให้การเก็บรักษาน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ท่ีดีเพื่อใช้ผสมเทียมจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการ 
การเก็บรักษาน้ำเช้ือนั้นสามารถเก็บได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นเป็นการเก็บน้ำเช้ือที่อุณหภูมิ 0 – 4 องศาเซลเซียส 
ระยะเวลาการเก็บรักษาขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมไม่ให้สเปิร์มที่เจือจางในน้ำยาบัฟเฟอร์ถูกกระตุ้นให้เกิดการ
เคลื่อนที่ในขณะเก็บรักษา และการเก็บรักษาระยะยาวเป็นการเก็บรักษาที่อุณหภมิูต่ำในไนโตรเจนเหลว (อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส) 
(Kilavanit, 2016) การเก็บรักษาน้ำเชื้อไว้ที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาน้ำเชื้อได้ระยะยาวและคงคุณภาพ
น้ำเช้ือได้ดี ดังการศึกษาของ Keschumras (2014) ที่เก็บรักษาน้ำเช้ือปลากระเบนน้ำจืดสายพันธุ์โมโตโร่ (Potamotrygon motoro) 
ที่เก็บรักษาด้วยวิธีแช่แข็ง นาน 14 วัน พบการเคลื่อนที่ของสเปิร์มถึง 42.0 เปอร์เซ็นต์ และการศึกษาของ เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 
และBart (2551) ที่ได้ทำการศึกษาถึงน้ำเชื้อปลาบึก (Pangasianodon gigas) ที่เก็บรักษาด้วยวิธีแช่แข็ง นาน 2 เดือน พบว่า
สเปิร์มมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตเท่ากับ 45.26 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อนำน้ำเชื้อแช่แข็งเป็นระยะเวลา 1 ปี มาทำการผสมเทียม 
พบว่ามีอัตราการปฏิสนธิ 30.9 เปอร์เซ็นต์ 
 อย่างไรก็ตามการใช้ไนโตรเจนเหลวในการเก็บรักษาน้ำเชื ้อแช่แข็งนั ้นค่อนข้างใช้ทุนสูง ทำให้ฟาร์มที ่ทำ 

การเพาะขยายพันธุ์บางแห่งไม่มีอุปกรณ์สำหรับบรรจุไนโตรเจนเหลว จึงมีหลายงานวิจัยได้พัฒนาการเก็บรักษาน้ำเชื ้อที่
อุณหภูมิต่าง ๆ เช่น การศึกษาของ Kilavanit (2016) ที่ศึกษาการเก็บรักษาน้ำเช้ือปลาตะเพียนขาว (Barbodes gonionotus) 
ที่เก็บรักษาด้วยวิธีแช่แข็งในตู้แช่แข็ง -20 และ -80 องศาเซลเซียส นาน 28 วัน พบว่าที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  
ไม่มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาน้ำเชื้อได้เนื่องจากไม่พบอัตราการเคลื่อนที่และการมีชีวิตรอดของสเปิร์ม ในขณะที่อณุหภูมิ  
-80 องศาเซลเซียส สเปิร์มมีอัตราการเคลื่อนที่และการมีชีวิตรอดสูงถึง 80 และ 74 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เช่นเดียวกันกับ
การศึกษาของ Krittiwanon (2018) ที ่ศ ึกษาการเก ็บรักษาน้ำเช ื ้อปลาสวายด้วยวิธ ีการแช่แข็งนาน 28 ว ัน พบว่า  
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ไม่สามารถรักษาคุณภาพของน้ำเช้ือแช่แข็งได้เช่นเดียวกัน แต่ที่อุณหภูมิ -80 และ -196 องศาเซลเซียส 
ยังคงสามารถรักษาคุณภาพของน้ำเชื ้อได้เนื ่องจากสเปิร์มยังคงมีการเคลื่อนที่เฉลี ่ยอยู่ในช่วง 31.1 - 42.2 เปอร์เซ็นต์ และ  
66.7 - 71.1 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ 
 แม้ว่าอัตราการเคลื่อนที่และการมีชีวิตรอดของสเปิร์มจะมีความสำคัญในการผสมเทียม แต่คุณภาพทางจุลชีววิทยา 
ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญสำหรับการผสมพันธ์ุเทียมเช่นเดียวกัน โดยทั่วไปแล้วแบคทีเรียมักปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ทั้งในอากาศ ดิน รวมถึงน้ำที่เป็นแหล่งอาศัยของปลา เช่น Aeromonas schubertii, Aeromonas aquariorum, Aeromonas defluvii, 
Aeromonas punctata subsp. caviae, Rahnella aquatilis, Comamonas testosterone, Kocuria varians, 
Staphylococcus cohnii subsp. cohnii แ ล ะ  Staphylococcus Brevibacillus laterosporus, Bacillus safensis, 
Flavobacterium aquatile, Sphingomonas paucimobilis, Bacillus megaterium, haemolyticus (Boonthai et al., 2016) 
ซึ ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ ่งที ่ก่อให้เกิดการปนเปื ้อนในระหว่างการเก็บรวบรวมน้ำเชื ้อปลาได้ นอกจากนี ้แบคทีเรี ยที ่พบ 
ในน้ำเชื้อปลาอาจเกิดจากการปนเปื้อนในขณะที่ทำการรีดน้ำเชื้อ โดยมีแหล่งปนเปื้อนมาจากผิวหนัง ครีบก้น เลือด อุจจาระ
และปัสสาวะของปลา (สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ และ วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย , 2557; Boonthai et al., 2016) การปนเปื้อนแบคทีเรีย 
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสเปิร์ม ตามการรายงานของ Chu Koh et al. (2019) ที่พบว่าแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในน้ำเชื้อปลาเวียน 
(Tor tambroides) ที่เก็บรักษาด้วยวิธีแช่แข็งมีอิทธิพลต่อคุณภาพของสเปิร์ม โดยเมื่อปริมาณแบคทีเรียเพิ่มขึ้นคุณภาพของ
สเปิร์มจะลดลง แบคทีเรียสามารถทำให้สเปิร์มได้รับความเสียหายจากการเหนี่ยวนำของสารเมตาโบไลท์ (Metabolites)  
ที่แบคทีเรียสร้างขึ้น จนทำให้เซลล์สเปิร์มตาย (Apoptosis) หรือแบคทีเรียสามารถสร้างสารที่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ของสเปิร์ม 
ทำให้สเปิร์มสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนที่และเยื่อหุ้มเซลล์ได้รับความเสียหาย (Boonthai et al., 2016; Diemer et al., 2000) 
ซึ ่งผลกระทบจากความเสียหายของสเปิร์มอาจส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ในการปฏิสนธิลดลง ดังนั ้นการศึกษาในครั้งนี ้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงปริมาณและชนิดของแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในน้ำเชื้อปลาสวายแช่แข็งที่เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ -80 
และ -196 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการแช่แข็งน้ำเชื้อ ให้ได้น้ำเชื้อแช่แข็งที่สเปิร์มยังคงสามารถมีชวีิต
รอดและเคลื่อนที่ได้พร้อมสำหรับการนำไปผสมเทียม 
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วัตถุประสงค ์
 เพื่อตรวจสอบปริมาณและชนิดของแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปในน้ำเชื้อปลาสวายที่เก็บรักษาด้วยวิธีแช่แข็งไว้ที่
อุณหภูมิ -80 และ -196 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 90 วัน  
 
วิธีดำเนินการ 
 1. การแช่แข็งน้ำเชื้อปลาสวายและการเก็บรักษาน้ำเชื้อที่อุณหภูมิ -80 และ -196 องศาเซลเซียส (ดัดแปลงจาก 
Cabrita et al. (2001)) 
 เจือจางตัวอย่างน้ำเชื้อสดด้วยสารละลาย Ca-free HBSS ในอัตราส่วน 1:3 ผสมให้เข้ากันในภาชนะที่ปิดสนิท 
หลังจากนั้นเติมสารละลาย 18% DMSO ในอัตราส่วน 1:1 ก่อนจะนำใส่หลอดบรรจุน้ำเช้ือขนาด 0.5 มิลลิลิตร ในปริมาณ 300 ไมโครลิตร 
ปิดปลายหลอดบรรจุให้สนิทด้วยความร้อน ตั้งไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 10 นาที เพื่อให้สารไคโอโพรเทค 

แทนซึมเข้าเซลล์สเปิร์ม นำหลอดบรรจุน้ำเชื้อวางเหนือไนโตรเจนเหลว 3 เซนติเมตร ในกล่องโฟมขนาด 22x33.5x27 เซนติเมตร  
เป็นระยะเวลา 15 นาที ก่อนทำการแช่แข็งตัวอย่างน้ำเช้ือ จากนั้นนำตัวอย่างน้ำเช้ือแช่แข็งเก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ -80 และ -196 
องศาเซลเซียส ในตู้แช่ -80 องศาเซลเซียส และถังไนโตรเจนเหลว ตามลำดับ ตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อด้วยการประเมินการ
ปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำเชื้อแช่แข็งเป็นระยะเวลา 90 วัน  
 2. การละลายตัวอย่างน้ำเชื้อ 

นำหลอดบรรจุน้ำเชื้อที่เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ -80 และ -196 องศาเซลเซียส แช่ในน้ำที่อุณหภูมิน้ำเท่ากับ  
70 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 4 และ 5 วินาที ตามลำดับ  
 3. การตรวจสอบปริมาณและชนิดของแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปในน้ำเช้ือปลาสวาย (ดัดแปลงจาก Boonthai et al., 2016) 
 นำตัวอย่างน้ำเชื้อ (น้ำเชื้อสด/น้ำเชื้อเจือจางด้วยสารละลาย Ca-free HBSS และ DMSO และน้ำเชื้อแช่แข็ง 
ที่เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่าง ๆ) ตัวอย่างละ 1 มิลลิลิตร ใส่ใน 0.85% NaCl ทำการเจือจางตัวอย่างด้วยวิธี 10-fold dilution 
จากนั้นนำมาเกลี่ยลงในอาหารเลี้ยงเช้ือ Plate Count Agar ก่อนนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 - 48 ชั่วโมง 
เพื ่อนับจำนวนแบคทีเรียกลุ ่มเฮทเทอโรโทรปทั ้งหมดและคำนวณเป็น  Colony Forming Unit/ml (CFU/ml) จากนั้น 
จัดจำแนกชนิดแบคทีเรียด้วยชุดทดสอบ API Kit (API®, BioMérieux S. A., France) 
 4. การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 ข้อมูลทั ้งหมดแสดงเป็นค่าเฉลี่ย±ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐานและทำการแปลงข้อมูลจำนวนแบคทีเรียโดยใช้  
10-log transformation เพื ่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และTurkishที ่ค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ  
น้อยกว่า 0.05 (P<0.05) ด้วยโปรแกรม Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
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ผลการศึกษา 
 จากการตรวจสอบปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในน้ำเชื้อสด น้ำเชื้อที่เจือจางใน Ca-F HBSS และ 
18% DMSO ก่อนนำไปแช่แข็ง และน้ำเชื้อหลังแช่แข็งที่เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน เป็นระยะเวลา 90 วัน พบว่า 
น้ำเชื้อสดมีปริมาณแบคทีเรียเท่ากับ 5.17±0.25×103 CFU/ml ซึ่งน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) กับน้ำเชื้อที่เจือจาง 
ใน Ca-F HBSS และ 18% DMSO ก่อนนำไปแช่แข็งที่มีปริมาณเท่ากับ 1.09±0.22×104 CFU/ml หลังการแช่แข็งน้ำเช้ือและ 
เก็บหลอดน้ำเชื้อที่อุณหภูมิต่างกันเป็นระยะเวลา 90 วัน พบว่า ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในน้ำเช้ือ  
ที่เก็บรักษาไว้ระหว่างอุณหภูมิ -80 และ -196 องศาเซลเซียส มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) โดยในระยะเวลา
การเก็บรักษา 30 นาที และวันที่ 21 เท่านั้นที่พบแบคทีเรียในน้ำเชื้อปลาสวายที่เก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิ -196 มากกว่า  
-80 องศาเซลเซียส ซ่ึงมีปริมาณที่พบ ณ ระยะเวลาการเก็บรักษา 30 นาที เท่ากับ 6.33±0.40 และ 4.67±0.83×103 CFU/ml 
ตามลำดับ และ ณ วันที่ 21 เท่ากับ 9.03±0.49 และ 7.15±0.35×103 CFU/ml ตามลำดับ แต่ ณ วันที่ 1 ถึง 14 วัน และวันท่ี 
28 ถึง 90 พบว่าปริมาณแบคทีเรียในน้ำเชื ้อที ่เก็บรักษาที ่อ ุณหภูมิ -80 มากกว่า -196 องศาเซลเซียส (ตารางที ่ 1)  
จะเห็นได้ว่าในการศึกษาครั้งนี้การปนเปื้อนแบคทีเรียมีแนวโน้มคล้ายกันคือ การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส  
พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียมากกว่าการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส 
 
ตารางที่ 1 ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในน้ำเชื้อปลาสวายที่เก็บรักษาด้วยวิธีแช่แข็งด้วยกล่องโฟมที่บรรจุ  
 ในหลอดบรรจุน้ำเช้ือขนาด 0.5 มิลลิลิตร และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -80 และ -196 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลา 90 วัน 

ระยะเวลาในการทดลอง 
(วัน) น้ำเชื้อสด 

น้ำเชื้อท่ีเจือจางใน 

 Ca-F HBSS และ  
18% DMSO  

ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปท้ังหมด  
(CFU/ml) 

-80 องศาเซลเซียส -196 องศาเซลเซียส 

ก่อนแช่แข็ง 5.17±0.25×103 b  1.09±0.22×104 a    

30 นาที   4.67±0.83×103 b, 5 6.33±0.40×103 a, 23 

1    8.60±0.87×103 a, 123 6.30±1.51×103 b, 23 

7    9.73±0.50×103 a, 12 6.67±1.27×103 b, 23 

14    1.04±0.09×104 a, 1 8.20±0.61×103 b, 12 

21    7.15±0.35×103 b, 34 9.03±0.49×103 a, 1 

28    5.90±0.66×103 a, 45 4.07±0.38×103 b 4 

60    9.27±0.46×103 a, 12 7.80±0.40×103 b, 12 

90    8.20±0.90×103 a, 23 5.57±0.59×103 b, 34 

หมายเหตุ: ตัวเลขในแนวตั้ง แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ตลอดระยะเวลาเก็บรักษา 
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 แบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดที่พบในน้ำเชื้อสดมีจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ Kytococcus sedentarius 
Stenotrophomonas maltophilia และ Acinetobacter baumannii (ตารางที่ 2) โดย K. sedentarius เป็นแบคทีเรีย 
ที่พบมากที่สุด (60.98 เปอร์เซ็นต์) (ภาพที่ 1) น้ำเชื้อสดที่เจือจางใน Ca-F HBSS และ 18% DMSO ทั้งก่อนนำไปแช่แข็งและ
หลังทำการแช่แข็งและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -80 และ -196 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 นาที พบแบคทีเรีย 4 ชนิด ได้แก่  
S. maltophilia, K. sedentarius, Bacillus cereus และ A. baumannii เม่ือทำการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 1 วัน น้ำเช้ือแช่แข็ง
ที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส พบแบคทีเรีย 4 ชนิด ได้แก่ S. maltophilia, K. sedentarius, B. cereus และ  
A. baumannii แต่ที ่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส พบแบคทีเรียเพียง 3 ชนิด ซึ ่งไม่พบ B. cereus (ตารางที ่ 2) และ 

เมื่อทำการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 7 และ 14 วัน พบ Pseudomonas putida ในทั้งสองอุณหภูมิที่เก็บรักษา แต่ในวันที่ 21  
พบ P. putida เพียงที่อุณหภูมิที ่ -196 องศาเซลเซียส และไม่พบอีกตลอดจนครบระยะเวลาการเก็บรักษา 90 วัน ซ่ึง 
ความหลากหลายของแบคทีเรียและปริมาณของแบคทีเรียแต่ละชนิดในน้ำเช้ือแช่แข็งที่เก็บรักษาในท้ังสองอุณหภูมิ มีแนวโน้ม
เหมือนกัน โดยแบคทีเรียส่วนมากที่พบคือ K. sedentarius (มีปริมาณอยู่ระหว่าง 6.20x102 - 9.89x103 CFU/ml คิดเป็น 
41.44 – 96.75 เปอร์เซ็นต์) (ภาพที่ 1) หลังจากทำการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 90 วัน แม้ว่าชนิดของแบคทีเรียที่อุณหภูมิ 

 -80 องศาเซลเซียส ลดลงจากวันที่ 60 เหลือเพียง 3 ชนิด โดยไม่พบแบคทีเรีย S. maltophilia (ตารางที่ 2) แต่ยังคงพบ
ปริมาณของ K. sedentarius สูงกว่าแบคทีเรียชนิดอื่น ๆ  
 
สรุปและวิจารณ์ผล 
 ปริมาณแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในน้ำเชื้อสดน้อยกว่าน้ำเชื้อที่เจือจางใน Ca-F HBSS และ 18% DMSO อย่างมีนยัสำคัญ 
(P<0.05) ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของ Boonthai et al. (2016) ที่พบว่าน้ำเชื้อสด และน้ำเชื้อที่เจือจางใน Ca-F HBSS และ 
10% DMSO ก่อนนำไปแช่แข็งมีปริมาณแบคทีเรียไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) การศึกษาครั้งนี้ปริมาณ
แบคทีเรียที่พบในน้ำเช้ือเจือจางก่อนนำไปแช่แข็งเพิ่มสูงขึ้นอาจเกิดจากการปนเปื้อนแบคทีเรียที่อยู่บนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแช่แข็ง 
เช่น หลอดบรรจุน้ำเชื้อ สารละลายที่ใช้ในการผสมน้ำเชื้อ เครื่องแก้วที่ใช้ในการผสมน้ำเชื้อ เป็นต้น รวม ถึงสิ่งแวดล้อมใน 
ห้องปฏิบัติงาน ดังรายงานของ Goldberg, Cardoso, Bernardi and Wentz (2017) ที ่พบการปนเปื ้อนของแบคทีเรีย 
ในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อ (Extender) หมูป่ามากกว่า 220 CFU/ml และ Boonthai et al. (2016) พบการปนเปื้อนของ
แบคทีเรียบริเวณผิวภายนอกของหลอดฟางเท่ากับ 5.13±0.55×102 CFU/straw การศึกษาครั้งนี้มีแนวโน้มการปนเปื้อน
แบคทีเรียจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส มากกว่าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส แต่อย่างไรก็ตาม
การศึกษาของ Petzer et al. (2012) พบว่าการเก็บรักษา Streptococcus agalactiae และ Escherichia coli ที่อุณหภูมิ  
-196 องศาเซลเซียส สามารถเพิ่มการรอดชีวิตของแบคทีเรียทั้งสองชนิดได้มากกว่าการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
ประมาณ 40 - 50 เปอร์เซ็นต์ ตามปกติแล้วการเก็บรักษาเซลล์สิ่งมีชีวิตที่อุณหภูมิต่ำสามารถยับยั้งปฏิกิริยาทางชีวเคมีภายในเซลล์
และการลดอุณหภูมิทุก ๆ 10 องศาเซลเซียส เซลล์จะใช้ออกซิเจนลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ ทำให้การผลิตอนุมูลอิสระ 
ที่เกิดจากออกซิเจน (Reactive oxygen species) ภายในเซลล์ลดลงส่งผลให้การรอดชีวิตเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย (Levey and 
Gilbert, 2013; Buranaamnuay, 2018)  
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ภาพที่ 1 ปริมาณของแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในแต่ละชนิดที่พบในน้ำเชื้อปลาสวายที่เก็บรักษาด้วยวิธีแช่แข็ง
ในหลอดบรรจุน้ำเชื ้อที ่เก ็บรักษาที ่อ ุณหภูมิ -80 และ -196 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลา 90 วัน, A = 3.80x101,  
B = 1.51x103, C = 2.20x102, D = 2.53x102, E = 1.27x102, F = 5.10x101, G = 2.70x101, H = 5.30x101, I = 6.60x101, 
J = 3.30x101, K = 8.99x102, L = 8.00x102, M = 3.67x102, N = 2.64x102, O = 6.17x102, P = 9.50x101, Q = 4.71x101, 
R = 2.31x102, S = 1.15x102, T = 1.67x102, U = 1.00x102, V = 3.03x102, W = 3.79x101 CFU/ml ตามลำดับ 
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ตารางที่ 2 ชนิดของแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในน้ำเชื้อปลาสวายที่เก็บรักษาด้วยวิธีแช่แข็งด้วยกล่องโฟมและ
บรรจุในหลอดบรรจุน้ำเชื้อขนาด 0.5 มิลลิลิตร เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -80 และ  -196 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลา 90 วัน. 
 

 
     Sm คือ Stenotrophomonas maltophilia 
     Ks คือ Kytococcus sedentarius 
     Bc คือ Bacillus cereus 
     Ab คือ Acinetobacter baumannii 
     + คือ ตรวจพบแบคทีเรีย 
     - คือ ตรวจไม่พบแบคทีเรีย  
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 ถึงแม้ว่าการศึกษาในครั้งนี้จะไม่ทราบปัจจัยที่ทำให้การปนเปื้อนแบคทีเรียในน้ำเชื้อปลาสวายที่เก็บรักษาที่อณุหภูมิ  
-80 องศาเซลเซียส มีปริมาณสูง แต่การปนเปื้อนของแบคทีเรียดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ใช้เก็บรักษาของน้ำเช้ือแช่แข็ง 
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปนเปื้อนในระหว่างการแช่แข็งน้ำเชื้อปลาสวายต่อไป และแบคทีเรีย 
ทีต่รวจพบในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบคทีเรียทั่วไปในสิ่งแวดล้อมที่สามารถปนเป้ือนในน้ำเช้ือแช่แข็งตลอดกระบวนการแช่แข็งน้ำเช้ือ 
อาทิเช่น ครีบก้นของปลาที่สัมผัสกับน้ำเชื ้อ ภาชนะที่ใส่บรรจุน้ำเชื ้อระหว่างการขนส่ง โต๊ะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที ่ใช้ใน  

การแช่แข็งน้ำเชื้อ ได้แก่ หลอดฟาง บีกเกอร์ ทิปสำหรับดูดน้ำเชื้อ ไนโตรเจนเหลว เป็นต้น นอกจากนี้ตัวผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้
สวมใส ่อ ุปกรณ์ป ้องก ันก ็สามารถเป็นสาเหตุให ้เก ิดการปนเปื ้อนได ้ ( Boonthai et al., 2016) ซึ ่ง S. maltophilia  
เป็นแบคทีเรียที่พบได้แพร่หลายในแหล่งธรรมชาติ มีคุณสมบัติในการก่อโรคทั้งในคนและในสัตว์ รวมถึงเป็นแบคทีเรียที่ดื้อต่อ 

ยาปฏิชีวนะหลายชนิด (Hansen et al. 2014) มีรายงานการพบ S. maltophilia ในปลาดุกอุย (Ictalurus punctatus) ที่มี
อาการลำไส้กลืนกัน (Intussusception) ในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน และปลาดุกแอฟริกัน (Clarias gariepinus) ที่ป่วยเป็น
โรคลำไส้อักเสบ (Geng et al., 2010; Abraham et al., 2016) นอกจากนี้ยังพบการปนเปื้อนของ S. maltophilia ในน้ำเช้ือมนุษย์
ที่เก็บรักษาด้วยวิธีแช่แข็งเป็นระยะเวลา 6 - 35 ปี ในถังไนโตรเจนเหลว (Bielanski, Bergeron, Lau and Devenish, 2003) 
แต่ยังไม่มีรายงานถึงการปนเปื้อนในน้ำเชื ้อปลา แบคทีเรียอีกชนิดคือ A. baumannii เป็นแบคทีเรียที่มีความสำคัญทาง
การแพทย์ เนื่องจากมีความสามารถในการก่อโรคในมนุษย์ เช่น ติดเช้ือในกระแสเลือด โรคปอดอักเสบ (ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ และคณะ, 2554) 
และมีรายงานการปนเปื้อนของ A. baumannii ในน้ำเชื้อมนุษย์ที่เก็บรักษาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงมีการแยก A. baumannii 
ได้จากน้ำเชื้อของกระต่ายขาวในประเทศนิวซีแลนด์ (Joaquim et al., 2017; Tvrdá et al., 2018) 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบ B. cereus ในน้ำเชื้อที่บรรจุอยู่ในหลอดก่อนนำไปแช่แข็ง แต่ไม่พบในน้ำเชื้อสด อาจเกิด  
จากการปนเปื้อนของแบคทีเรียในระหว่างกระบวนการแช่แข็งน้ำเชื้อ เนื ่องจาก B. cereus เป็นแบคทีเรียที่พบได้ทั ่วไป 
ในสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ อากาศ หรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์จากพืชและปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้ดี โดยมีรายงาน 
การปนเปื้อนของ B. cereus ในถุงน้ำเชื้อกุ้งกุลาดำที่เก็บรักษาด้วยวิธีแช่แข็ง (Nimrat et al., 2008) กระบวนการแช่แข็ง
น้ำเชื้อที่ไม่มีความสะอาดเพียงพอนั้นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนของ  B. cereus ได้ เช่นเดียวกับ P. putida  
ทีไ่ม่พบในน้ำเช้ือสดแต่พบในน้ำเช้ือแช่แข็งที่เก็บรักษาในวันที่ 7, 14 และ 21 โดย P. putida เป็นแบคทีเรียก่อโรคในปลาน้ำจืด
ที่มีลักษณะอาการคล้ายกับโรคคอลัมนาริส (Columnaris disease) ที่เกิดจาก Flavobacterium columnare เช่น การติดเช้ือ
ในกระแสเลือด แผลเปื่อย และตกเลือด เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุของโรคสตอวเบอร์รี่ (Strawberry disease) อีกด้วย 
(Pekala-Safinska, 2018) แบคทีเรียชนิดนี้มักก่อโรคในปลาเม่ืออุณหภูมิของน้ำอยู่ในช่วง 11.2 – 19.5 องศาเซลเซียส การระบาด
ของโรคที ่เกิดจากแบคทีเรียชนิดนี ้มีรายงานในปลาหลายชนิด เช่น ปลาหางเหลือง ( Seriola lalandi) และปลาอายะ 
(Plecoglossus altivelis) เป็นต้น (Kusuda and Toyoshima, 1976; Wakabayashi et al., 1996; Altinok et al., 2006) 
ถึงแม้ว่ายังไม่มีรายงานการปนเปื้อนของ P. putida ในน้ำเชื้อปลา แต่มีรายงานถึงการถ่ายทอดของแบคทีเรียที่มีความใกล้ชนิด
ทางอนุกรมวิธานกับแบคทีเรียชนิดนี้ นั่นคือ Pseudomonas fluorescens จากน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สู่ตัวอ่อนของปลาตะเพียนขาว 
ที่ได้จากการผสมเทียม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแพร่กระจายของเช้ือจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งได้ อันจะส่งผลต่อ
สุขภาพและการแพร่ระบาดของโรคในระหว่างการอนุบาลปลาวัยอ่อนนั่นเอง (Boonthai et al., 2018) ดังนั ้นจึงควรมี
การศึกษาถึงความสามารถในการแพร่กระจายในแนวดิ่งของ P. putida ในปลาสวายต่อไปในอนาคต สำหรับ K. sedentarius 
ที่พบการปนเปื้อนมากที่สุดและพบตลอดในระยะเวลาที่เก็บรักษาของการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าเป็นแบคทีเรียฉวยโอกาส  

ก่อโรคในมนุษย์ เช่น ปอดบวม ติดเชื้อที่ผิวหนัง ติดเชื้อในเยื่อบุหัวใจ มีการรายงานการพบ K. sedentarius ครั้งแรกจาก
สิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงยังพบการปนเปื้อนของ K. sedentarius ในอากาศและพื้นผิวของผนังห้องที่ได้รับการทำความสะอาด
ตามมาตรฐานจีเอ็มพี (Good Manufacturing Practice) ของสหภาพยุโรป (Sims et al., 2009; Cobo and Concha, 2007)  
ทำให้เป็นไปได้ว่า K. sedentarius ที่มีอยู่ในอากาศและสิ่งแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติงานอาจเป็นสาเหตุของการปนเปื้อน  
ในน้ำเชื้อปลาสวายท่ีเก็บรักษาด้วยวิธีแช่แข็ง  
 การศึกษาครั้งนี ้สรุปได้ว่า หลังจากการเก็บรักษาน้ำเชื ้อที่อุณหภูมิ -80 และ -196 องศาเซลเซียส นาน 90 วัน 
ปริมาณของแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในน้ำเชื้อแช่แข็งที่เก็บรักษาไว้ ณ สองอุณหภูมิ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(P<0.05) โดยปริมาณแบคทีเรียมีแนวโน้มไปในทิศทางเดยีวกัน คือ น้ำเช้ือแช่แข็งที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส มีปริมาณการปนเปื้อน
ของแบคทีเรียมากกว่า -196 องศาเซลเซียส และการศึกษาชนิดของแบคทีเรียในน้ำเชื้อปลาสวายที่เก็บรักษาด้วยวิธีแช่แข็ง  
ในทั้งสองอุณหภูมิ มีการปนเปื้อนของแบคทีเรีย 5 ชนิด ได้แก่ แบคทีเรียก่อโรคและแบคทีเรียฉวยโอกาสก่อโรคในมนุษย์  
คือ S. maltophilia, K. sedentarius, B. cereus และ A. baumannii และแบคทีเรียก่อโรคในปลา คือ P. putida ความหลากหลาย
และปริมาณของแบคทีเรียแต่ละชนิดในน้ำเชื ้อแช่แข็งที ่เก็บรักษา ณ สองอุณหภูมิมีแนวโน้มที่เหมือนกัน กล่าวคือ พบ  
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K. sedentarius มากที่สุด โดยมีปริมาณอยู่ระหว่าง 6.20x102 - 9.89x103 CFU/ml คิดเป็น 41.44 – 96.75 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น
ข้อมูลในการศึกษานี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรบัการพัฒนาวิธีการแช่แข็งน้ำเชื้อปลาให้มีประสทิธิภาพและปราศจาก
แบคทีเรียก่อโรค เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายตอ่สเปิร์มและสามารถลดปรมิาณของ
แบคทีเรียได้ 
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และอุปกรณ์ในการวิจัยครั้งนี้ 
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การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามโดยใช้ผักกระเฉดเป็นที่หลบซ่อน 
  

พิธเนตร์ อุทัศน์1* และ วชิระ กว้างขวาง2 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุร ี
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 2 (นครสวรรค์) 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษารูปแบบการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม โดยศึกษาอิทธิพลของ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 ระดับความหนาแน่น 2, 

4 และ 6 ตัวต่อลิตร ปัจจัยที่ 2 รูปแบบที่หลบซ่อน ไม่มีที่หลบซ่อนและมีที่หลบซ่อน(ผักกระเฉด) ของอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม
จากระยะ Post Larvae (PL) ถึง PL20 (อายุ 20 วัน) ทดลองในตู้กระจกขนาด กว้างxยาวxสูง เท่ากับ 0.30x0.60x0.40 เมตร 
ระดับน้ำลึก 0.30 เมตร ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 20 วัน 
โดยให้วันละ 2 ครั้ง (09.00 น. และ 15.00 น.) ดำเนินการทดลองที่หน่วยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล 
ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  

ผลการทดลองพบว่า ระดับความหนาแน่นและรูปแบบที ่หลบซ่อนมีอิทธิพลร่วมต่ออัตราการรอดตาย  
อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ และอัตราแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของลูกกุ้งก้ามกราม (p<0.05) และพบว่า อัตราการรอดตาย 
อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ และอัตราแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของลูกกุ้งก้ามกรามที่ระดับความหนาแน่น 2 ตัวต่อลิตร 

ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับระดับความหนาแน่น 4 ตัวต่อลิตร แต่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)  
กับระดับความหนาแน่น 6 ตัวต่อลิตร โดยที่ระดับความหนาแน่น 2 , 4 และ 6 ตัวต่อลิตร มีอัตราการรอดตาย เท่ากับ 
79.01±2.88, 69.37±3.20 และ 63.07±5.88 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ เท่ากับ 10.36±0.48, 
9.59±0.26 และ 9.25±0.11 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลำดับ และมีอัตราแลกเนื้อ เท่ากับ 1.19±0.13, 1.39±0.09 และ 
1.50±0.04 ตามลำดับ และพบว่าการมีที่หลบซ่อน (ผักกระเฉด) มีอัตราการรอดตาย อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ และ 

อัตราแลกเนื้อของลูกกุ้งก้ามกรามดีกว่าการไม่มีที่หลบซ่อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยการไม่มีที่หลบซ่อน และมีที่ 
หลบซ่อน (ผักกระเฉด) มีอัตราการรอดตาย เท่ากับ 61.95±3.40 และ 79.01±1.77 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ  
เท่ากับ 9.29±0.14 และ 10.18±0.34 เปอร์เซ็นต์/วัน ตามลำดับ และอัตราแลกเนื้อ เท่ากับ 1.49±0.05 และ 1.23±0.09 ตามลำดับ  

 

คำสำคัญ: กุ้งก้ามกราม ตู้กระจก การอนุบาล ที่หลบซ่อน ความหนาแน่น 

   

*ผู้รับผิดชอบ: 8 ม.5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร 0 3544 0257 E-mail: utat5@hotmail.com 
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Nursing Giant Freshwater Prawn, Macrobrachium Rosenbergii (de Man, 1879) with Mimosa Shelter  
 

Pittanet U-tat1* and Wachira Kwangkhwang2 
1Suphanburi Inland Fisheries Research and Development Center 
2Nakhonsawan Inland Fisheries Research and Development Center  

 

Abstract 

 The study of Nursing Giant Freshwater Prawn, Macrobrachium Rosenbergii (de Man, 1879)  with 

mimosa shelter was conducted and designed in glass aquarium of 0.30x0.60x0.4 meter with 3 different 

stocking rate at 2 PLs l-1, 4 PLs l-1 and 6 PLs l-1 and with 2 different Nursing of with Mimosa shelter and 

without shelter. Prawns were fed at 40% protein for 20 days at apparent satiation two times a day (9 AM and 3 PM). 
The experiment was conducted in Ubon Ratchathani Inland Fisheries Research and Development Center. 
 The results showed that the survival rate, the specific growth rate and the feed conversion ratio 

was interaction ( p<0. 05)  between the different stocking rate and the not-shelter/  mimosa shelter,  

the different stocking rates at 2, 4 and 6 PLs l-1 was the survival rate were 79.01±2.88 , 69.37±3.20 and 

63.07±5.88 percentages, the specific growth rate were 10.36±0.48, 9.59±0.26 and 9.25±0.11 percentages/day 

and the feed conversion Ratio were 1.19±0 .13, 1.39±0 .09 and 1.50±0.04, respectively. It was found that  

the survival rate, the specific growth rate and the feed conversion ratio in the different stocking of 2 and 4 PLs l-1 

was not significant different (p>0.05), but 2 PLs l-1 were significant higher than of 6 PLs l-1 (p<0.05). Nursing 

with mimosa shelter was found that the survival rate, specific growth rate and feed conversion ratio were 

significantly higher than not-shelter (p<0.05). The not-shelter and mimosa shelter, the survival rate were 

61.95±3.40 and 79.01±1.77 percentages, the specific growth rate were 9.29±0.14 and 10.18±0.34 percentages/day 

and the feed conversion ratio were 1.49±0.05 and 1.23±0.09 respectively.  
 

Keywords: Giant Freshwater Prawn, Glass aquarium, Nursing, shelter, Stocking rate 

   

*Corresponding author: 8 Moo 5, Donprotong sub-district, Muang district, Suphanburi province 72000  
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ผลของวิธีการให้อาหารสามรูปแบบในการแปลงเพศลูกปลานิลในกระชัง 
 

บรรพต พิชคำ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดืเขต 4 (อุดรธานี) 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการให้อาหารสามรูปแบบในการแปลงเพศลูกปลานิลที่อนุบาลในกระชัง  
ซ่ึงประเมินผลจากข้อมูลการเจริญเติบโต อัตราการแปลงเพศ อัตรารอด และต้นทุนในการผลิตลูกปลานิลที่อนุบาลด้วยอาหาร
ชนิดเดียวกันแต่มีวิธีการให้อาหารที่ต่างกัน อนุบาลลูกปลานิลขนาดความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 1.02±0.03 เซนติเมตร ในกระชังอนุบาล
ขนาด 2x4x0.9 เมตร จำนวน 9 กระชัง ที่แขวนในบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร ในอัตราความหนาแน่น 10,000 ตัวต่อกระชัง 
ให้อาหารผสมสำเร็จรูปชนิด ผงผสมฮอร์โมนวันละ 6 ครั้ง เป็นเวลา 21 วัน โดยวิธีการให้อาหารมี 3 รูปแบบ ได้แก่  
วิธีที่ 1 การให้อาหารแบบหว่านผง วิธีที่ 2 การให้อาหารแบบปั้นก้อนวางก้นกระชัง และวิธีท่ี 3 การให้อาหารแบบปั้นก้อนวางในถาด 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ลูกปลานิลที่อนุบาลด้วยวิธีการให้อาหารรูปแบบที่ 1 มีอัตราการเจริญเติบโตด้านความยาวสูงสุด 
(p<0.05) โดยมีความยาวเฉลี่ย 3.22±0.07 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ ลูกปลาที่ได้รับอาหารรูปแบบที่ 3 ความยาวเฉลี่ย 
3.10±0.02 เซนติเมตร ส่วนลูกปลานิลที่อนุบาลด้วยอาหารรูปแบบท่ี 2 มีความยาวน้อยที่สุด โดยมีความยาวเฉลี่ย 2.23+0.05 
เซนติเมตร (p<0.05) อย่างไรก็ตามรูปแบบการให้อาหารที่ 1 และ 3 ทำให้ลูกปลามีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ย น้ำหนักเพิ่มต่อวัน 
และอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) นอกจากน้ียังพบว่าอัตราการแปลงเพศและอัตรารอดของลูกปลาที่
ได้รับอาหารทั้ง 3 วิธีไม่มีความแตกต่างกัน (p>0.05) โดยอัตราการแปลงเพศมีค่าเท่ากับ 99.68±0.55, 100 และ 100 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลำดับ ส่วนอัตรารอด มีค่า 84.82±6.03, 90.89±4.78 และ 95.42±3.74 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ในส่วนของการวิเคราะห์
เชิงเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนการผลิตต่อตัวเฉลี่ยเท่ากับ 0.35±0.02, 0.32±0.01 และ 0.30±0.01 บาท ตามลำดับ โดยพบว่า
วิธีการให้อาหารรูปแบบท่ี 1 มีต้นทุนการผลิตต่อตัวเฉลี่ยสูงกว่ารูปแบบที่ 3 (p<0.05) ดังนั้นวิธีที่ 3 การให้อาหารแบบปั้นก้อน
วางในถาด ซ่ึงเป็นวิธีที่มีต้นทุนการผลิตต่อตัวเฉลี่ยน้อยกว่า และให้อัตราการแปลงเพศและอัตรารอดที่ไม่แตกต่างจากวิธี 
ให้อาหารรูปแบบที่ 1 แบบหว่านผง จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมในการนำไปใช้เพื่อแปลงเพศลูกปลานิลต่อไป 

 

คำสำคัญ: ปลานิล รูปแบบการให้อาหาร การแปลงเพศ กระชัง  
   

ผู้รับผิดชอบ: 595 ถ. เพาะนิยม ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 โทร 0 4222 1167  
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Effects of Three Feeding Methods on Sex Reversal of Nile Tilapia, Oreochromis niloticus  

(Linnaeus, 1758) Fry in Cage 

 

Bunpot Pichkham 

Inland Aquaculture Research and Development Regional Center 4 (Udon thani) 

 

Abstract 

 Effects of three different feeding methods on growth, sex reversal, survival rate and production cost of 

Nile tilapia fry were studied in 21-d growth trial. Nile tilapia fry (initial length = 1.02±0.02 cm) were stocked 

in nine cages at a stocking density of 10,000 fish/cage. Powder feed mixed with 17 α-methyl testosterone 

was fed to experimental fish 6 times a day by 3 feeding methods, 1) dry powder feed 2) moist ball feed  

3) moist ball feed in feeding tray. The results indicated that final length of fish fed by the first method 

(3.22±0.07 cm) was significantly higher than the second method (2.23±0.05 cm) and the third method 

(3.10±0.02 cm) whereas final length of fish fed by the second method was the lowest (p<0.05). However,  

no differences in final weight, weight gain and specific growth rate were observed between the first 

method and the third method (p>0.05). Sex reversal into male were 99.68±0.55, 100 and 100 %, respectively. 

Survival rates were 84.82±6.03, 90.89±4.78 and 95.42±3.74 %, respectively. Sex reversal and survival rates 

of fish were not significantly different among these methods (p>0.05). The production costs were 0.35±0.02, 

0.32±0.01 and 0.30±0.01 Baht/fish, respectively. Production cost of the third method was lower than the first 

method. We concluded that the third feeding method was suitable for feeding Nile tilapia fry for sex 

reversal based on growth and f production cost.  

 

Keywords: Nile tilapia (Oreochromis niloticus), feeding methods, sex reversal, cage 
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คำนำ 

ปลานิลเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย เป็นที่นิยมเลี้ยงและบริโภคของคนท่ัวไป แต่เนื่องจาก “ปลานิล” เป็นปลาที่มีความสามารถ
ขยายพันธุ์ได้ดี ปลานิลเพศเมียเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็ว วางไข่ได้ตลอดปีจึงโตช้ากว่าปลานิลเพศผู้ เพราะในช่วงที่ ฟักไข่และ
อนุบาลลูกปลาในปากใช้เวลาประมาณ 1 เดือน แม่ปลาจะไม่กินอาหาร และในขณะเดียวกันจะเกิดลูกปลาจำนวนมากในบ่อ 
ส่งผลทำให้ปลาที่เลี้ยงไม่เจริญเติบโตได้ขนาดที่ต้องการ นอกจากนี้ปลานิลเพศผู้จะมีอัตราการเจริญเติบโตได้เร็วกว่าปลาเพศเมีย 
เพราะไม่ต้องใช้พลังงานในการวางไข่และเลี้ยงลูก ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงมีการพัฒนาเทคนิคหลายประการ เพื่อผลิตพันธุ์ปลานิลเพศผู้
และเทคนิคการแปลงเพศก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่นำมาใช้อย่างได้ผล เนื่องจากลูกปลาที่ฟักเป็นตัวใหม่ ๆ ยังไม่มีการพัฒนาเป็นเพศ
ใดเพศหนึ่งอย่างชัดเจน การเพิ่มฮอร์โมนเพศจากภายนอกในช่วงเวลาดังกล่าว จึงสามารถควบคุมใ ห้แสดงออกเป็นเพศใด 

เพศหนึ่งได้ ซ่ึงขึ้นกับชนิดของฮอร์โมน โดยฮอร์โมนแอนโดรเจน (Androgen) ทำให้เป็นปลาเพศผู้ และฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) 

ทำให้เป็นปลาเพศเมีย ฮอร์โมน 17 α-methyltestosterone (MT) เป็นฮอร์โมนแอนโดรเจนที่นิยมใช้มากในการแปลงเพศ
ปลาให้เป็นเพศผู้ โดยใช้ผสมในอาหารให้กินทันทีเม่ือถุงไข่แดงของลูกปลายุบ ซ่ึงหากกระบวนการต่าง ๆ ในการแปลงเพศเป็นไป
อย่างสมบูรณ์ ประสิทธิภาพในการแปลงเพศย่อมสมบูรณ์ การผลิตปลานิลเพศผู้ด้วยวิธีการใช้ฮอร์โมนจึงมีความสำคัญต่อ  

การเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ 
ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การผลิตลูกปลานิลเพศผู้นั้น ปัจจุบันนิยมใช้วิธีการ

อนุบาลในกระชังและให้อาหารผสมฮอร์โมน 17 α-methyl testosterone (MT) โดยผสมฮอร์โมนในอัตรา 60 มิลลิกรัม/

อาหาร 1 กิโลกรัม ใช้อนุบาลลูกปลาเป็นระยะเวลา 21 วัน โดยการให้อาหารมีทั้งวิธีหว่านอาหารลงในกระชัง และปั้นอาหาร 

ใส่ถาดที่ลอยในกระชัง ซ่ึงพบว่าได้ลูกปลานิลเพศผู้ 97 - 100% (Little and Turner, 1995) นอกจากนี้ในการอนุบาลยังพบ
ปัญหาในเรื่องคุณภาพน้ำและการสะสมของของเสียบริ เวณพื้นบ่อ ซ่ึงหนึ่งในสาเหตุของปัญหาดังกล่าวมาจากการสูญเสีย 

ของอาหารที่ใช้อนุบาล หลุดรอดออกจากกระชัง โดยสารอินทรีย์วัตถุที่เหลือจากการให้อาหาร ทำให้เกิดแพลงก์ตอนพืช  

เป็นจำนวนมาก Lowe-McConnell (1958) รายงานว่าปลานิลกินพวกแพลงก์ตอนพืชเป็นส่วนมากรวมถึงสัตว์ที่หากิน 

ตามผิวหน้าดิน (bottom animal) จึงทำให้ลูกปลานิลรับฮอร์โมนที่ผสมในอาหารไม่สม่ำเสมอ เป็นผลให้ต้องเพิ่มปริมาณ
อาหารหรือความเข้มข้นของฮอร์โมนเพื่อให้ลูกปลามีโอกาสได้รับอาหารผสมฮอร์โมนในปริมาณที่เพียงพอทำให้ต้นทุน  

การอนุบาลสูงขึ้น จูอะดี และคณะ (2545) กล่าวว่า ต้นทุนในการเลี้ยงปลาส่วนใหญ่ประมาณ 50 - 60 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้นทุน
ค่าอาหาร ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการให้อาหารลูกปลานิลแปลงเพศในกระชัง เพื่อลดปริมาณ
การใช้อาหาร ลดปริมาณการตกค้างของอาหารบริเวณพื้นบ่อ แก้ไขสภาพการเน่าเสียของน้ำจากการอนุบาล รวมถึงรักษา
สภาพแวดล้อมบ่อให้ใช้งานได้ยาวนานข้ึน ทำให้ลดต้นทุนการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ  

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อทราบผลของวิธีการให้อาหาร 3 รูปแบบ ต่ออัตราการแปลงเพศ การเจริญเติบโต อัตรารอด และต้นทุนการผลิตของลูกปลานิล
แปลงเพศในกระชัง 
 

วิธีดำเนินการ 
1. การวางแผนการทดลอง 

  1.1 แผนการทดลอง 
   วางแผนการทดลองที่มีแผนแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely randomized design; CRD) 

โดยแบ่งชุดการทดลองตามวิธีการให้อาหารเป็น 3 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ ดังน้ี 

   ชุดการทดลองที่ 1 แบบหว่านผง  
   ชุดการทดลองที่ 2 แบบปั้นก้อนวางก้นกระชัง  
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   ชุดการทดลองที่ 3 แบบปั้นก้อนวางในถาด  
  1.2 สถานท่ี และระยะเวลาดำเนินการ 

   ดำเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ระหว่างเดือน
มีนาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2560  

 2. อุปกรณ์และวิธีการ 

  2.1 การเตรียมบ่อ และกระชังทดลอง 
   เตรียมบ่อทดลองโดยใช้บ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร เตรียมแพกระชัง 6 ช่อง โดยแต่ละช่อง 
มีขนาด 5.5x6.5 เมตร แล้วจึงทำการมัดกระชัง ขนาด 2x4x0.9 เมตร โดยแขวนลึกลงไปในน้ำ 0.8 เมตร ผูกกระชังไว้กับแพ  
9 กระชัง โดยสุ่มตามแผนการทดลอง และทุกชุดการทดลองบริเวณขอบกระชังอนุบาลจะติดตั้งแผงกั้นทำจากอวนไนล่อนขนาด  
24 ช่องตา ลึก 30 เซนติเมตร เพื่อป้องกันอาหารหลุดออกนอกกระชัง และชุดการทดลองที่ 3 บริเวณมุมหัว และมุมท้ายกระชัง  
จะทำการติดตั้งถาดพลาสติกขนาด 40x58x10 เซนติเมตร ท่ีเจาะช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านข้างของตัวถาดขนาด 25x5 เซนติเมตร 
ในด้านกว้าง และ 45x5 เซนติเมตร ในด้านยาว เพื่อให้ลูกปลานิลสามารถว่ายน้ำเข้ามากินอาหารได้ โดยติดตั้งกระชังละ 2 ถาด เพื่อ
ใช้วางอาหาร และวางท่อพีวีซี ขนาด 4 หุน ปลายเปิดจุ่มลงในน้ำลึก 10 เซนติเมตร บริเวณกลางกระชังจำนวน 1 จุดทุกกระชัง
เพื่อให้อากาศตลอดการทดลอง จากน้ันจึงปล่อยลูกปลานิลและเริ่มทำการทดลอง  
  2.2 การเตรียมลูกปลา 
   การเตรียมลูกปลานิลทดลอง ใช้ลูกปลาจากพ่อแม่พันธุ์จิตรลดา 3 ในรุ่นเดียวกัน และบ่อเดียวกัน 
อายุ 8 เดือน น้ำหนักเฉลี่ย 400±56 กรัม แล้วทำการเพาะพันธุ์ในบ่อปูน ขนาด 50 ตารางเมตร และทำการฟักในถาดฟักไข่ เม่ือไข่ปลา 
มีการพัฒนาเป็นลูกปลาวัยอ่อนระยะที่ 5 แล้วจึงนำลูกปลานิลลงกระชังทดลอง 10,000 ตัว 

  2.3 การเตรียมอาหารและการให้อาหาร 

   ใช้อาหารกุ้งกุลาดำวัยอ่อน จำนวน 25.5 กิโลกรัม ผสมกับอาหารอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน 
(powder feed) จำนวน 8.5 กิโลกรัม โดยมีสัดส่วน 3:1 ผสมให้เข้ากันโดยใช้เครื่องผสมอาหาร แล้วนำสารละลายฮอร์โมน  

17 α-methyl testosterone ที่ทำละลายในเอทิลแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ จนได้ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้น
นำสารละลายที่เตรียมข้างต้นปริมาณ 4.08 ลิตร ผสมเจือจางกับเอทิลแอลกอฮอล์ในปริมาณ 29.92 ลิตร จะได้สารละลายฮอร์โมน
ปริมาณ 34 ลิตร เพื่อผสมกับอาหารในอัตราส่วน 1:1 แล้วจึงทำการฉีดพ่นลงบนอาหารโดยใช้เครื่องผสมอาหารผสมให้เข้ากันโดย
ทั่ว และนำไปผึ่งในที่ร่มจนแห้ง แล้วเก็บใส่ถุง ปิดปากถุง และเก็บไว้ในตู้แช่ที่อุณหภูมิ 4 - 10 องศาเซลเซียส รอการนำไปใช้ในงาน
ทดลอง ซ่ึงการเตรียมอาหารจะเตรียมเพียง 1 ครั้ง ให้เพียงพอตลอดการทดลอง  
   การให้อาหารในปริมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวปลาต่อวันตลอดการทดลอง โดยก่อนนำ
ลูกปลาลงกระชังทำการสุ่มช่ังวัดน้ำหนักและความยาวครั้งที่ 1 เมื่อทราบน้ำหนักจึงคำนวณหาปริมาณอาหาร ที่จะให้แต่ละวัน 

แล้วนำมาหารด้วยจำนวนม้ือ โดยการทดลองนี้ให้จำนวน 6 ม้ือ เวลา 07.00 น., 09.00 น., 11.00 น., 13.00 น., 15.00 น. 
และ 17.00 น. หลังจากนั้นทุก 7 วัน ทำการสุ่มช่ังวัดน้ำหนัก และความยาว ลูกปลาเพื่อเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต เม่ือได้ข้อมูลน้ำหนัก
จึงทำการปรับปริมาณอาหารทุกครั้งจนสิ้นสุดการทดลอง 
   วิธีการให้อาหาร ชุดการทดลองที่ 1 ให้โดยนำอาหารที่เตรียมไว้ทำการหว่านอาหารผง ลงบนผิวน้ำ
ในกระชังอนุบาล ชุดการทดลองที่ 2 ให้โดยนำอาหารที่เตรียมไว้ผสมน้ำให้เปียกสามารถปั้นก้อนได้แล้ววางเป็นจุดลงก้นกระชัง 
2 จุด ตำแหน่งหัวและท้ายกระชัง ชุดการทดลองที่ 3 ให้โดยนำอาหารที่เตรียมไว้ผสมน้ำให้เปียกสามารถปั้นก้อนได้แล้ววางใน 

ถาดอาหารลอยน้ำในกระชัง 2 ถาด ตำแหน่งหัวและท้ายกระชัง โดยทุกชุดการทดลองทำการปิดอากาศทุกครั้งเม่ือให้อาหาร 

เป็นเวลา 1 ช่ัวโมงเพื่อไม่ให้อาหารกระจายออกนอกกระชัง 
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  2.4 การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำ 
   วิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำทุกสัปดาห์ โดยเก็บน้ำในบ่อทดลองเวลา 8.00 น. วิเคราะห์ดังนี้ 
   - อุณหภูมิ (temperature) ของน้ำวัดโดยเทอร์โมมิเตอร์หน่วยวัดเป็น °c 

   - ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) วัดโดย pH-meter ยี่ห้อ EUTECH instruments รุ่น pH11 

   - ความเป็นด่าง (alkalinity) วิเคราะห์โดยวิธีไตเตรทตามวิธีของ APHA, AWWA and WPCF (1989)
   หน่วยวัดเป็น mg/l as CaCO3 

   - ไนไตรท์ (nitrite) วิเคราะห์โดยวิธีไตเตรทตามวิธีของ APHA, AWWA and WPCF (1989) 
หน่วยเป็น mg NO2

--N/l 

   - แอมโมเนีย (total ammonia) วิเคราะห์โดยวิธีไตเตรทตามวิธีของ APHA, AWWA and WPCF (1989) 
หน่วยเป็น mg NH3-N/l 

   - ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) วัดโดย DO-meter ยี่ห้อ YSI 550A หน่วยเป็น mg/l 

  2.5 การเก็บข้อมูลการทดลอง  
   2.5.1 การเจริญเติบโต 

    เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ทุก ๆ 7 วัน ระหว่างการอนุบาลโดยสุ่มช่ังน้ำหนัก และวัด
ความยาวลูกปลา จำนวน 100 ตัวต่อกระชัง เพื่อคำนวณอัตราการเจริญ เติบ โตของลูกปลานิล  เม่ือสิ้นสุดการทดลอง  
(21 วัน) และบันทึกจำนวนลูกปลาที่เหลือในแต่ละกระชัง เพื่อคำนวณหาอัตรารอดของลูกปลาในแต่ละชุดการทดลอง  
 - น้ำหนักเฉลี่ยเริ่มต้น และเม่ือสิ้นสุดการทดลอง (มิลลิกรมั) 
 - ความยาวเฉลีย่เริม่ต้น และเมื่อสิน้สุดการทดลอง (เซนตเิมตร) 

   2.5.2 เก็บข้อมูลอัตราการแปลงเพศ 

    นำปลานิลจากการทดลองแต่ละกระชังไปเลี้ยงต่อด้วยอาหารสำเร็จรูปเม็ดเล็กท่ีมีคุณค่า
ทางโภชนาการ โปรตีน 32 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 4 เปอร์เซ็นต์ กาก 6 เปอร์เซ็นต์ และความชื้น 12 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 27 วัน 
ให้ได้ลูกปลามีขนาด 5 – 7 เซนติเมตร จากนั้นทำการตรวจสอบเพศปลานิล จำนวน 100 ตัว/กระชัง โดยใช้น้ำมันกานพลู  
1 มิลลิลิตร/น้ำ 1 ลิตร แล้วนำลูกปลาลงแช่ เมื่อลูกปลาสลบ จึงทำการผ่าบริเวณช่องท้อง ตัดถุงไข่หรือถุงน้ำเชื้อออกมาวางบน
แผ่นสไลด์ หยดสีย้อมอะซีโตคามีน 2 หยด ปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์ แล้วกดเบา ๆ จากนั้นนำไปตรวจจำแนกเพศภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ และบันทึกจำแนกเพศของลูกปลา  

     - น้ำหนักเพิ่มต่อวัน (daily weight gain; DWG, mg/day) วิมล และคณะ (2538)      

  DWG       = (น้ำหนักปลาเฉลี่ยสุดท้าย – น้ำหนักปลาเฉลี่ยเริ่มต้น)  

                     ระยะเวลาทดลอง 
      - ความยาวเพิ่มต่อวัน (daily length  gain; DLG, cm/day ) 

  DLG        =   
 (ความยาวปลาเฉลี่ยสุดท้าย – ความยาวปลาเฉลีย่เริม่ต้น) 
                        ระยะเวลาทดลอง  

    - อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (specific growth rate; SGR, %/day )  

  SGR         = 
 (ln น้ำหนักปลาสดุท้าย – ln น้ำหนักปลาเริ่มต้น)  

x100 
                   ระยะเวลาทดลอง 

    - อัตรารอด (%)  

 อัตรารอด    = 
            จำนวนปลาเมื่อสิ้นสดุการทดลอง 

 
                    จำนวนปลาเริ่มต้น  

x100 

x100 
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   2.5.3 วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 

    วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตการอนุบาลและการแปลงเพศลูกปลานิลในแต่ละชุดการทดลอง 
เพื่อหารูปแบบของวิธีให้อาหารที่เหมาะสมต่อต้นทุนการผลิต โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ดังนี้ 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  นำข้อมูลที่ได้มาทดสอบข้อกำหนดในการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี Levene's test แล้วนำไป
วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี One-way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลอง 
(multiple comparisons) ด้วยวิธีของ Duncan's new multiple range test (สมบูรณ์ และเปรมใจ, 2527) 

 

ผลการทดลอง 
 การศึกษาวิธีการให้อาหารสามรูปแบบในการแปลงเพศลูกปลานิลในกระชัง โดยชุดการทดลองที่ 1 ใช้วิธีการให้ 

แบบหว่านผงในกระชัง ชุดการทดลองที่ 2 ใช้วิธีการให้แบบปั้นก้อนวางก้นกระชัง 2 จุด ตำแหน่ง หัวและท้ายกระชัง และ 

ชุดการทดลองที่ 3 ใช้วิธีการให้แบบปั้นก้อนวางในถาดอาหารลอยน้ำในกระชัง 2 จุด ตำแหน่งหัวและท้ายกระชัง โดยลูกปลา 
ที่ใช้ทดลองมีความยาวและน้ำหนักเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 1.02+0.03 เซนติเมตร และ 20.00+1.00 มิลลิกรัม ตามลำดับ และ 

ใช้ระยะเวลาทดลอง 21 วัน ปรากฏผลการทดลองดังนี้ 
 1. การเจริญเติบโตของลูกปลานิลแปลงเพศ 

  1.1 ความยาวเฉลี่ย 

   เม่ือสิ้นสุดการทดลองพบว่าลูกปลานิลมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 3.22+0.07, 

2.23+0.05 และ 3.10+0.02 เซนติเมตร ตามลำดับ เม่ือนำมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ า ชุดการทดลองที่  1 มีค่าสูงกว่า 
ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองที่  3 มีค่าสูงกว่าชุดการทดลองที่  2  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1) 

              ต้นทุนท้ังหมด               =  ต้นทุนคงที ่+ ต้นทุนผันแปร 
              ต้นทุนคงที่ 

  

=  ค่าเสื่อมราคาบ่อและโรงเรือน + ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ + ค่าเสียโอกาส 

ในการลงทุน 

                   ต้นทุนผันแปร
      

=  ค่าลูกพันธุ์ปลานิลอายุ 7 วัน + ค่าอาหาร + ค่าสารเคมี + ค่าไฟฟ้า +  

ค่าเสียโอกาสในการลงทุน + ค่าแรงงาน 

                   ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน =  ค่าที่คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำ 12 เดือน 

   อ้างอิง ค่าดอกเบี้ยฝากประจำ 12 เดือน 2560 ร้อยละ 1.4  

   (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, 2559) 
          ค่าเสื่อมราคา                     =  คิดโดยวิธีเส้นตรงโดยกำหนดมูลค่าซากเป็นศูนย์เมื่อหมดอายุใช้งาน 

          ต้นทุนการผลิต  
ต้นทุนท้ังหมด (บาท)  

  จำนวนลูกปลานิลที่ได้ทั้งหมด (ตัว)  
= 
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ภาพที่ 1 ความยาวเฉลี่ยของลูกปลานิลแปลงเพศที่อนุบาลด้วยการให้อาหารสามรูปแบบในกระชังระยะเวลา 21 วัน 

 

  1.2 ความยาวเพิ่มต่อวันเฉลี่ย 

   เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าลูกปลานิลมีความยาวเพิ่มต่อวันเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 0.106+0.003, 

0.059+0.002 และ 0.100+0.001 เซนติเมตร ตามลำดับ เม่ือนำมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าชุดการทดลองที่ 1 มีค่าสูงกว่า 

ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองที่ 3 มีค่าสูงกว่าชุดการทดลองที่ 2  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1) 
  1.3 น้ำหนักเฉลี่ย  
   เม่ือสิ้นสุดการทดลอง พบว่าลูกปลานิลมีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 233.83+3.42, 

145.96±16.07 และ 223.82±2.40 มิลลิกรัม ตามลำดับ เม่ือนำมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าชุดการทดลองที่ 1 และ 3 มีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) และมีค่าสูงกว่าชุดการทดลองที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

(ตารางที่ 1)  
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ภาพที่ 2 น้ำหนักเฉลี่ยของลูกปลานิลแปลงเพศท่ีอนุบาลด้วยการให้อาหารสามรูปแบบในกระชังระยะเวลา 21 วัน 

 

  1.4 น้ำหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ย 

   เม่ือสิ้นสุดการทดลอง พบว่าลูกปลานิลมีน้ำหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 10.08±0.15, 

5.90±0.72 และ 9.61±0.07 มิลลิกรัม/วัน ตามลำดับ เม่ือนำมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าชุดการทดลองที่  1 และ 3  

มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) และมีค่าสูงกว่าชุดการทดลองที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p<0.05) (ตารางที่ 1) 

  1.5 อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะเฉลี่ย 

   เม่ือสิ้นสุดการทดลอง พบว่าลูกปลานิลมีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
11.69±0.08, 9.44±0.51 และ 11.50±0.05 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัว/วัน ตามลำดับ เม่ือวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าชุดการทดลอง 

ที่ 1 และ 3 มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) และมีค่าสูงกว่าชุดการทดลองที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p<0.05) (ตารางที่ 1) 

 2. อัตรารอดของลูกปลานิลแปลงเพศ 

  เม่ือสิ้นสุดการทดลอง พบว่าอัตรารอดเฉลี่ยเท่ากับ 84.82±6.03, 90.89±4.78 และ 95.42±3.74 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลำดับ เม่ือนำมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) 

(ตารางที่ 1) 

 3. ร้อยละของการแปลงเพศลูกปลานิล 

  เมื่อสิ้นสุดการอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ ในระยะเวลา 21 วัน จึงทำการเลี้ยงต่อด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูป 

อีก 27 วัน ให้ลูกปลาได้ขนาด 5 - 7 เซนติเมตร พบว่าอัตราของการแปลงเพศของลูกปลานิลเป็นเพศผู้เฉลี่ย 99.68±0.55, 

100±0.00 และ 100±0.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เม่ือนำมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีค่าแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 การเจรญิเติบโต อัตรารอด และอตัราการแปลงเพศของลูกปลานิลทีอ่นุบาลด้วยการให้อาหารสามรูปแบบในกระชัง
 เป็นระยะเวลา 21 วัน 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวนอนตามตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 

 

 4. คุณสมบตัิของน้ำ 
  จากการศึกษาผลของวิธีการให้อาหารสามรูปแบบในการแปลงเพศลูกปลานิลในกระชังระยะเวลา 21 วัน 
พบว่าอุณหภูมิของน้ำอยู่ระหว่าง 28.0 - 29.1 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 7.53 - 7.91 ปริมาณ
ออกซิเจนอยู่ระหว่าง 4.8 - 5.8 mg/l ค่าความเป็นด่างอยู่ระหว่าง 102 - 122 mg/l as CaCO3 ปริมาณแอมโมเนียรวมมีค่าเท่ากับ 
0.001 mg NH3 - N/l ปริมาณไนไตรท์ มีค่าเท่ากับ 0.001 mg NO2

- - N/l ตลอดการทดลอง  
 5. ต้นทุนการผลติ  
  ผลการทดลองของการให้อาหารสามรูปแบบในการแปลงเพศลกูปลานิลในกระชังเมื่ออายุครบ 21 วัน พบว่า 
การให้อาหารแบบหว่านผงได้ผลผลิตต่อกระชังเฉลี่ย 8,482±603.95 ตัว ต้นทุนการผลิตต่อกระชังเฉลี่ย 2,958.37±50.42 บาท 
แยกเป็นต้นทุนผันแปรต่อกระชังเฉลี่ย 2,776.05±50.42 บาท ต้นทุนคงที่เฉลี่ย 182.32±0.00 บาท มีต้นทุนการผลิตต่อตัว
เฉลี่ย 0.35±0.02 บาท การให้อาหารแบบปั้นก้อนวางก้นกระชัง ได้ผลผลิตต่อกระชังเฉลี่ย 9,089±478.95 ตัว ต้นทุนการผลิต
ต่อกระชังเฉลี่ย 2,919.29±36.35 บาท ตามลำดับ แยกเป็นต้นทุนผันแปรต่อกระชังเฉลี่ย 2,736.96±36.35 บาท และต้นทุนคงที่
เฉลี่ย 182.32±0.00 บาทมีต้นทุนการผลิตต่อตัวเฉลี่ย 0.32±0.01 บาท และการให้อาหารแบบปั้นก้อนวางในถาดได้ผลผลิต 

ต่อกระชังเฉลี่ย 9,541.67±374.71 ตัว ต้นทุนการผลิตต่อกระชังเฉลี่ย 2,872.12±27.43 บาท แยกเป็นต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 
2,685.53±27.43 บาท และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 186.58±0.00 บาท (ตารางที่ 2) และมีต้นทุนการผลิตต่อตัวเฉลี่ย 0.30±0.01 บาท 
เม่ือนำมาวิเคราะห์ทางสถิติของต้นทุนรวมต่อกระชัง และผลผลิตรวมต่อกระชังเฉลี่ยพบว่าทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีความแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ  (p>0.05) (ตารางที่  2 ) ส่วนต้นทุนการผลิตต่อตัวพบว่า  ชุดการทดลองที่  3 มีค่าต่ำกว่า 
ชุดการทดลองที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ชุดการทดลองที่ 1 และ 3 มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ 

ทางสถิติกับชุดทดลองที่ 2 (p>0.05) (ตารางที่ 2)  

ข้อมูลของตัวแปร 
ชุดการทดลองที ่1

แบบหว่านผง 
ชุดการทดลองที่ 2      

แบบปั้นก้อนวางก้นกระชัง 
ชุดการทดลองที่ 3     

แบบปั้นก้อนวางในถาด 

น้ำหนักเฉลี่ยเริ่มต้น (มก.) 20.00±1.00a 20.00±1.00a 20.00±1.00a 

น้ำหนักเฉลี่ย 7 วัน (มก.) 50.71±6.25a 29.16±4.21b 46.85±1.09a 

น้ำหนักเฉลี่ย 14 วัน (มก.) 145.96±16.07a 42.01±1.95c 116.55±10.12b 

น้ำหนักเฉลี่ย 21 วัน (มก.) 233.83±3.42a 145.96±16.07b 223.82±2.40a 

น้ำหนักเพิ่มต่อวัน (มก.) 10.08±0.15a 5.90±0.72b 9.61±0.07a 

ความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น (ซม.) 1.02±0.03a 1.02±0.03a 1.02±0.03a 

ความยาวเฉลี่ย 7 วัน (ซม.) 1.59±0.03a 1.30±0.04b 1.55±0.04a 

ความยาวเฉลี่ย 14 วัน (ซม.) 2.23±0.05a 1.54±0.02c 2.02±0.04b 

ความยาวเฉลี่ย 21 วัน (ซม.) 3.22±0.07a 2.23±0.05c 3.10±0.02b 

ความยาวเพิ่มต่อวัน (ซม.) 0.106+0.003a 0.059+0.002c 0.100+0.001b 

อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์) 84.82±6.03a 90.89±4.78a 95.42±3.74a 

อัตราการเจรญิเติบโตจำเพาะ 
(เปอร์เซ็นต์นำ้หนักตัว/วัน) 

11.69±0.08a 9.44±0.51b 11.50±0.05a 

การแปลงเพศลูกปลานลิ (เปอรเ์ซ็นต์) 99.68±0.55a 100±0.00a 100±0.00a 
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ตารางที่ 2 ต้นทุนการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศในกระชังโดยการให้อาหารสามรูปแบบ 

 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวนอนตามตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ัน  
 95 เปอร์เซ็นต์ 
 

สรุปและวิจารณ์ผล 

 จากการทดลองศึกษาผลของวิธีการให้อาหารสามรูปแบบในการแปลงเพศลูกปลานิลในกระชัง จะเห็นได้ว่าวิธีการ 

ให้อาหารมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของลูกปลานิลวัยอ่อน โดยลูกปลานิลที่อนุบาลด้วยวิธีให้อาหารโดยวิธีการให้แบบหว่านผง 
(ชุดการทดลองที่ 1) มีอัตราเจริญเติบโตด้านความยาวท่ีดีที่สุด รองลงมาคือแบบปั้นก้อนวางในถาด (ชุดการทดลองที่ 3) และ
วิธีการให้แบบปั้นก้อนวางก้นกระชัง (ชุดการทดลองที่ 2) มีอัตราเจริญเติบโตด้านความยาวและน้ำหนักต่ำที่สุด ทั้งนี้ เป็นไปได้ว่า
ในช่วง 14 วันแรกของการอนุบาลใน ชุดการทดลองที่ 2 ลูกปลามีการเข้าถึงอาหารได้ไม่ดีเท่าที่ควร อาจเนื่องจากการว่ายน้ำ
ของลูกปลาระยะนี้ยังไม่สมบูรณ์ทำให้การเข้าถึงอาหารบริ เวณก้นกระชังจึงเป็นไปได้ยาก ในทางกลับกันการให้อาหารใน 

ชุดการทดลองที่ 1 และ 3 มีการให้บริเวณผิวน้ำ การเข้าถึงอาหารของลูกปลาจึงเป็นไปได้ง่ายกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับ Fujimura 

and Okada (2007) รายงานว่าลูกปลานิลอายุ 11 - 13 วัน หลังจากไข่ได้รับการผสม จะมีการใช้ถุงไข่แดงไปกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ 
โดยเริ่มมีการหาอาหาร แต่ก้านครีบหลังกับแผงครีบอ่อนบริเวณ ก้านครีบหลัง และครีบอ่อนบริเวณครีบหางเริ่มพัฒนาเกิดขึ้น 
อย่างไรก็ตามหลังจาก 14 วันแรกแล้ว การเจริญเติบโตในชุดการทดลองที่ 2 ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจเนื่องจากในช่วงนี้ 
ครีบได้พัฒนาสมบูรณ์แล้วการว่ายน้ำหาอาหารจึงทำได้ดีขึ้น โดย Fujimura and Okada (2007) รายงานว่าลูกปลานิลอายุ  
16 - 24 วัน หลังจากไข่ได้รับการผสม ครีบปลามีการพัฒนาท่ีสมบูรณ์และเกิดจุดสีบริเวณครีบหลัง  

จากการทดลองพบว่า อัตรารอดของลูกปลานิลที่ให้อาหารทั้ง 3 รูปแบบไม่แตกต่างกัน (p>0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 
84.82±6.03, 90.89±4.78 และ 95.42±3.74 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ โดยอัตรารอดของทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีความแตกต่าง
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีเพศผู้ 99.68 - 100 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงใกล้เคียงกับเรณู (2537) ที่รายงานอัตรารอด 

ของการแปลงเพศปลานิลในกระชังในบ่อดินอยู่ที่ 88.8 เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองในครั้งนี้อัตราการแปลงเพศของลูกปลานิล
ทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีค่าไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ในขณะที่การทดลองของนวลมณี และคณะ (2547) ทำการแปลงเพศ 

ป้ันก้อนวางถาดในกระชัง

บาทต่อกระชัง % บาทต่อกระชัง % บาทต่อกระชัง %

1.ค่าเฉลีย่ต้นทนุผันแปร
 - ค่าลูกพนัธุ์ปลานิลอายุ 7 วัน 600±0.00 20.28 600±0.00 20.55 600±0.00 20.89
 - ค่าอาหาร 928.62±49.73 31.39 890.08±35.86 30.49 839.36±27.05 29.22
- ค่าสารเคมี 34.00±0.00 1.15 34±0.00 1.16 34±0.00 1.18
- ค่าไฟฟา้ 125.10±0.00 4.23 125.10±0.00 4.29 125.10±0.00 4.36
- ค่าแรงงาน 1,050.00±0.00 35.49 1,050.00±0.00 35.97 1,050.00±0.00 36.56      
- ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 38.32±0.69 1.30 37.78±0.50 1.29 37.07±0.38 1.29

ค่าเฉลีย่ต้นทนุผันแปร 2,776.05±50.43 93.84 2,736.96±36.36 93.75 2,685.53±27.43 93.50

2.ค่าเฉลีย่ต้นทนุคงที่
 - ค่าเส่ือมราคาบ่อ 175.14±0.00 5.92 175.14±0.00 6.00 175.14±0.00 6.10
 - ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ 4.67±0.00 0.16 4.67±0.00 0.16 8.87±0.00 0.31
 - ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 2.51±0.00 0.08 2.51±0.00 0.09 2.57±0.00 0.09

ค่าเฉลีย่ต้นทนุคงที่ 182.32± 6.16 182.32± 6.25 186.58± 6.50

ค่าเฉลีย่ต้นทนุทัง้หมด 2,958.37±50.42a 100.00 2,919.29±36.35a 100.00 2,872.12±27.43a 100.00

ค่าเฉลีย่ผลผลติลกูปลานิลแปลงเพศ (ตัว/กระชัง) 8,482.00±603.95a 9,089.00±478.95a 9541.67±374.71a

ค่าเฉลีย่ต้นทนุการผลติ (บาท/ตัว) 0.35±0.02a 0.32±0.01ab 0.30±0.01b

รูปแบบการใหอ้าหาร
ป้ันก้อนวางในกระชังแบบหว่านผง

T2 T3T1
ต้นทนุการผลติ
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ลูกปลานิลโดยให้อาหารผสมฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone อัตราความเข้มข้น 60 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
เป็นเวลา 21 วัน พบว่าได้สัดส่วนเพศผู้เท่ากับ 97.9 เปอร์เซ็นต์ 

คุณภาพน้ำตลอดการทดลอง พบว่าอุณหภูมิของน้ำอยู่ระหว่าง 28.0 - 29.1 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
อยู่ระหว่าง 7.53 - 7.91 ปริมาณออกซิเจนอยู่ระหว่าง 4.8 - 5.8 mg/l ค่าความเป็นด่างอยู่ระหว่าง 102 - 122 mg/l as CaCO3 

ปริมาณแอมโมเนียรวมมีค่าเท่ากับ 0.001 mg NH3 - N/l ปริมาณไนไตรท์ มีค่าเท่ากับ 0.001 mg NO2
- - N/l ตลอดการทดลอง 

ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ทีเ่หมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ไมตรี, 2530) 

ต้นทุนการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศด้วยวิธีการให้อาหารสามรูปแบบพบว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนการผลิตต่อตัวเท่ากับ 
0.35±0.02, 0.32±0.01 และ 0.30±0.01 บาท ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อตัว พบว่าวิธีการให้อาหาร
รูปแบบที่ 3 มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่ารูปแบบที่ 1 (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันกับรูปแบบที่ 2 ในขณะที่ต้นทุนการผลิตของ 
การให้อาหารรูปแบบท่ี 2 ไม่แตกต่างจากรูปแบบท่ี 1 และ 3 (p>0.05) ซ่ึงใกล้เคียงการทดลองของนวลมณี และคณะ (2547)  
มีต้นทุนการผลิตต่อตัวเท่ากับ 0.29 บาท 

การทดลองนี้สรุปได้ว่า การให้แบบหว่านอาหารผงมีประสิทธิภาพในเรื่องการเจริญเติบโตด้านความยาวดีที่สุด  
และแบบปั้นก้อนวางในถาดมีประสิทธิภาพในเรื่องต้นทุนการอนุบาลที่ต่ำเท่ากับการให้แบบที่ 2 แต่ต่ำกว่าแบบที่ 1 อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาจากต้นทุนการผลิต ซ่ึงโดยทั่วไปจะเริ่มจำหน่ายในขนาด 2 - 3 เซนติเมตร ซ่ึงการให้อาหารรูปแบบที่ 1 และ 3  

ทั้งสองรูปแบบสามารถผลิตลูกปลาได้ตามขนาดดังกล่าวทั้งสองวิธี โดยการให้อาหารรูปแบบที่ 3 นั้น เป็นวิธีที่เหมาะสม  
โดยพิจารณาจากการเจริญเติบโตและต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า ดังนั้น การให้อาหารรูปแบบที่ 3 เหมาะสมสำหรับการแปลงเพศปลานิล 
และเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

วิธีการให้อาหารในรูปแบบปั้นก้อนวางในถาด มีประสิทธิภาพดีในการอนุบาลและแปลงเพศ ลูกปลานิล ซ่ึงในการทดลอง
ครั้งนี้มีการวางถาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเจาะด้านข้างทั้งสี่ด้านเพื่อให้ลูกปลาเข้ากินอาหารบริเวณกลางถาดได้ และวางไว้บริเวณ  

มุมกระชังสองมุมหัวท้ายเพื่อง่ายต่อการยึดตัวถาด แต่ในขณะเดียวกันทำให้เกิดข้อจำกัดของการเข้ากินของลูกปลาซ่ึงสามารถ 

เข้าได้เพียงสองด้านของถาด ดังนั้นตำแหน่งของการวางถาดถ้าสามารถวางได้โดยไม่ชิดขอบกระชัง และเพิ่มจำนวนของถาดขึ้นอีก 
อาจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการให้อาหารด้วยวิธีนี้ให้สูงขึ้นมากกว่าน้ีได้ 
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ผลของฮอร์โมนเอสโตรเจน 2 ชนิด ต่อการผลิตลูกปลาหมอแปลงเพศ 
 

วีรพล เรืองศรี 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดืแพร ่

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของฮอร์โมนเอสโตรเจน 2 ชนิดต่อการผลิตลูกปลาหมอแปลงเพศโดยพิจารณาการเจริญเติบโต  
อัตราการรอดตาย และต้นทุนและผลตอบแทนของการอนุบาลลูกปลาหมอชุดควบคุม (กินอาหารไม่ผสมฮอร์โมน) ลูกปลาหมอ 

ทีก่ินอาหารผสมฮอร์โมน 17 β-estradiol อัตราความเข้มข้น 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัมและลูกปลาหมอที่กินอาหาร
ผสมฮอร์โมน Ethinylestradiol อัตราความเข้มข้น 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัมเป็นระยะเวลา 30 วัน ดำเนินการทดลอง  
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ ระหว่างเดือนพฤษภาคม  2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 ผลการศึกษา
พบว่า น้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยของลูกปลาหมอเท่ากับ 4.44±0.43, 5.00±0.19 และ 5.02±0.06 กรัม ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย
เท่ากับ 5.28±0.08, 6.11±0.20 และ 6.16±0.01 เซนติเมตร ตามลำดับ ซ่ึงลูกปลาหมอในชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีน้ำหนัก
และความยาวสุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดควบคุม 
อัตราการรอดตายเท่ากับ 80 .89±1.83, 84.61±0.63 และ 82.89±0.38 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซ่ึงลูกปลาหมอในชุด 

การทดลองที่ 2 มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับในชุดการทดลองที่ 3 แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) กับลูกปลาหมอในชุดการทดลองที่ 1 และพบว่าลูกปลาหมอในชุดการทดลองที่ 3 กับลูกปลาหมอใน 

ชุดการทดลองที่ 1 มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุนเท่ากับ -35.14, 13.11 
และ -72.91 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เม่ือนำลูกปลาหมอจากการทดลองที่ 1 ไปเลี้ยงต่อเป็นเวลาอีก 28 วัน พบว่าปริมาณ
ฮอร์โมนที่ตกค้างในเนื้อลูกปลามีค่าเท่ากับ 3.9±2.3, 7.7±1.9 และ 6.4±3.3 ng/kg ตามลำดับ พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) ในทุกชุดการทดลองและสัดส่วนเพศเมียของลูกปลาหมอมีค่าเท่ากับ 43.00 , 97.00 และ 68.00 เปอร์เซ็นต์
ตามลำดับ จากการทดลองนี้เม่ือพิจารณาการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสัดส่วน เพศเมีย 
สรุปได้ว่าการใช้ฮอร์โมน Natural Estrogen ชนิด 17 β-estradiol เป็นชนิดที่เหมาะสมในการผลิตลูกปลาหมอแปลงเพศ 
นอกจากนี้พบปริมาณของฮอร์โมนที่ตกค้างในเนื้อลูกปลามีค่าน้อยมาก ไม่เกินมาตรฐานตามที่สหภาพยุโรปกำหนด และ 

ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค 

 

คำสำคัญ: ฮอร์โมนเอสโตรเจน 17 β-estradiol ethinylestradiol ปลาหมอ แปลงเพศ 
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Effect of Two Types of Estrogen on Seed Production of Sex Reversal Climbing Perch,  

Anabas testudineus (Bloch, 1792)  

 

Werapol Ruangsri 

Phrae Inland Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 

The Study on the Effect of two types of estrogen on seed production of sex reversal Climbing 

perch, Anabas testudineus (Bloch, 1792) was conducted on growth, survival rate, cost and profits.  

The experiment was designed into 3 treatments: 1) control treatment (without any estrogen), 2) mixing  

60 mg/kg of 17 β-estradiol (EST) in feed, and 3) mixing 60 mg/kg of Ethinylestradiol (EE) in feed. The experiment 

was conducted for 30 days at Phrae Inland Aquaculture Research and Development Center from May 2015 

to January 2016. The results showed that average final body weights were 4 .44±0.43, 5.00±0.19 and 
5 .02±0.06 g and average final body lengths were 5 .28±0.08, 6.11±0.20 and 6 .16±0.01 cm, respectively.  

The average final body weights and lengths of EST and EE were significantly higher (p<0.05) than those of 

control while there were no significant difference (p>0.05) between EST and EE. The survival rates were 

80 .89±1.83, 84 .61±0.63 and 82 .89±0.38%, respectively. The survival rate of EST was significantly higher 

(p<0.05) than the control treatment while there were no significant difference (p>0.05) between EST and 

EE. Also, there was no significant difference (p>0.05) between EE and control treatment. The benefit costs 

were -3 5 .1 4 , 1 3 .1 1 , and -7 2 .9 1 %, respectively. After nursing the fingerling from the 1st experiment  

for another 28 days, the result came out that there were no significant difference (p>0.05) in hormone 

residues in the flesh among the treatment (3.9±2.3, 7.7±1.9 and 6 .4±3.3 ng/kg, respectively). The female 

ratios were 43.00, 97.00, and 68.00%, respectively. In conclusion, the results of growth, survival rate, 

benefit cost, and sex ratio showed that the usage of 17β-estradiol (EST) in feed was suitable for climbing 

perch sex reversal for seed production. The amount of hormone residue in the flesh of fingerling did not 

exceed the European Union standard and did not have any effect to consumer’s health.  
 

Keywords: estrogen, 17 β-estradiol, ethinylestradiol, climbing perch, sex reverse 
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ผลของฮอร์โมนสังเคราะห์ ต่อมใต้สมอง และ HCG ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนหิน 
 

อนุรักษ์ สุขโข 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดืราชบุร ี
 

บทคัดย่อ 

ผลของฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate (BUS) ต่อมใต้สมอง (pituitary gland, PG) และฮอร์โมนสกัด 
human chorionic gonadotropin (HCG) ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนหิน Pterocryptis torrentis (Kobayakawa, 1989) 

โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 การศึกษาเปรียบเทียบผลของฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate 

(BUS) ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Domperidone (DOM) ต่อมใต้สมอง และ Human Chorionic Gonadotropin (HCG) ที่มีผล 

ในการเพาะพันธุ์ของปลาชะโอนหิน และการทดลองที่ 2 การศึกษาความหนาแน่นท่ีเหมาะสมในการอนุบาล ลูกปลาชะโอนหิน 
ดำเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2557 การทดลองที่ 1 แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลอง 
ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ ชุดการทดลองที่ 1 ฉีดกระตุ้นแม่ปลาด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS อัตรา 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
ร่วมกับยาเสริมฤทธิ ์domperidone (DOM) อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ชุดการทดลองที ่2 ฉีดกระตุ้นแม่ปลาด้วยต่อมใต้สมอง 
อัตรา 2 dosage และชุดการทดลองที่ 3 ฉีดกระตุ้นแม่ปลาด้วย HCG อัตรา 1,000 IU ต่อกิโลกรัม สำหรับพ่อพันธุ์ปลาชะโอนหิน
ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS อัตรา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ผลการทดลองพบว่า แม่ปลาชะโอนหินท้ัง 3 ชุดการทดลอง สามารถตกไข่ทุกตัว มีอัตราการตกไข่ 100 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา
ตกไข่เฉลี่ยเท่ากับ 10.42, 11.47 และ 10.95 ช่ัวโมง ตามลำดับ อัตราการปฏิสนธิ มีค่าเท่ากับ 87.53±4.16, 85.13±2.00 และ 
87.4±1.51 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ อัตราการฟักเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 33.43±2.55, 29.97±2.54 และ 33.07±1.12 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลำดับ และอัตรารอดตายเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 89.47±1.18, 86.83±1.29 และ 88.40±2.85 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์
ทางสถิติพบว่า อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตรารอดตาย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ทั้ง 3 ชุดการทดลอง  
การทดลองที่  2 การศึกษาความหนาแน่นที่ เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาชะโอนหินอายุ 3 วัน จนถึงอายุ 60 วัน  
ที่อัตราปล่อย 5, 10 และ 20 ตัวต่อลิตร เม่ือสิ้นสุดการทดลองพบว่า มีความยาวตัวเฉลี่ย 56.90±0.34, 55.40±0.60 และ 
51.28±0.73 มิลลิเมตร ตามลำดับ และมีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะเฉลี่ย 4.04±0.02, 4.01±0.02 และ 3.94±0.03 
เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลำดับ และมีอัตรารอดตายเฉลี่ย 35.64±0.11, 33.22±0.18 และ 30.87±0.35 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ 
เม่ือวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ลูกปลาทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) ขณะที่อัตรารอดตายที่ความหนาแน่น 5 ตัวต่อลิตร มีความแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) กับทั้งความหนาแน่น 10 
และ 20 ตัวต่อลิตร สรุปจากการทดลองนี้พบว่า การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS ต่อมใต้สมอง และฮอร์โมนสกัด HCG ให้ผล 

ไม่แตกต่างกันในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนหิน และในการอนุบาลลูกปลาชะโอนหินวัยอ่อนควรอนุบาลที่ความหนาแน่น 5 ตัวต่อลิตร 
 

คำสำคัญ: ปลาชะโอนหิน ฮอร์โมนสังเคราะห์ ต่อมใตส้มอง ฮอรโ์มนสกัด HCG การเพาะพันธุ์ การอนุบาล 
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Effect of Synthetic Hormone, Pituitary Gland and HCG on Breeding of Upstream 

Sheatfish Pterocryptis torrentis (Kobayakawa, 1989) 
 

Anurak Sukko 

Ratchaburi Inland Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 

Comparison with the effect of synthetic hormone buserelin acetate (BUS), pituitary gland (PG) and 

human chorionic gonadotropin (HCG) on breeding of Upstream Sheatfish Pterocryptis torrentis (Kobayakawa, 1989) 
was studied from October 2012 to September 2014. Two experiments were designed: 1st experiment,  

to study the effect of BUS, PG and HCG in breeding Upstream Sheatfish. The 2nd experiment was to study  

the optimum density in nursing Upstream Sheatfish larva. In 1st experiment, 3 treatments with 3 replications 

each were also designed. 1st treatment using 30 µg/kg BUS in combination with 10 mg/kg domperidone (DOM). 

2nd treatment using PG at 2 dosage, and 3rd treatment using 1,000 IU/kg HCG. Males were injected with 10 µg/kg 

BUS in combination with 10 mg/kg DOM. The results showed that BUS, PG and HCG could induce ovulation. 

The mean spawning times were 10.42, 11.47 and 10.95 hour, the mean fertilization rates were 87.53±4.16, 

85.13±2.00, and 87.40±1.51%, the mean hatching rates were 33.43±2.55, 29.97±2.54, and 33.07±1.12% and 

the mean survival rates were 89.47±1.18, 86.83±1.29 and 88.40±2.85%, respectively. The results showed 

that there were no significant difference in fertilization rates, hatching rates and survival rates (p>0.05).  
In the 2nd experiment, the 3 days old larva were nursed to 60 days old with 3 different stocking densities 

(5, 10, 20 larva/liter), were 56.90±0.34, 55.40±0.60 and 51.28±0.73 mm., respectively. The mean specific 

growth rates were 4.04±0.02, 4.01±0.02 and 3.94±0.03%/day, respectively. The mean survival rates were 

35.64±0.11, 33.22±0.18, and 30.87±0.35%, respectively. There was no significantly different on specific 

growth rate among treatments (p>0.05). While the survival rate of 5 larva/liter was significantly different 

with 10 and 20 larva/liter (p<0.05). Conclusion, BUS, pituitary gland and HCG gave no different in breeding 

Upstream Sheatfish and 5 larva/liter was suitable in nursing Upstream Sheatfish larvae. 

 

Keywords: Pterocryptis torrentis, buserelin acetate, pituitary gland, human chorionic, 

 gonadotropin, breeding, Nursing 
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ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินสังเคราะห์ต่อสีของปลาทรงเคร่ือง Epalzeorhynchos bicolor 

(Smith, 1931) 

 

กฤษณา เตบสัน1* ณรัฐพัฒน์ อินวิเชียร1 อรุณี รอดลอย1 และ อรพินท์ จินตสถาพร2  
1กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ 
2คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

บทคัดย่อ 

 ศึกษาผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินสังเคราะห์ต่อการปรับปรุงสีของปลาทรงเครื่อง โดยปลาได้รับ
อาหารที่มี 2 ปัจจัยต่างกัน คือ สาหร่ายสไปรูลิน่า 3 ระดับ คือ 0, 10 และ 20 กรัม/อาหาร 100 กรัม และแอสตาแซนทิน 3 ระดับ 
คือ 0, 50 และ 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม วางแผนการทดลองแบบแฟกทอเรียล ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม), 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 และ 9 ให้ปลากินอาหารทดลองที่มีสาหร่ายสไปรูลิน่า+แอสตาแซนทินต่างกัน ดังนี้ 0+0, 10+0, 20+0, 0+50, 
10+50, 20+50, 0+100, 10+100 และ 20+100 ตามลำดับ เลี้ยงปลาเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ หลังจากนั้น ให้ปลาใน 

ทุกชุดการทดลองกินอาหารชุดควบคุม เป็นเวลา 4 สัปดาห์ วัดค่าความเข้มสี (ค่าความสว่าง และความเข้มสีแดง) และ
วิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในผิวหนังและหางปลาทรงเครื่อง 
 ผลการศึกษาพบว่าเมื่อครบ 8 สัปดาห์ สาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินมีอิทธิพลร่วมกัน ต่อค่าความเข้มสีและ
ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมทั้งผิวลำตัวและหางปลาทรงเครื่อง โดยผิวลำตัวปลาทรงเคร่ืองในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 7 

ให้ค่าความสว่างน้อยกว่าชุดการทดลองที่ 6, 8 และ 9 (p<0.05) ในขณะที่ค่าความเข้มสีแดงบริเวณลำตัว และปริมาณแคโรทีนอยด์รวม
ของผิวหนังในทุกชุดการทดลอง มีค่าแปรผันตามค่าความสว่าง สำหรับค่าความเข้มสีแดงบริเวณหาง ชุดการทดลองที่ 5 และ 9 

มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 7 (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างจากชุดการทดลองที่ 6 และ 8 (p>0.05) สำหรับ 

ชุดการทดลองที่ 5 และ 9 มีค่าไม่แตกต่างกัน (p>0.05) เม่ือปลาทุกชุดการทดลองได้รับอาหารในชุดควบคุมเป็นระยะเวลา 4 

สัปดาห์ ค่าความสว่างของผิวลำตัวของชุดการทดลองที่ 4 - 9 มีค่าลดลง สอดคล้องกับค่าความเข้มสีแดง และปริมาณแคโรทีนอยด์รวม 
แต่ความแตกต่างของค่าต่าง ๆ ในแต่ละชุดการทดลองยังคงสอดคล้องกับช่วงระยะเวลาที่ปลาได้รับอาหารทดลอง 8 สัปดาห์ 
สำหรับค่าความเข้มสีแดงบริเวณหางปลาทรงเครื่อง พบว่า สาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินไม่มีอิทธิพลร่วมกัน ปลาที่เคย
ได้รับอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 10 และ 20 กรัม/อาหาร 100 กรัม มีค่าความเข้มสีแดงมากกว่าปลาที่เคยได้รับอาหารที่ไม่ผสม
สาหร่ายสไปรูลิน่า (p<0.05) แต่ปลาที่เคยได้รับอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 10 และ 20 กรัม/อาหาร 100 กรัม มีค่า 

ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และปลาที่เคยได้รับอาหารที่ผสมแอสตาแซนทิน 50 และ 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่า
ความเข้มสีแดงมากกว่าปลาที่เคยได้รับอาหารที่ไม่ผสมแอสตาแซนทิน (p<0.05) แต่ปลาที่เคยได้รับอาหารที่ผสมแอสตาแซนทิน 
50 และ 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ ปลาทรงเครื่องที่ได้รับ
อาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม ร่วมกับแอสตาแซนทิน 50 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เป็นระดับ
ที่เหมาะสมที่สุดในการปรับปรุงสี 
 

คำสำคัญ: ปลาทรงเครื่อง สาหร่ายสไปรูลิน่า แอสตาแซนทินสังเคราะห์ สี สูตรอาหาร 

   

*ผู้รับผิดชอบ: กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Email: kr_0904@hotmail.com 

 

  

- 124 -



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 O32 

The Effect of Spirulina platensis and Synthetic Astaxanthin on the Color of 

Epalzeorhynchos bicolor (Smith, 1931) 
 

Krissana Tebsun1* Naratthapat Invichien1 Arunee Rodloy1 and Orapint Jintasataporn2  
1Aquatic Plants and Ornamental Fish Research Group 
2Faculty of Fisheries, Kasetsart University 

 

Abstract 

Study on the effect of Spirulina platensis and synthetic astaxanthin on color development of 

Epalzeorhynchos bicolor (Smith, 1931). The fish were fed with 2 different factors of diet are S. platensis 

and astaxanthin. The S. platensis 3 levels are 0, 10 and 20 g/100 g feed. The astaxanthin 3 levels are 0, 50 

and 100 mg/1 kg feed. The experiment designed was factorial. Treatment 1 (control), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 

9 fish were fed with S. platensis+astaxanthin 0+0, 10+0, 20+0, 0+50, 10+50, 20+50, 0+100, 10+100 and 

20+100, respectively. Fish were fed on designed experimental diets for 8 weeks and fed control diet for  

4 weeks afterwards. Study intensity (L* value and a* value) and total carotenoids of skin and tail fin. 

The result from 8 weeks showed that S. platensis and astaxanthin were interacting to skin and tail fin 

color intensly and total carotenoids of E. bicolor. L* value (brightness) of fish skin in treatment 1, 2, 3, 4, 5 

and 7 were significantly lower than the treatment from 6, 8 and 9 (p<0.05). While a* value (red intensity) 

and total carotenoids of skin in all treatments are varies with L* value. a* value of tail fin in treatment 5 

and 9 were significantly higher than treatment 1 , 2, 3, 4 and 7 (p<0.05) but treatment 5 and 9 were not 

statistically different from treatment 6 and 8 (p>0.05) and treatment 5 and 9 were not statisticallydifferent 

(p>0.05). After 4 weeks of control diet feeding. L* value of skin in treatment 4-9 have decreased.  

That corresponds with a* value and the total carotenoids but the different of values in each of  

the experiments remained consistent while fishes were fed differrenly for 8 weeks a* value of tail fin.  

The results showed that S. platensis and astaxanthin are no interaction a* value of fish were fed with  

S. platensis for 10 and 20 g/100 g feed were higher than fish that were fed with S. platensis 0 (p<0.05). 

But the fish fed with S. platensis 10 and 20 g/100 g feed were not statistically different (p>0.05) a* value 

of fish that were fed with astaxanthin 50 and 100 mg/1 kg feed were higher than fish that were fed with 

astaxanthin 0 mg/1 kg feed (p<0.05) but the fish that were fed with astaxanthin 50 and 100 mg/1 kg feed 

were not statistically different (p>0.05). In conclusion, feeding the E. bicolor with the 10 g/100 g feed  

of S. platensis+astaxanthin 50 mg/1 kg feed is suitable to color development of E. bicolor. 

 

Keywords: Epalzeorhynchos bicolor, Spirulina platensis, synthetic astaxanthin, color, feed formulation 
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คำนำ 
 ปลาทรงเครื่องเป็นปลาน้ำจืดที่มีรูปร่างสวยงาม ครีบหลัง ครีบท้อง และครีบก้นมีสีดำเช่นเดียวกับลำตัว ครีบหางมีสีแดง 
ปัจจุบันปลาทรงเครื่องเป็นปลาที่ มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นที่ต้องการของตลาดมาก โดยเฉพาะผู้ผลิตและ  

ผู้ค้าปลาสวยงาม เนื่องจากเป็นปลาที่มีสีสันสวยงาม โดยเฉพาะถ้าหากปลามีผิวลำตัวสีดำเข้มและมีครีบหางสีแดงเข้มยิ่งเป็นที่ต้องการ
ของตลาด แต่ปัจจุบันปลาทรงเครื่องมีความเข้มของสีผิวลำตัวและสีครีบหางลดลง ทำให้คุณภาพของปลาลดลง ดังนั้น 
การศึกษา วิจัย โดยการนำวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ผสมในอาหารปลาทรงเครื่อง เพื่อพัฒนาปลาทรงเครื่องให้ 

มีสีสันท่ีดีขึ้น ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและเพิ่มมูลค่าของปลาได้  
 สาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นแหล่งอาหารจากธรรมชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สำคัญ มีโปรตีนสูง และเป็นแหล่ง  

แคโรทีนอยด์ที่สำคัญ จากการศึกษาของ Promya et al. (2008) พบว่าสาหร่ายสไปรูลิน่ามีรงควัตถุหลายชนิด เช่น แคโรทีนอยด์ 
ซ่ึงให้สารสีเหลือง ส้ม แดง มีปริมาณ 4,000 ไมโครกรัม/กรัม นอกจากนี้ในสาหร่ายสไปรูลิน่ายังมีกรดอะมิโนหลายชนิด 
โดยเฉพาะกรดอะมิโนฟีนิลอะลานีนมีปริมาณ 3.33 กรัม/น้ำหนักแห้ง 100 กรัม และกรดอะมิโนไทโรซีน 3.07 กรัม/น้ำหนักแห้ง 100 กรัม 
(Bashir et al., 2016) โดยกรดอะมิโนฟีนิลอะลานีนยังสามารถผลิตกรดอะมิโนไทโรซีนซ่ึงกรดอะมิโนไทโรซีนมีความสำคัญ  

ต่อขบวนการสร้างรงควัตถุสีดำ (melanin) (Hearing, 2011) โดยกรดอะมิโนไทโรซีน เกิดการออกซิเดชันอาศัยเอนไซม์ไทซิเนส 
(tyrosinase) เป็นรงควัตถุสีดำ (melanin) (สิริขจร, 2556) การศึกษาวิจัยการนำสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อพัฒนาคุณภาพสี 
ของสัตว์น้ำโดยการผสมอาหาร เช่น วันเพ็ญ และกาญจนา (2547) ใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าผสมในอาหารปลาทองสายพันธุ์รันชูโดยเลี้ยง
เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ พบว่า ปลาทองที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของสาหร่ายสไปรูลิน่า 12 และ 14 กรัม/อาหาร 100 กรัม 
ให้ค่าความเข้มของสีมากที่สุด  
 แอสตาแซนทินเป็นรงควัตถุในกลุ่มแซนโทฟิล ทำให้เกิดสีแดงหรือส้มในกล้ามเนื้อปลา (Steven, 1948) ปัจจุบันได้มี
การผลิตแอสตาแซนทินสังเคราะห์มีช่ือทางการค้า เช่น คลอโรฟิลล์ พิงค์ คลอโรฟิลล์ เรด ลูแคนทิน มีความเข้มข้น 8 - 10 เปอร์เซ็นต์ 
นิยมนำมาใช้ในการเร่งสี เพื่อปรับปรุงคุณภาพสีของสัตว์น้ำให้มีสีสันสวยงาม มีรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการนำแอสตาแซนทิน
ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพสัตว์น้ำ เช่น พ้วน และทิพวรรณ (2546) รายงานว่าการเสริมแอสตาแซนทินในอาหารปลาทอง 
ที่ระดับ 40 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ให้ค่าความเข้มสีสูงกว่าที่เสริม 30 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม แต่ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ  
 ปลาต่างชนิดให้ผลการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินในระดับท่ีเหมาะสมแตกต่างกัน แต่ยังไม่มีการศึกษา
ในปลาทรงเครื่อง ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาปลาทรงเครื่องให้มีสีสันสวยงาม เพิ่มสีดำ
บริเวณลำตัว และสีแดงบริเวณหาง ซ่ึงจะทำให้ได้ปลาที่มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่า และตอบสนองความต้องการของตลาดต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อทราบปริมาณของสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินสังเคราะห์ผสมอาหารในระดับที่เหมาะสม ต่อการพัฒนา
สีของปลาทรงเครื่อง โดยพิจารณาจากความเข้มสีบริเวณผิวลำตัวและหาง และปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในผิวหนังและหาง 
ปลาทรงเครื่อง 
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วิธีดำเนินการ 
 1. การวางแผนการศึกษา 
  1.1 การวางแผนทดลอง 
   วางแผนการทดลองแบบ 3x3 แฟคทอเรียลที่ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (3x3 Factorial 

experiment in completely randomized design) ที่มี 3 ซ้ำ เพื่อศึกษา 
   ปัจจัยที่ 1 ระดับสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหาร 3 ระดับ (0, 10 และ 20 กรัม/อาหาร 100 กรัม) และ 

   ปัจจัยที่ 2 ระดับแอสตาแซนทินสังเคราะห์ในอาหาร 3 ระดับ (0, 50 และ 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 
กิโลกรัม) ดังนี ้
    ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) สาหร่ายสไปรูลิน่า 0 กรัม/อาหาร 100 กรัม และ
แอสตาแซนทิน 0 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม  
    ชุดการทดลองที่ 2 สาหร่ายสไปรูลิน่า 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม และแอสตาแซนทิน 
0 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม  
    ชุดการทดลองที่ 3 สาหร่ายสไปรูลิน่า 20 กรัม/อาหาร 100 กรัม และแอสตาแซนทิน 
0 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 

    ชุดการทดลองที่ 4 สาหร่ายสไปรูลิน่า 0 กรัม/อาหาร 100 กรัม และแอสตาแซนทิน 
50 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม  
    ชุดการทดลองที่ 5 สาหร่ายสไปรูลิน่า 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม และแอสตาแซนทิน 
50 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม  
    ชุดการทดลองที่ 6 สาหร่ายสไปรูลิน่า 20 กรัม/อาหาร 100 กรัม และแอสตาแซนทิน 
50 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 

    ชุดการทดลองที่ 7 สาหร่ายสไปรูลิน่า 0 กรัม/อาหาร 100 กรัม และแอสตาแซนทิน 
100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 

    ชุดการทดลองที่ 8 สาหร่ายสไปรูลิน่า 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม และแอสตาแซนทิน 
100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 

    ชุดการทดลองที่ 9 สาหร่ายสไปรูลิน่า 20 กรัม/อาหาร 100 กรัม และแอสตาแซนทิน 
100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 

  1.2 สถานท่ีและระยะเวลาดำเนินการ 

   ดำเนินการทดลองที่กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2560 เป็นระยะเวลา 84 วัน 

 2. วิธีการศึกษา 
  2.1 การเตรียมปลาทดลอง 
   จัดหาปลาทรงเครื่องได้จากการเพาะเลี้ยงพ่อแม่เดียวกันและรุ่นเดียวกัน อายุ 14 สัปดาห์ 
จำนวน 500 ตัว ใส่ตู้กระจกขนาด 36x18x18 นิ้ว ในตู้ใส่แผ่นถุงพลาสติกสีดำขนาด 8x13 นิ้ว จำนวนตู้ละ 2 แผ่น และท่อพีวีซี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว ตู้ละ 1 ช้ิน เพื่อเป็นที่หลบซ่อนของปลา ใส่ปลาตู้ละ 20 ตัว และงดให้อาหาร 2 วัน 
จากนั้นเริ่มฝึกให้ปลากินอาหารชุดควบคุมที่ไม่มีส่วนผสมของสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
เพื่อให้ปลาคุ้นเคยกับอาหารและปรับสภาพสีของปลาให้อยู่ในระดับพ้ืนฐานที่ไม่ได้รับปัจจัยของสารสีจากอาหาร  
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  2.2 การเตรียมอาหารทดลอง 
   เตรียมอาหารทดลองโดยชั่งวัตถุดิบตามปริมาณส่วนประกอบที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร
ทดลอง 9 สูตร โดยแอสตาแซนทินสังเคราะห์มีช่ือทางการค้า คลอโรฟิลล์ พิงค์ มีความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ อาหารทดลอง 
ที่ผสมแอสตาแซนทิน เตรียมโดยนำแอสตาแซนทินตามอัตราส่วนที่ใช้ในแต่ละชุดการทดลองละลายในน้ำมันของแต่ละชุด  

การทดลองในสูตรอาหารที่แสดงในตารางที่ 2 สุ่มอาหารแต่ละสูตรวิเคราะห์โปรตีน ไขมัน ความช้ืน และเถ้า โดยวิธี proximate 

analysis ตามวิธี AOAC (2012) เยื่อใยโดยวิธี In-house method based on ISO 6865:2000 และสุ่มอาหารวิเคราะห์แคโรทีนอยด์รวม 
ดัดแปลงตามวิธีของ KMUTT (2001) วัดที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร คำนวณปริมาณแคโรทีนอยด์รวม ใช้ค่าสัมประสิทธิ์
การดูดกลืนแสงเท่ากับ 2500 ด้วยเครื่อง Spectrophotometer 

  2.3 การดำเนินการทดลอง 
   2.3.1 ปลาทดลอง 
    คัดปลาที่มีขนาดตัว และความเข้มสีใกล้เคียงกัน ที่เตรียมไว้จากข้อ 2.1 จำนวน 405 ตัว 
จากนั้นสุ่มนับปลาใส่ตู้กระจกขนาด 36x18x18 นิ้ว จำนวน 27 ตู้ ตู้ละ 15 ตัว แต่ละตู้ใส่วัสดุเหมือนข้อ 2.1 เพื่อเป็นที่หลบซ่อนของปลา 
   2.3.2 การให้อาหารทดลอง 
    ทำการเลี้ยงปลาทรงเครื่องเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดย 8 สัปดาห์แรกให้อาหาร
ทดลองของแต่ละชุดการทดลอง หลังจากเลี้ยงครบ 8 สัปดาห์ ทำการเลี้ยงปลาต่อเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยทุกชุด 

การทดลองให้อาหารชุดควบคุมที่ไม่มีการผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทิน เพื่อศึกษาการคงอยู่ของสีและปริมาณ 

แคโรทีนอยด์รวมในผิวหนังและหาง ให้อาหารปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว/วัน แบ่งให้อาหารวันละ 2 ครั้ง บันทึก
ปริมาณอาหารที่กิน อัตราการรอดตาย และชั่งน้ำหนักปลารวมเพื่อคำนวณปริมาณอาหารทุก 2 สัปดาห์  
   2.3.3 การวัดค่าความเข้มสี 
    สุ่มปลาจำนวนตู้ละ 4 ตัว วัดความเข้มของสีปลาเริ่มต้นทดลอง และทุก 2 สัปดาห์  
โดยวัด 2 ตำแหน่ง คือ บริเวณผิวลำตัว และบริเวณหาง การวัดความเข้มสีใช้เครื่องมือวัดสี colorimeter โดยอ่านค่าความสว่าง 
(L*) และค่าความเข้มสีแดง (a*) 

    L* คือ ค่าความสว่าง มีค่าระหว่าง 0 ถึง 100 (ถ้าค่าสูงมีความสว่างมาก มีความทึบแสงน้อย)
    a* คือค่าสีเขียวถึงสีแดง มีค่าระหว่าง -50 ถึง 50 (ถ้าค่าสูง มีความเข้มสีแดงมาก) 
   2.3.4 การวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์รวม 

    วิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์รวม 2 ส่วน คือ ส่วนของผิวหนังและหาง การวิเคราะห์
แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ปลาเริ่มต้นทดลอง เม่ือกินอาหารทดลองครบ 8 สัปดาห์ และเม่ือกินอาหารชุดควบคุมครบ 4 สัปดาห์ 
(สัปดาห์ที่ 12) โดยทำการสุ่มวิเคราะห์ตู้ทดลองละ 4 ตัว วิเคราะห์ตามวิธีการดัดแปลงของ KMUTT (2001) วัดที่ความยาวคลื่น 
450 นาโนเมตร คำนวณ ปริมาณ แคโรทีนอยด์ รวม ใช้ค่าสั มประสิทธิ์การดูดกลืนแสงเท่ากับ  2500 ด้ วย เครื่อง 
Spectrophotometer 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  นำข้อมูลของแต่ละชุดการทดลองวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way analysis of variance) 

และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือม่ัน  
95 เปอร์เซ็นต์  
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ตารางที่ 2 สูตรอาหารและองค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลองปลาทรงเครื่องที่มีระดับสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทิน
ต่างกัน 

ส่วนประกอบ สูตรอาหาร 
(กรัม/อาหาร 100 กรัม) ชุดควบคุม สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4 สูตร 5 สูตร 6 สูตร 7 สูตร 8 สูตร 9 

ปลาป่น (โปรตีน 60%) 35 24 13 35 24 13 35 24 13 
สาหร่ายสไปรูลนิ่าผง 0 10 20 0 10 20 0 10 20 

Wheat gluten 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

แป้งสาล ี 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

โปรตีนถั่วเหลอืงแห้งเข้มขน้ (โปรตนี 50%) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

โปรตีนถั่วเหลอืงแห้งสกัด (โปรตนี 80%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

น้ำมันปลา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

น้ำมันถั่วเหลอืง 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

แป้งมันสำปะหลัง 10.3 11.3 12.3 10.25 11.25 12.25 10.2 11.2 12.2 

โคลีน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

วิตามิน ซ ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

ไดแคลเซียมฟอสเฟต 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

สารเหนยีว 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Polymethylcabamide 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

แอสตาแซนทิน (10%) - - - 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 

วิตามินรวม1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ผลจากการวิเคราะห์          

  แคโรทนีอยด์รวม (มิลลกิรมั/อาหาร 100 กรัม) 10.93 75.82 138.41 84.94 136.32 181.89 155.08 187.54 216.75 

  องค์ประกอบทางเคมี (% โดยน้ำหนกัแห้ง) 
         

    โปรตนี 43.84 43.96 43.94 44.71 45.62 44.93 44.06 45.17 45.36 

    ไขมนั 3.61 3.66 3.05 3.95 3.66 3.05 3.69 3.56 3.08 

    เยื่อใย 1.13 1.44 1.62 1.33 1.67 1.88 1.46 1.57 1.95 

    เถ้า 12.01 10.57 9.69 12.61 11.34 9.78 13.26 11.92 9.69 

หมายเหตุ:  1วิตามินรวมในวิตามิน 1 กิโลกรัม ประกอบด้วย vitamin A 1,600,000 IU; vitamin D 50,000 IU; vitamin E 10 ก.; 
 vitamin K 4 ก.; thiamine 3 ก.; riboflavin 5 ก.; niacin 150  มก .; pyridoxine 4 ก .; vitamin C 40 ก . ; 
 pantothenic acid 9 ก.; folic acid 1 ก. และ vitamin B12 48 มก. 
 

ผลการศึกษา 
 1. ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินในอาหารต่อสีของปลาทรงเครื่อง 
  1.1 ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินในอาหารต่อความเข้มของสีผิวลำตัวปลาทรงเครื่อง 
   1.1.1 ค่าความสว่างเฉลี่ย (L* value) 

    ปลาทรงเครื่องกินอาหารทดลองครบ 8 สัปดาห์ พบว่า มีอิทธิพลร่วมกันระหว่าง 2 ปัจจัย 
ต่อค่าความสว่างเฉลี่ยของผิวปลาทรงเครื่องอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยชุดการทดลองที่ 6, 8 และ 9 มีค่าความสว่าง
มากกว่าชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 7  
มีค่าความสวา่งแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3) 

    หลังจากเลี้ยงปลาทรงเครื่องด้วยอาหารทดลองครบ 8 สัปดาห์ ปลาในทุกชุดการทดลอง
กินอาหารชุดควบคุม เม่ือครบ 4 สัปดาห์ พบว่า มีอิทธิพลร่วมกันระหว่าง 2 ปัจจัย ต่อค่าความสว่างของผิวปลาทรงเครื่อง 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยชุดการทดลองที่ 9 มีค่าความสว่างมากกว่าชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7 และ 8 
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อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 7 มีค่าความสว่างแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางที่ 3) 

 

ตารางที ่3 ค่าความสว่างเฉลี่ยบรเิวณผิวลำตัวปลาทรงเครื่องที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินที่ระดับต่างกัน 

สัปดาห์ 
สาหร่ายสไปรลูิน่า, 

กรัม/อาหาร 100 กรัม 

แอสตาแซนทิน, มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ค่าเฉลี่ย 
0 50 100 

เริ่มต้น 
0 30.89±1.24 31.47±1.44 30.11±0.27 30.82±1.12a 
10 30.25±1.51 30.25±1.49 30.24±1.82 30.42±1.50a 
20 30.32±0.61 30.27±1.71 29.61±0.51 30.07±1.00a 

  ค่าเฉลี่ย  30.66±1.15x  30.66±1.48x  29.99±0.10x   

8 

(กินอาหารทดลอง) 

0 21.61±0.44a 21.45±1.15a 21.78±0.49a  

10 20.86±1.21a 21.24±2.07a 25.29±1.64b  

20 20.87±0.38a 24.43±1.06b 26.04±1.02b   

12 

(กินอาหารชุดควบคุม) 

0   21.39±0.57 ab  21.34±0.84ab  21.27±0.19ab  

10   21.38±0.36ab 21.08±0.68a 22.57±0.71b  

20   21.41±0.57ab  23.34±0.48bc 24.48±0.47c   

หมายเหตุ: ค่าความสว่างเฉลี่ยเริ่มต้นตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวเดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่าง 

 มีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ค่าความสว่างเฉลี่ยสัปดาห์ที่ 8 และ 12 ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแต่ละสัปดาห์
 แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)  

 

   1.1.2 ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ย (a* value) 

    เม่ือปลาทรงเครื่องกินอาหารทดลองครบ 8 สัปดาห์ พบว่า มีอิทธิพลร่วมกันระหว่าง 2 ปัจจัย 
ต่อค่าความเข้มสีแดงของผิวปลาทรงเครื่องอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยพบว่า ชุดการทดลองที ่6, 8 และ 9 มีค่าความเข้ม
สีแดงมากกว่าชุดการทดลองที่ 2, 3, 4, 5 และ 7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 7 
มีค่าความเข้มสีแดงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 4) 

    หลังจากเลี้ยงปลาทรงเครื่องด้วยอาหารทดลองครบ 8 สัปดาห์ ปลาในทุกชุดการทดลอง
กินอาหารชุดควบคุม เม่ือครบ 4 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 12 ของการทดลอง) พบว่า มีอิทธิพลร่วมกันระหว่าง 2 ปัจจัย ต่อค่าความเข้ม
สีแดงของผิวปลาทรงเครื่องอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยพบว่า ชุดการทดลองที่ 9 มีค่าความเข้มสีแดงมากกว่า 

ชุดการทดลองที่ 2, 3, 4, 5 และ 7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ชุดการทดลองที่ 1, 6 และ 8 มีค่าความเข้มสีแดง
มากกว่าชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองที่ 2, 3, 4, 5 และ 7 มีค่าความเข้มสี
แดงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 4) 

 

ตารางที่ 4 ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ยบริเวณผิวลำตัวปลาทรงเครื่องที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินที่
ระดับต่างกัน  

สัปดาห์ 
สาหร่ายสไปรลูิน่า,      

กรัม/อาหาร 100 กรัม 

แอสตาแซนทิน, มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
ค่าเฉลี่ย 

0 50 100 

เริ่มต้น 
0 -3.29±0.52 -2.92±0.39 -3.22±0.27 -3.14±0.39a 
10 -3.00±0.38 -3.25±0.33 -2.97±0.26 -3.07±0.31a 
20 -2.83±0.41 -3.44±0.36 -3.03±0.30 -3.10±0.41a 

  ค่าเฉลี่ย  -3.04±0.43x  -3.20±0.39x  -3.08±0.27x   
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สัปดาห์ 
สาหร่ายสไปรลูิน่า,      

กรัม/อาหาร 100 กรัม 

แอสตาแซนทิน, มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
ค่าเฉลี่ย 

0 50 100 

8 
0  -2.87±0.57ab -3.30±0.57a  -3.28±1.16a  

10 -3.64±0.83a -3.29±0.80a  -1.86±0.21b  

20 -3.45±1.17a -1.72±0.31b  -1.74±0.24b   

12 
0  -3.03±0.16bc  -3.45±0.27ab  -3.37±0.26ab   
10 -3.78±0.37a -3.59±0.37a  -2.96±0.12bc  

20 -3.73±0.37a  -2.98±0.12bc -2.71±0.41c   

หมายเหตุ: ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ยเริ่มต้นตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวเดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่าง 

 มีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ยสัปดาห์ที่ 8 และ 12 ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแต่ละสัปดาห์
 แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

  1.2 ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินในอาหารต่อความเข้มสีของหางปลาทรงเครื่อง 
   1.2.1 ค่าความสว่างเฉลี่ย (L* value) 

    เมื่อปลาทรงเครื่องกินอาหารทดลองครบ 8 สัปดาห์ พบว่า มีอิทธิพลร่วมกันระหว่าง  
2 ปัจจัย ต่อค่าความสว่างของหางปลาทรงเครื่องอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยพบว่า ชุดการทดลองที่ 1 มีค่าความสว่าง
มากกว่าชุดการทดลองที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ชุดการทดลองที่ 2 มีค่าความสว่าง
มากกว่าชุดการทดลองที่ 5, 7, 8 และ 9 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 5) 

    เมื่อปลาในทุกชุดการทดลองกินอาหารชุดควบคุมครบ 4 สัปดาห์ พบว่า ไม่มีอิทธิพล
ร่วมกันระหว่าง 2 ปัจจัย ต่อค่าความสว่างของหางปลาทรงเครื่อง (p>0.05) และเม่ือพิจารณาอิทธิพลหลักของสาหร่ายสไปรูลิน่า
ที่ 3 ระดับ พบว่าค่าความสว่างเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และเม่ือพิจารณาอิทธิพลหลักของแอสตาแซนทิน 

ที่ 3 ระดับ พบว่าค่าความสว่างเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 5) 

 

ตารางที่ 5 ค่าความสว่างเฉลี่ยบริเวณหางปลาทรงเครื่องที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินท่ีระดับต่างกัน         

สัปดาห ์
สาหร่ายสไปรลูิน่า, 

กรัม/อาหาร 100 กรัม 

แอสตาแซนทิน, มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
ค่าเฉลี่ย 

0 50 100 

เริ่มต้น 
0 51.53±1.98 51.75±1.85 52.36±2.00 51.88±1.72a 
10 49.67±0.69 50.77±1.27 51.91±2.65 50.78±1.80a 
20 50.86±1.73 51.71±1.26 52.26±1.67 51.61±1.49a 

  ค่าเฉลี่ย  50.69±1.59x  51.41±1.37x  52.17±1.87x   

8  

(กินอาหารทดลอง) 

0 47.50±1.88c   42.40±0.99ab  41.13±1.15a  

10 43.98±1.37b   40.70±0.98a  41.48±0.94a   

20  42.81±0.88ab   42.01±1.15ab   41.60±0.65a   

12 

(กินอาหารชุดควบคุม) 

0 48.06±1.28 43.35±0.49 43.06±0.12 44.82±2.52b 
10 44.24±1.82 42.15±0.85 41.87±0.96 42.75±1.58a 
20 44.28±0.45 42.47±1.31 42.75±0.80 43.17±1.16a 

  ค่าเฉลี่ย  45.53±2.21y  42.66±0.98x  42.56±0.83x   

หมายเหตุ: ค่าความสว่างเฉลี่ยเริ่มต้น และสัปดาห์ที่ 12 ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวเดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกัน
 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (p<0.05) ค่าความสว่างเฉลี่ยสัปดาห์ที่  8 ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันแสดงว่ามี  

 ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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   1.2.2 ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ย (a* value) 

    เมื่อปลาทรงเครื่องกินอาหารทดลองครบ 8 สัปดาห์ พบว่า มีอิทธิพลร่วมกันระหว่าง  
2 ปัจจัย ต่อค่าความเข้มสีแดงของหางปลาทรงเครื่องอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยพบว่า ชุดการทดลองที่ 5 และ 9 
มีค่าความเข้มสีแดงมากกว่าชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ชุดการทดลองที่ 6, 7 และ 8 
มีค่าความเข้มสีแดงมากกว่าชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 
มีค่าความเข้มสีแดงมากกว่าชุดการทดลองที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที ่6) 

    หลังจากเลี้ยงปลาทรงเครื่องด้วยอาหารทดลองครบ 8 สัปดาห์ ปลาในทุกชุดการทดลอง
กินอาหารชุดควบคุม เม่ือครบ 4 สัปดาห์ พบว่า ไม่มีอิทธิพลร่วมกันระหว่าง 2 ปัจจัย ต่อค่าความเข้มสีแดงของหาง 
ปลาทรงเครื่อง (p>0.05) แต่เม่ือพิจารณาอิทธิพลหลักของสาหร่ายสไปรูลิน่าที่ 3 ระดับ พบว่าค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และเม่ือพิจารณาอิทธิพลหลักของแอสตาแซนทินท่ี 3 ระดับ พบว่าค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 6) 

 

ตารางที่ 6 ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ยบริเวณหางปลาทรงเครื่องที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินที่ระดับต่างกัน 

สัปดาห์ 
สาหร่ายสไปรลูิน่า,  

กรัม/อาหาร 100 กรัม 

แอสตาแซนทิน, มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ค่าเฉลี่ย 
0 50 100 

เริ่มต้น 
0 8.47±1.41 8.37±0.59 8.00±0.46 8.28±0.83a 
10 7.23±0.15 8.04±0.55 8.06±0.55 7.78±0.57a 
20 8.37±0.32 8.26±0.85 7.43±1.06 8.02±0.83a 

  ค่าเฉลี่ย 8.02±0.94x 8.22±0.60x 7.83±0.71x   

8  

(กินอาหารทดลอง) 

0 16.02±1.00a 21.48±1.26bc 22.38±1.00c  

10 19.88±2.19b 24.56±1.38d 23.82±1.34cd  

20 20.99±0.57b 23.59±1.19cd 24.53±1.04d   

12 

(กินอาหารชุดควบคุม) 

0 15.35±0.82 20.44±0.88 21.46±1.58 19.08±3.00a 
10 18.76±0.96 23.19±1.49 22.65±0.56 21.53±2.29b 
20 19.84±0.41 22.59±0.98 22.92±0.52 21.78±1.58b 

  ค่าเฉลี่ย 17.98±2.13x 22.07±1.60y 22.34±1.11y   

หมายเหตุ: ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ยเริ่มต้นและสัปดาห์ที่  12 ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวเดียวกันแสดงว่ามี  

 ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ยสัปดาห์ที่ 8 ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกัน
 แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

 2. ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินต่อปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในผิวหนังและหางปลาทรงเครื่อง 
  2.1 ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินต่อปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในผิวหนังปลาทรงเครื่อง
   เม่ือปลาทรงเครื่องกินอาหารทดลองครบ 8 สัปดาห์ พบว่า มีอิทธิพลร่วมกันระหว่าง 2 ปัจจัย  
ต่อปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในผิวหนังปลาทรงเครื่องอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยพบว่า ชุดการทดลองที่ 6, 8 และ 9 
มปีริมาณแคโรทีนอยด์รวมในผิวหนังมากกว่าชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 7) 

   หลังจากเลี้ยงปลาทรงเครื่องด้วยอาหารทดลองครบ 8 สัปดาห์ ปลาในทุกชุดการทดลอง 
กินอาหารชุดควบคุม เม่ือครบ 4 สัปดาห์ พบว่า ไม่มีอิทธิพลร่วมกันระหว่าง 2 ปัจจัยต่อปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในผิวหนัง 

ปลาทรงเครื่อง (p>0.05) และเม่ือพิจารณาอิทธิพลหลักของสาหร่ายสไปรูลิน่าที่ 3 ระดับ พบว่า ปริมาณแคโรทีนอยด์รวม 
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ในผิวหนังปลาทรงเครื่องแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และเม่ือพิจารณาอิทธิพลหลักของแอสตาแซนทิน 

ที่ 3 ระดับ พบว่า ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในผิวหนังปลาทรงเครื่องแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 7) 

 

ตารางที่ 7 ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมเฉลี่ย (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ในผิวหนังปลาทรงเครื่องทีไ่ด้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและ
แอสตาแซนทินท่ีระดับต่างกัน 

สัปดาห์ 
สาหร่ายสไปรลูิน่า, 

กรัม/อาหาร 100 กรัม 

แอสตาแซนทิน, มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ค่าเฉลี่ย 
0 50 100 

เริ่มต้น 

0 25.26±1.98 25.26±1.98 25.26±1.98 25.26±1.98a 
10 25.26±1.98 25.26±1.98 25.26±1.98 25.26±1.98a 
20 25.26±1.98 25.26±1.98 25.26±1.98 25.26±1.98a 

ค่าเฉลี่ย  25.26±1.98x  25.26±1.98x  25.26±1.98x   
8 0  26.22±1.79a  28.18±2.66a  27.76±2.32a  

(กินอาหารทดลอง) 10  27.00±1.84a  28.58±1.88a  32.27±2.42b  

  20  27.50±1.94a  35.07±2.13b  36.03±1.83b   

 0 26.18±1.97   27.41±1.96 27.60±2.98 27.06±2.15a 
12 10 26.66±2.26   27.90±2.63 28.89±2.01 27.81±2.23ab 

(กินอาหารชุดควบคุม) 20 26.87±1.90   30.80±1.91 31.64±2.48 29.77±2.87b 
  ค่าเฉลี่ย 26.57±1.80x   28.70±2.47xy  29.38±2.82y   

หมายเหตุ: ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในผิวหนังเฉลี่ยเริ่มต้น และสัปดาห์ที่ 12 ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวเดียวกัน 
 แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในผิวหนังเฉลี่ยสัปดาห์ที่ 8 

 ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

  2.2 ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินต่อปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในหางปลาทรงเครื่อง 
   เม่ือปลาทรงเครื่องกินอาหารทดลองครบ 8 สัปดาห์ พบว่า มีอิทธิพลร่วมกันระหว่าง 2 ปัจจัย  
ต่อปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในหางปลาทรงเครื่องอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยพบว่า ชุดการทดลองที่ 5, 6, 8 และ 9 
มีปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในหางมากกว่าชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ชุดการทดลอง 
ที่ 4 และ 7 มีปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในหางมากกว่าชุดการทดลองที่ 1 และ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และ 

ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในหางมากกว่าชุดการทดลองที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

(ตารางที่ 8) 

   หลังจากเลี้ยงปลาทรงเครื่องด้วยอาหารทดลองครบ 8 สัปดาห์ ปลาในทุกชุดการทดลอง 
กินอาหารชุดควบคุม เม่ือครบ 4 สัปดาห์ พบว่า มีอิทธิพลร่วมกันระหว่าง 2 ปัจจัย ต่อปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในหาง 
ปลาทรงเครื่องอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยชุดการทดลองที่ 5, 6, 7, 8 และ 9 มีปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในหาง
มากกวา่ชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ชุดการทดลองที่ 4 มีปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในหาง
มากกว่าชุดการทดลองที่ และ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ชุดการทดลองที่ 3 มีปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในหาง
มากกว่าชุดการทดลองที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองที่ 2 มีปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในหาง
มากกว่าชุดการทดลองที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 8) 
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ตารางที่ 8 ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมเฉลี่ย (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ในหางปลาทรงเครื่องที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและ
แอสตาแซนทินท่ีระดับต่างกัน         

สัปดาห์ 
สาหร่ายสไปรลูิน่า, 
กรัม/อาหาร 100 

กรัม

แอสตาแซนทิน, มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
ค่าเฉลี่ย 

0         50 100 

เริ่มต้น 
0    252.33±16.99   252.33±16.99    252.33±16.99 252.33±16.99a 
10  252.33±16.99 252.33±16.99  252.33±16.99    252.33±16.99a 
20  252.33±16.99 252.33±16.99  252.33±16.99  252.33±16.99a 

  ค่าเฉลี่ย  252.33±16.99x 252.33±16.99x  252.33±16.99x  

8  

(กินอาหารทดลอง) 
0  354.43±25.33a 526.33±17.20c  534.77±18.79cd  

10  461.81±27.74b 575.35±16.98d  573.67±50.26d  

20  499.43±15.37bc 576.72±18.86d  578.24±14.18d  

12 

(กินอาหารชุดควบคุม) 
0  343.15±21.15a 514.37±20.86cd  530.75±29.93d  

10  454.23±20.06b 541.59±39.65d  547.67±19.28d  

20  468.31±30.10bc 542.09±27.34d  559.19±29.03d  

หมายเหตุ: ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมเฉลี่ยในหางเฉลี่ยเริ่มต้น ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวเดียวกันแสดงว่ามี  

 ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในหางเฉลี่ยสัปดาห์ที่ 8 และ 12 

 ตัวอักษร ภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแต่ละสัปดาห์ แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

วิจารณ์ผลการศึกษา 
 การศึกษาเลี้ยงปลาทรงเครื่องโดยให้อาหารที่มีระดับสาหร่ายสไปรูลิน่าต่างกัน 3 ระดับ และแอสตาแซนทินต่างกัน  
3 ระดับ พบว่า ในสัปดาห์ที่ 8 สาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินมีอิทธิพลร่วมกันต่อค่าความสว่างบริเวณผิวลำตัวปลา  
โดยปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าระดับ 10 และ 20 กรัม/อาหาร 100 กรัม ร่วมกับแอสตาแซนทิน 100 มิลลิกรัม/
อาหาร 1 กิโลกรัม มีผลทำให้ผิวลำตัวปลาทรงเครื่องมีค่าความสว่างมาก (สีผิวลำตัวดำน้อย) แสดงให้เห็นว่า ปลามีการสะสม  

สารสีแคโรทีนอยด์บริเวณผิวลำตัวมากขึ้น ดังการรายงานว่า สาหร่ายสไปรูลิน่ามีส่วนประกอบของแคโรทีนอยด์ (Carotenoid) 

ซ่ึงเป็นสารที่ทําให้เกิดสีเหลือง สีส้ม สีแดงในผิวหนังและเนื้อปลา (Goodwin, 1980) สำหรับแอสตาแซนทินเป็นสารที่ให้สีแดง 
เมื่อปลาทรงเครื่องได้รับสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทิน สารสีถูกนำไปใช้ โดยผ่านการย่อย การดูดซึม และมีการสะสม
สารสีที่บริเวณผิวของปลา ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของสีผิวปลา ซ่ึงสอดคล้องกั บค่าความเข้มของสีแดง และปริมาณ 

แคโรทีนอยด์รวมมีค่ามากข้ึนในช่วงเวลาเดียวกัน จึงมีผลทำให้ผิวลำตัวปลามีค่าความสว่างมากขึ้น (สีดำลดลง) 
 โดยในสัปดาห์ที่ 8 ปลาทรงเครื่องในชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 5 มีค่าความสว่างของผิวลำตัว ไม่แตกต่างจาก 

ปลาทรงเครื่องในชุดการทดลองที่ 1, 4 และ 7 อาจเกิดจากตัวแปรของสาหร่ายสไปรูลิน่าและปลาป่นที่ผสมในอาหาร  
ซ่ึงจากการค้นคว้าข้อมูล พบว่า สาหร่ายสไปรูลิน่าและปลาป่นเป็นแหล่งกรดอะมิโนฟีนิลอะลานีนและไทโรซีน ซ่ึงเป็นกรดอะมิโน 

ตั้งต้นในขบวนการผลิตรงควัตถุสีดำ (เมลานิน) โดย Bashir et al. (2016) รายงานว่า สาหร่ายสไปรูลิน่ามีส่วนผสมของ 
กรดอะมิโนฟีนิลอะลานีน 3.33 กรัม/น้ำหนักแห้ง 100 กรัม และกรดอะมิโนไทโรซีนปริมาณ 3.07 กรัม/น้ำหนักแห้ง 100 กรัม 
และ Miles and Chapman (2018) รายงานว่า ปลาป่นที่ระดับโปรตีน 64.5% มีปริมาณกรดอะมิโนฟีนิลอะลานีน+ 

กรดอะมิโนไทโรซีน 4.35% ซ่ึงกรดอะมิโนฟีนิลอะลานีนสามารถผลิตกรดอะมิโนไทโรซีน และกรดอะมิโนไทโรซีน 

เกิดการออกซิเดชันอาศัยเอนไซม์ tyrosinase เป็นรงควัตถุสีดำ (เมลานิน) (สิริขจร, 2556) โดยการศึกษาในครั้งนี้ ชุดการทดลอง
ที่มีการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่ามีการใช้ปลาป่นลดลงเพื่อให้แต่ละชุดการทดลองมีระดับโปรตีนที่ใกล้เคียงกัน ดังผลการทดลอง 

ในชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 5 ให้ผลค่าความสว่างของผิวลำตัวไม่แตกต่างจากชุดการทดลองที่ 1, 4 และ 7 ซ่ึงมีระดับปลาป่นสูงกว่า 
แสดงให้เห็นว่า การใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าสามารถช่วยให้ค่าความสว่างบริเวณผิวลำตัวปลาทรงเครื่องลดลงได้ (ผิวลำตัวมีสีดำมากขึ้น)  
 เมื่อปลาในทุกชุดการทดลองได้รับอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทิน เป็นระยะเวลา  
4 สัปดาห์ สาหร่ายไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินยังคงมีอิทธิพลร่วมกันต่อค่าความสว่างของผิวลำตัวปลาทรงเครื่อง  
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โดยปลาทรงเครื่องในชุดการทดลองที่ 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 มีค่าความสว่างลดลง (ผิวลำตัวมีสีดำมากขึ้น) สอดคล้องกับค่าความเข้ม
ของสีแดงและสีเหลืองที่ลดลงในช่วงเดียวกัน โดยมีรายงานว่า การขาดแคโรทีนอยด์ในอาหารอาจช่วยเพิ่มการสร้างเมลานิน 
(Chatzifotis et al., 2005) และเม่ือปลาไม่ได้รับอาหารที่มีแหล่งสารสีเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ไม่มีการสะสมสารสี เนื่องจาก
ปลาไม่สามารถสังเคราะห์สารสีเองได้ ต้องได้รับจากอาหารที่กิน (Yanar et al., 2007) โดย Storebakken and No (1992) 

รายงานว่า แคโรทีนอยด์ในเนื้อและผิวหนังลดลงหรือสูญหายไป เนื่องจากการได้รับอาหารที่ไม่เพียงพอ ขบวนการ metabolism 

ถูกทำลาย และการขับถ่าย  
 สาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินมีอิทธิพลร่วมกันต่อปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในผิวหนังปลาทรงเครื่องที่ได้รับ
อาหารทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยในชุดการทดลองที่ 6, 8 และ 9 มีปริมาณแคโรทีนอยด์รวมมากกว่าปลาทรงเครื่อง
ที่ได้รับอาหารในชุดการทดลองอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่า แคโรทีนอยด์ในสาหร่ายสไปรูลิน่าและสารสีแอสตาแซนทินมีการสะสม  

ในผิวหนังปลาทรงเครื่อง ให้ค่าสอดคล้องกับค่าความเข้มสีแดงในช่วงเวลาเดียวกัน โดยปลาทรงเครื่องที่ได้รับสาหร่ายสไปรูลิน่า
และแอสตาแซนทินที่มากเกินไป มีผลต่อการสะสมของแคโรทีนอยด์มากจนทำให้ผิวลำตัวมีความสว่างเพิ่มขึ้น (สีดำลดลง)  
ซ่ึงไม่เป็นที่ต้องการของตลาดปลาสวยงาม และหลังจากปลาทรงเครื่องได้รับอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของสาหร่ายสไปรูลิน่าและ
แอสตาแซนทินเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า สาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินไม่มีอิทธิพลร่วมกันต่อปริมาณ 

แคโรทีนอยด์รวมในผิวหนัง ทุกชุดการทดลองที่เคยได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินมีปริมาณ 

แคโรทีนอยด์รวมลดลง โดยชุดการทดลองที่ปลาเคยได้รับอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 20 กรัม/อาหาร 100 กรัม และ 

ชุดการทดลองที่ปลาเคยได้รับอาหารที่ผสมแอสตาแซนทิน 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ยังคงมีปริมาณแคโรทีนอยด์รวม
มากกว่าปลาทรงเครื่องที่ไม่ได้รับสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทิน แสดงให้เห็นว่า แคโรทีนอยด์ในสาหร่ายสไปรูลิน่าและ
แอสตาแซนทินยังคงมีการสะสมในผิวหนังปลาทรงเครื่อง เพียงแต่มีค่าลดลง โดยให้ค่าสอดคล้องกับค่าความเข้มสีแดง  

ในช่วงเวลาเดียวกัน  
 ปลาทรงเครื่องที่ได้รับอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินมีอิทธิพลร่วมกัน
ต่อค่าความสว่างและความเข้มสีแดงบริเวณหางปลาทรงเครื่อง ทุกชุดการทดลองที่ปลาได้รับอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าหรือ
แอสตาแซนทิน หรือทั้งสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินให้ค่าความเข้มสีแดงมากขึ้น ในขณะที่ค่าคว ามสว่างลดลง  
(ทึบแสงมากข้ึน) ตามระยะเวลาที่ปลาได้รับสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทิน โดยปลาทรงเครื่องในชุดการทดลอง 5 และ 
9 ให้ค่าความเข้มสีแดงของหางมากกว่าชุดการทดลอง 1, 2, 3, 4 และ 7 แสดงให้เห็นว่าเม่ือปลาทรงเครื่องได้รับอาหาร 

ที่มีสาหร่าย สไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินที่เพียงพอและเหมาะสม ทำให้มีการสะสมของเซลล์เม็ดสีแดงมากขึ้น แต่เม่ือ 

ปลาทรงเครื่องในทุกชุดการทดลองได้รับอาหารที่ไม่มีส่วนผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
ค่าความเข้มสีแดงของหางมีค่าลดลง แปรผกผันกับค่าความสว่างที่มีค่ามากขึ้น แต่ทั้งนี้ ในชุดการทดลองที่ปลาเคยได้รับอาหาร
ที่มีสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทิน ยังคงมีความเข้มของสีแดงมากกว่าชุดควบคุม  
 ปลาทรงเครื่องที่ได้รับอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ และในช่วงที่ได้รับอาหารที่ไม่มีส่วนผสมสาหร่าย 

สไปรูลิน่าและแอสตาแซนทิน (อาหารชุดควบคุม) เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า สาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทิน 

มีอิทธิพลร่วมกันต่อปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในหางปลาทรงเครื่อง โดยปลาทรงเครื่องในชุดการทดลองที่ 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 
มีปริมาณแคโรทีนอยด์รวมมากกว่าชุดการทดลอง 1 และ 2 แสดงให้เห็นว่า เม่ือปลาได้รับแอสตาแซนทินซ่ึงเป็นสารสีกลุ่มหนึ่ง
ของแคโรทีนอยด์ ปลามีกระบวนการ metabolism ในการนำแอสตาแซนทินไปสะสมบริเวณหางปลาทรงเครื่อง โดย Torrisen et al. (1989) 

รายงานว่า การดูดซึมและการรวมตัวกันของแอสตาแซนทินสังเคราะห์ในปลานั้น มีมากกว่าแคโรทีนอยด์ชนิดอื่น ดังนั้ น  
จากผลการศึกษาเม่ือปลาได้รับอาหารที่มีทั้งแอสตาแซนทินร่วมกับสาหร่ายสไปรูลิน่า จึงทำให้ปริมาณแคโรทีนอยด์รวม  

ในบริเวณหางจึงมีค่ามากกว่าปลาทรงเครื่องที่ได้รับอาหารที่ไม่มีทั้งสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทิน และที่มีสาหร่ายสไปรูลิน่า
เพียงอย่างเดียวท่ีระดับ 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม  
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สรุปผลการศึกษา 
 ปลาทรงเครื่องที่ได้รับอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า สาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินมีอิทธิพล
ร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มของสีบริ เวณผิวลำตัวและหาง ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในผิวหนังและ  

หางปลาทรงเครื่อง โดยการศึกษาในครั้งนี้ ปลาทรงเครื่องที่ได้รับอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าที่ระดับ 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม 
ร่วมกับแอสตาแซนทิน 50 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เหมาะสมในการปรับปรุงสีทั้งบริเวณผิวลำตัวและหางปลาทรงเครื่อง 
และเมื่อปลาทรงเครื่องหยุดกินอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ปลาทรงเครื่องที่เคยได้รับอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า
ที่ระดับ 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม ร่วมกับแอสตาแซนทิน 50 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ยังคงให้ค่าความเข้มสีทั้งบริเวณ 

ผิวลำตัวและหางที่ดี 
 

ข้อเสนอแนะ 

 การใช้สารสีในการพัฒนาคุณภาพด้านสีสันปลาทรงเครื่องต้องใช้ในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม ซ่ึงสามารถ 

นำผลงานวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษาในสัตว์น้ำสวยงามชนิดอื่น ๆ ได้ต่อไป รวมถึงควรมีการศึกษา วิจั ย เพื่อให้สัตว์น้ำสวยงาม 

มีการคงอยู่ของสีสันแม้มีการหยุดให้อาหารที่เป็นแหล่งของสารสีแล้วก็ตาม 

 

คำขอบคุณ 

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือจนงานวิจัยนี้
สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และขอขอบคุณกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำที่ให้ความอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์คุณค่าทางเคมี  

ของอาหารปลาทดลอง 
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พัฒนาการการกินอาหารของลูกปลาชะโอนวัยอ่อน 
 

อุไรวรรณ ชำนาญเวช1* และ สุมิตร มาหะ2 
1กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาพัฒนาการการกินอาหารของลูกปลาชะโอนวัยอ่อนที่เพาะพันธุ์โดยวิธีฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการวางไข่ สุ่มลูกปลา
ที่ฟักออกมาใหม่ จำนวน 30 ตัว ทุก 2 ช่ัวโมง เก็บตัวอย่างลูกปลาในสารละลายฟอร์มาลีนความเข้มข้น 10% เพื่อใช้
ทำการศึกษาการยุบตัวของไข่แดงโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าลูกปลาที่ฟักออกมาใหม่มีความยาวลำตัวเฉลี่ย 3.02±0.02 มิลลิเมตร 
ปริมาตรของไข่แดงเฉลี่ย 779.60±10.21 ลูกบาศก์ไมโครเมตร ไข่แดงยุบตัวอย่างสมบูรณ์ที่ 72 ช่ัวโมงหลังจากฟักออกเป็นตัว 
ที่อุณหภูมิของน้ำ 26.0 – 28.5 องศาเซลเซียส 

 การพัฒนาการเปิดปากของลูกปลาชะโอน โดยการสุ่มลูกปลา จำนวน 30 ตัว ทุก 2 ช่ัวโมง จากตู้กระจกที่ใช้สำหรับ
ฟักไข่เพื่อใช้ทำการศึกษาขนาดของปากลูกปลา พบว่าในช่ัวโมงที่ 26 หลังจากฟักออกเป็นตัวปากของลูกปลาเริ่มเปิด ขนาดของปาก 

ที่วัดได้เฉลี่ย 359.98±66.74 ไมโครเมตร มีความยาวลำตัวเฉลี่ย 5.05±0.09 มิลลิเมตร และเปิดอย่างสมบูรณ์เม่ือ 36 ช่ัวโมง  
 ระยะเวลาเริ่มกินอาหารของลูกปลาชะโอนโดยใช้ตู้กระจกขนาดปริมาตร 15 ลิตร (ปริมาตรน้ำ 10 ลิตร) จำนวน 3 ตู้ 
ใส่ลูกปลาแรกฟัก (ระยะก่อนปากเปิด) จำนวน 1,000 ตัว โดยให้ลูกปลากินโรติเฟอร์เป็นอาหารในอัตราความหนาแน่น 5 – 10 ตัว
ต่อมิลลิลิตร สุ่มลูกปลา จำนวน 30 ตัวต่อตู้ ทุก 2 ช่ัวโมง จากตู้ปลาที่ใช้ทำการศึกษา เก็บตัวอย่างลูกปลาในสารละลายฟอร์มาลีน 

ความเข้มข้น 10% พบว่า ในช่ัวโมงที่ 46 หลังจากฟักออกเป็นตัว อุณหภูมิน้ำระหว่าง 26.0 – 28.0 องศาเซลเซียส ขนาดของ
ปากลูกปลาชะโอนเฉลี่ย 951.06±10.79 ไมโครเมตร พบโรติเฟอร์ในระบบทางเดินอาหารเฉลี่ย 0.07 ตัวต่อลูกปลา  
ซ่ึงหมายความถึงการเริ่มกินอาหาร 

 ระยะเวลาการย่อยอาหารของลูกปลาชะโอน โดยใช้ตู้กระจกขนาดปริมาตร 15 ลิตร (ปริมาตรน้ำ 10 ลิตร) จำนวน 3 ตู้ 
ใส่ลูกปลาหลังฟักที่กินอาหารอิ่มแล้ว จำนวน 1,000 ตัวต่อตู้ ทุก 2 ช่ัวโมง เก็บตัวอย่างลูกปลาในสารละลายฟอร์มาลีนความเข้มข้น 
10% พบว่าลูกปลาย่อยอาหารจนหมดในช่ัวโมงที่ 86 หลังจากฟักออกเป็นตัว ที่อุณหภูมิน้ำ 26.0 องศาเซลเซียส โดยมีระยะเวลา
ในการย่อยอาหารจนหมดนาน 4 ช่ัวโมง  
 

คำสำคัญ: การยุบตัวของไข่แดง การพัฒนาการเปิดปาก ระยะเวลาเริ่มกินอาหาร ระยะเวลาการย่อยอาหาร ปลาชะโอน 

   

*ผู้รับผดิชอบ: 50 เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 E-mail: uraiwan.cha@gmail.com 
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Feed Intake Development in the Early Life Stages of Two Spot Glass Catfish,  

Ompok bimaculatus (Bloch, 1797) 

 

Uraiwan Chamnanwech1* and Sumit Maha2 
1Inland Aquaculture Technology Research Group, Inland Aquaculture Research and Development Division 
2Pattani Inland Aquaculture Research and Development center 

 

Abstract 

 Two spot glass catfish larval, Ompok bimaculatus (Bloch, 1797) were produced by immunized with 

LHRHa (Luteinizing Hormone–Releasing Hormone analogue) and domperidone. Fertilized eggs were incubated 

in an aquarium tank for hatching. Sampling of the newly hatched larvae was done at 2-hour intervals,  

when 30 of them were randomly taken and preserved in 10% formalin solution for later analysis to determine 

the time of final yolk absorption. Observation using a microscope revealed that newly hatched larvae were 

3.02±0.02 millimeters in total length and had yolk sacs of 779.60±10.21 micrometers volume. The yolk sacs 

were completely absorbed within 72 hours after hatching at water temperature of 26.0 – 28.5 ºC. 

In full mouth development (start of feeding), 2-hour samplings of 30 newly hatched larvae were 

taken from the aquarium hatching tank for observation of the size of mouth opening. All the larvae had 

open mouths by 2 6 hours after hatching (5.0 5±0.0 9  millimeters in total length), with the mouth open  

at 359.98±66.74 micrometers in height.  

Feeding experiment was carried out by using three 15-liter aquariums (water volume 10 liters) 

containing 1,000 larvae just hatched (before the mouth opened). They were fed with rotifer at a density  

of 5 – 10 individuals per milliliters. 30 larvae were collected at random from aquarium at 2 hours interval, 

preserved in 10% formalin solution, and then dissected to determine the present of rotifer in the digestive tract. 

Digestive tracts fixed 46 hours after hatching at water temperature of 26.0 – 28.0 °C had mouth height  

of 951.06±10.79 micrometers. The average number of rotifers in the digestive tract at the start of feeding was 

0.07 individuals per larva.  

The feed digesting period was carried out in 15-liter aquarium (water volume 10 liters) containing 

1,000 larvae. 30 larvae of them were collected to determine digesting period at random from aquarium  

at 2 hours interval, preserved in 10% formalin solution. Digesting period was 86 hours after hatching  

at water temperature of 26.0 °C in 4 hours. 

 

Keywords: yolk absorption, Feed intake development; start of feeding, time of digestive, Ompok bimaculatus 

   

*Corresponding author: 50 Kasetsart Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 E-mail: uraiwan.cha@gmail.com 
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ผลของวิตามินอีต่อการพัฒนาการของไข่และการเจริญเติบโตของปลาแกง 
 

ทวีศักด์ิ สกุณา1* และ ณัฐวรรธน์  เต๋ียสุวรรณ2 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย 

2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลของวิตามินอีต่อการพัฒนาการของไข่ และการเจริญเติบโตของปลาแกง ได้ออกแบบชุดการทดลองออกเป็น  
4 ชุดการทดลอง คือ อาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ไม่เสริมวิตามินอี และอาหารเม็ดสำเร็จรูปเสริมวิตามินอี ท่ีระดับความเข้มข้น 200, 

400 และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร ชุดการทดลองละ 4 ซ้ำ ดำเนินการศึกษาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย 
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนกรกฎาคม 2560 พบว่า ดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
17.01±0.76, 21.35±0.70, 18.79±0.44 และ 13.40±0.67 เปอร์เซ็นต์ ดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.41±0.01, 1.81±0.03, 1.71±0.05 และ1.25±0.15 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณความดกไข่ของปลาแกงเพศเมีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
57,925±2,440, 80,558±2,139, 71,263±2,072 และ 46,440±2,767 ฟองต่อตัว ตามลำดับ เม่ือทดสอบทางสถิติ  พบว่า 
ทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และการตรวจสอบระยะเจริญพันธุ์โดยศึกษาทาง
เนื้อเยื่อวิทยา ในเดือนกรกฎาคม พบว่าในระยะ Mature oocyte มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.02±9.23, 31.97±16.77, 38.17±3.52 
และ 27.11±7.60 ตามลำดับ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ปลาแกงเพศเมียที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดลอยน้ำสำเร็จรูปมีการเสริมด้วยวิตามินอี 
ที่ระดับความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีความแตกต่างกับปลาแกงเพศเมียที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดลอยน้ำสำเร็จรูป  

ไม่มีการเสริมด้วยวิตามินอีอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) และปลาแกงเพศเมียที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดลอยน้ำสำเร็จรูป 

มีการเสริมด้วยวิตามินอีที่ระดับความเข้มข้น  200 และ 800 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ทั้งนี้วิตามินอี 

ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาแกง โดยพิจารณาจากความยาวเฉลี่ย น้ำหนักเฉลี่ย และอัตรารอดนั้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) 

 

คำสำคัญ: ปลาแกง วิตามิน อี การพัฒนาการของไข ่การเจริญเติบโต 
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Effect of Vitamin E on the Ovarian Development and Growth of Mud Carp, 

Cirrhinus molitorella (Valenciennes, 1844) 

 

Thaweesak sakuna1* and Nutthawat Tiasuwan2 

1Loei Inland Aquaculture Research and Development Center  
2Amnat Charoen Inland Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 

 The study on effect of Vitamin E on the ovarian development of Mud Carp, Cirrhinus molitorella 

was conducted with 4 treatments of different feeds used including non supplemented with Vitamin E feed, 

supplemented with Vitamin E feed a varied level of 200, 400 and 800 milligram per kilogram .The experiment 

was conducted at Loei Inland Aquaculture Research and Development Center during February – July 2017. 

The results showed that gonadosomatic index of female of each treatment were 17.01±0.76, 21.35±0.70, 

18.79±0.44 and 13.40±0.67% respectively. While gonadosomatic index of male of each treatment were 

1.41±0.01 , 1 .81±0 .03 , 1 .71±0 .05 and 1.25±0.15% respectively. The fecundity were 57 ,925±2 ,440 , 

80,558±2,139, 71,263±2,072 and 46,440±2,767 eggs/fish, respectively. The statistically analysis revealed 

that fish fed with Vitamin E 0, 200 , 400 and 800 mg/kg feed had gonad development in gonadosomatic 

index and fecundity were significantly different (p<0.05). Fish ovarian development assessment in July 2017 

showed the mature stage rate were 20.02±9.23, 31.97±16.77, 38.17±3.52 and 27.11±7.60%, respectively. 

The statistically analysis revealed that fish fed with Vitamin E 400 mg/kg feed had gonad development  

in mature stage were not significantly different (p>0.05) than fish fed with 0 mg/kg Vitamin E and fish fed with 

200 and 800 mg/kg Vitamin E. It was concluded that  vitamin E does not affect the growth of fish in term of 

the average length, average weight and that survival rates of all treatments were not statistically different 

(p>0.05). 

 

Keywords: Mud carp, Cirrhinus molitorella, Vitamin E, Overian Development, Growth 
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การเล้ียงปลาบู่ในกระชังในระบบน้ำหมุนเวียนที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 

 

ชัยสิทธ์ิ เสนา* วีระ วัชรกรโยธิน วิไชย ไชยแก้ว และ มานพ เหล็มปาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดืปทุมธาน ี

 

บทคัดย่อ 

 การทดลองเลี้ยงปลาบู่ขนาด 30 กรัม จนได้ขนาด 50 กรัม ในกระชังขนาด 0.8x0.8x0.7 เมตร ในระบบน้ำหมุนเวียน
ในบ่อซีเมนต์ขนาด 50 ตารางเมตร ที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 4 ระดับ คือ 50 , 100, 150 และ 200 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 
เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยใช้อาหารผสมที่ทำจากอาหารสำเร็จรูปสำหรับปลาทะเลระดับโปรตีน 42 เปอร์เซ็นต์ ปลาทดลอง 

มีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 12.83±0.56, 13.02±0.41, 12.89±0.32 และ 12.70±0.57 เซนติเมตร ตามลำดับ น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 
29.17±5.32, 29.19±0.52, 29.91±3.03 และ 29.15±2.31 กรัม ตามลำดับ ดำเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืดปทุมธานี ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 – กันยายน 2561 

 ผลการทดลองพบว่า ท่ีระยะเวลา 2 เดือน ปลาบู่มีความยาวเฉลี่ย 15.98±0.98, 15.63±0.36, 15.13±0.53, และ 
15.54±0.21 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 55.87±12.01, 52.34±6.40, 49.17±4.55 และ 52.98±2.83 กรัม น้ำหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ย 
0.43±0.17, 0.37±0.10, 0.31±0.05 และ  0.38±0.03 กรัม /วัน  เปอร์ เซ็นต์น้ ำหนั ก เพิ่ ม  44.66±10.88, 43.70±6.51, 

39.12±4.21 และ 45.00±2.64 เปอร์เซ็นต์ อัตราแลกเนื้อ 1.97±1.10, 2.01±0.45, 2.50±0.49 และ 1.49±0.22 และอัตรารอดตาย 

89.58±3.61, 88.54±4.77, 87.50±5.51 และ 94.79±5.02 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ผลการทดลองพบว่าปลาบู่ที่เลี้ยงในกระชัง
ในระบบน้ำหมุนเวียนท่ีความหนาแน่นต่างกัน 4 ระดับ มีค่าความยาวเฉลี่ย น้ำหนักเฉลี่ย น้ำหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์
น้ำหนักเพิ่ม อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ต้นทุนการผลิตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 751.25, 

1,024.95, 1,294.64 และ 1,566.02 บาท/กระชัง ต้นทุนการผลิตต่ อตั วเท่ ากับ  52.42, 36.18, 30.82 และ 25.80 บาท/ตั ว 
ผลตอบแทนต่อการลงทุน -25.60, -7.14, -3.89 และ 15.41 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ จากผลการทดลอง เม่ือพิจารณาจาก 

อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนต่อการลงทุน สรุปได้ว่าการเลี้ยงปลาบู่ขนาด 30 กรัม 
จนปลามีขนาด 50 กรัม ในกระชังในระบบน้ำหมุนเวียนที่ระดับ 200 ตัว/ลูกบาศก์เมตร เป็นอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมที่สุด 

 

คำสำคัญ: ปลาบู่ ระบบน้ำหมุนเวยีน ความหนาแน่น 
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Cage Culture of Sand Goby Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852) in Recirculating 

Water System with Different Stocking Densities 
 

Chaiyasit Sena* Veera Watcharagoneyothin Wichai Chaikeaw and Manop Lempan 

Pathumthani Inland Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 

Study on rearing 30 – 50 g sand goby in 0.8x0.8x0.7 m cage hung in 50-m2 recirculating water 

concrete tank with different stocking densities of 50, 100, 150 and 200 fish/m3 was conducted at Pathumthani 

Inland Aquaculture Research and Development Center during July - August 2018. Using mixed feed made 

from 42% protein marine fish feed. Fish was initial lengths of 12.83±0.56, 13.02±0.41, 12.89±0.32 and 

12.70±0.57 cm, respectively and initial weights of 29.17±5.32, 29.19±0.52, 29.91±3.03 and 29.15±2.31 g, 

respectively. 

After 2 months of culture period, the results showed that fish had final lengths (FL) of 15.98±0.98, 

15.63±0.36, 15.13±0.53 and 15.54±0.21 cm, final weights (FW) of 55.87±12.01, 52.34±6.40, 49.17±4.55 and 

52.98±2.83 g, daily weight gains (DWG) of 0.43±0.17, 0.37±0.10, 0.31±0.05 and 0.38±0.03 g/ day, percent 

weight gain (PWG) of 44.66±10.88, 43.70±6.51, 39.12±4.21 and 45.00±2.64%, feed conversion ratios (FCR) of 

1.97±1.10, 2.01±0.45, 2.50±0.49 and 1.49±0.22 and survival rates (SR) of 89.58±3.61, 88.54±4.77, 87.50±5.51 

and 94.79±5.02%, respectively. It found non-significant differences (p>0.05) of FL, FW, DWG, PWG, FCR and SR 

were observed among fish reared with all stocking densities. Total costs (TC) were shown as 751.25, 

1,024.95, 1,294.64 and 1,566.02 Baht/cage, average costs per individual were 52.42, 36.18, 30.82 and 25.80 

Baht/fish and return of investment (ROI) were -25.60, -7.14, -3.89 and 15.41%, respectively. Considering fish 

growth rate, SR, TC and ROI, we concluded that stocking density of 200 fish/m3 was optimum for rearing sand goby 

from 30 to 50 g in cage in recirculating water system. 

 

Keywords: Sand Goby, Recirculating Water System, Stocking Densities 
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การเพาะพันธุ์ปลากดหลวงโดยใช้อัตราส่วนเพศและจำนวนกล่องวางไข่ที่ต่างกัน 

 

สมพร กันธิยะวงค1์* ประสาน พรโสภิณ1 เอกชัย บัวเกตุ2 และ วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำจืดเขต1 (เชียงใหม่) 
2กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนเพศของพ่อแม่พันธุ์ และจำนวนกล่องวางไข่ต่อพ่อแม่พันธุ์ 
ที่เหมาะสมในการเพาะพันธุ์ปลากดหลวง ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่)  
แบ่งเป็น 2 การทดลอง คือ (1) ศึกษาอัตราส่วนเพศต่อผลการวางไข่ของปลากดหลวง ประกอบด้วย 4 ชุดการทดลอง คือ 
อัตราส่วนเพศผู้:เพศเมีย 1:1 (จำนวน 6 ตัวต่อ 6 ตัว), 1:2 (จำนวน 4 ตัวต่อ 8 ตัว), 1:5 (จำนวน 2 ตัวต่อ 10 ตัว) และ 2:1 
(จำนวน 8 ตัวต่อ 4 ตัว) ผลการศึกษาพบว่าชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 มีระยะเวลาการวางไข่หลังจากการเพาะพันธุ์ 
36.0±0.00, 53.3±18.14, 29.7±6.50 และ 41.3±14.74 วัน ใช้จำนวนวันวางไข่จนสิ้นสุด 140.0±0.00, 140.0±0.00, 
131.3±15.01 และ 125.7±16.16 วัน น้ำหนักไข่ต่อแม่ 533.3±160.73, 611.1±76.98, 598.3±92.24 และ 579.2±154.28 กรัม 
จำนวนไข่ต่อแม่ 6,417.5±3,046.47, 6,152.7±4,092.82, 6,968.3±1,295.69 และ 7,543.7±2,041.02 ฟอง อัตราวางไข่ 
55.6±19.25, 58.3±19.09, 80.0±20.0 และ 100.0±0.00 เปอร์เซ็นต์ อัตราปฏิสนธิ 91.9±6.51, 88.2±6.50, 91.6±3.79 
และ 88.9±1.49 เปอร์เซ็นต์ อัตราฟัก 78.6±9.22, 68.3±0.80, 75.4±8.09 และ 65.8±10.82 เปอร์เซ็นต์ จำนวนลูกปลาต่อแม่ 
5,915.0±2,014.40, 5,450.3±1,464.11, 5,838.00±1,227.1 และ 5,483.7±2,635.81 ตั ว จำนวนลูกปลารวมต่ อคอก 
15,425.0±6,254.25, 16,734.0±10,315.94, 45,730.0±9,906.59 และ 21,656.0±9,399.97 ตัว ต้นทุนการผลิตลูกปลา
ระยะแรกฟักเท่ากับ 0.46, 0.43, 0.15 และ 0.34 บาทต่อตัว (2) ศึกษาจำนวนกล่องวางไข่ต่อพ่อแม่พันธุ์ในการวางไข่ปลากดหลวง
ประกอบด้วย 3 ชุดการทดลอง คือ จำนวนกล่องวางไข่:คู่พ่อแม่พันธุ์ 1:6 (1 กล่องต่อ 6 คู่), 1:3 (2 กล่องต่อ 6 คู่) และ 1:2  
(3 กล่องต่อ 6 คู่) ผลการศึกษาพบว่าชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีระยะเวลาการวางไข่หลังจากการเพาะพันธุ์ 28.3±10.50, 
28.3±10.50 และ 26.5±7.00 วัน ใช้จำนวนวันเพาะพันธุ์จนสิ้นสุด 140.0±0.0, 108.3±30.54 และ 89.5±25.87 วัน  
น้ำหนักไข่ต่อแม่ 520.8±25.00, 589.6±58.29 และ 577.1±82.60 กรัม จำนวนไข่ต่อแม่ 6,743.3±1,131.06, 7,541.5±747.12 
และ 7,442.3±1,555.38 ฟอง อัตราวางไข่ 54.2±28.46, 95.8±8.34 และ 100.0±0.00 เปอร์เซ็นต์ อัตราปฏิสนธ ิ92.9±8.04, 

91.6±3.23 และ 91.2±4.63 เปอร์เซ็นต์ อัตราฟัก 83.7±13.70, 81.0±7.54 และ 76.8±6.54 เปอร์เซ็นต์ จำนวนลูกปลาต่อแม่ปลา 
5,755.5±1,051.92, 6,094.3 ±1,133.45 แ ล ะ  5,989.0±1,474.91 ตั ว  จ ำน วน ลู ก ป ล าต่ อ ค อก  18,470.5±9,434.85, 
30,080.3±5,944.37 และ 37,891.5±8,180.98 ตัว ต้นทุนการผลิตลูกปลาระยะแรกฟัก 0.39, 0.24 และ 0.20 บาทต่อตัว  
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การเพาะพันธุ์ปลากดหลวงโดยใช้อัตราส่วนเพศผู้ 1 ตัวต่อเพศเมีย 5 ตัว และใช้กล่องวางไข่อัตราส่วน
กล่องต่อคู่พ่อแม่พันธ์ุ 1 ต่อ 2 ให้ผลการทดลองที่ดีท่ีสุดเม่ือพิจารณาจากต้นทุนการผลิตลูกปลาระยะแรกฟัก 

 

คำสำคัญ: ปลากดหลวง การเพาะพันธุ์ อัตราส่วนเพศ กล่องวางไข ่
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Breeding of Channel Catfish Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) with Different Sex Ratio 

and Spawning Container 

 

Somporn Kantiyawong1* Prasan Pornsopin1 Eakachai Buaket1 and Wisanuporn Ratanatrivong2 
1Inland Aquaculture Research and Development Regional Center 1 (Chiang Mai)  
2Aquaculture Genetics Research and Development Division 

 

Abstract 

The study was conducted at Inland Aquaculture Research and Development Regional Center 1 (Chiang Mai) 

and divided into two experiments; The first experiment compared on male : female broodstock ratio including 

1:1 (6 males: 6 females), 1:2 (4 males : 8 females), 1:5 (2 males : 10 females) and 2:1 (8 males : 4 females). The result 

showed that period from breeding to spawning were 36.0±0.00, 53.3±18.14, 29.7±6.50 and 41.3±14.74 days, 
period of spawning were 140.0±0.00, 140.0±0.00, 131.3±15.01 and 125.7±16.16 days, weight of mass eggs per female 

was 533.3±160.73, 611.1±76.98, 598.3±92.24 and 579.2±154.28 g, the number of mass eggs per female were 

6,417.5±3,046.47, 6,152.7±4,092.82, 6,968.3±1,295.69 and 7,543.7±2,041.02 eggs, the spawning rate were 

55.6±19.25,  58.3±19.09 ,  80.0±20. 0  and 100.0±0.0 0 %, the fertilization rate were 91.9±6.51, 88.2 ±6.50, 

91.6±3.79 and 88.9±1.49%, the hatching rate were 78.6±9.22,  68.3 ±0.80,  75.4±8.09 and 65.8 ±10.82%,  
the larvae per female were 5,915.0±2,014.40, 5,450.3±1,464.11, 5,838.0±1,227.05 and 5,483.7±2,635.81 larvae, 

the larvae per pond was 15,425.0±6,254.25, 16,734.0±10,315.94, 45,730.0±9,906.59 and 21,656.0±9,399.97 

larvae, cost of larvae production were 0.46, 0.43, 0.15 and 0.34 Baht per individual. The second experiment 

was to compare on different number of spawning container : pair of broodstock including 1 :6  (1  spawning 

container : 6  pair of broodstock), 1 :3  (2 spawning container : 6  pair of broodstock) and  1 :2  (3 spawning 

container : 6 pair of broodstock). The result showed that period of spawning after breeding were 28.3±10.50, 
28.3±10.50 and 26.5±7.00 days, period of spawning were 140.0±0.0, 108.3±30.54 and 89.5±25.87 days, weight 

of mass eggs per female were 520.8±25.00, 589.6±58.29 and 577.1±82.60 g, number of mass eggs per female 

were 6,743.3 ±1,131.06, 7,541.5±747.12 and 7,442.3 ±1,555.38 eggs, the spawning rate were 54.2 ±28.46, 
95.8±8.34 and 100.0±0.00%, the fertilization rate were 92.9±8.04, 91.6±3.23 and 91.2±4.63%, hatching rate 
were 83.7±13.70, 81.0±7.54 and 76.8±6.54%, larvae per female were 5,755.5±1,051.92, 6,094.3±1,133.45 and 

5,989.0±1,474.91 larvea, larvae per pond were 18,470.5±9,434.85, 30,080.3 ±5,944.37 and 37,891.5±8,180.98 

larvea, cost of larvae production were 0.39, 0.24 and 0.20 Baht per individual. This study concluded that 

sex ratio should be 1 male:5 female and the spawning container:pair of broodstock 1:2 was the most suitable 
according to cost of larvae production. 

 

Keywords: Channel Catfish, Breeding, Sex rate, Spawning container 
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การอนุบาลลูกปลาสังกะวาดท้องคมวัยอ่อนด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 

 

พวงทอง วันมงคล* รจวรรณ จดชัยภูมิ สมชาย สุเรรัมย ์และ จนิตนา โตธนะโภคา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจดืสระบุร ี
 

บทคัดย่อ 

ศึกษาการอนุบาลลูกปลาสังกะวาดท้องคมอายุ 3 วัน ที่ความหนาแน่น 4, 8 และ 12 ตัวต่อลิตร ในตู้กระจกขนาด 
50x60 เซนติเมตร ภายใต้สภาพในโรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี เป็นระยะเวลา 60 วัน 
ผลการทดลองพบว่า ลูกปลาสังกะวาดท้องคมที่อนุบาลด้วยความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ คือ 4, 8 และ 12 ตัวต่อลิตร  

มีน้ำหนักเฉลี่ย 1.93±0.04, 1.75±0.21 และ 1.27±0.09 กรัม และความยาวเฉลี่ย  59.10±0.61, 56.91±2.78 และ 
51.06±1.38 มิลลิเมตร น้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ  32.14±0.66, 29.11±3.57 และ 21.06±1.57 มิลลิกรัมต่อวัน  
ความยาวเพิ่มเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.89±0.01, 0.85±0.05 และ 0.75±0.02 มิลลิเมตรต่อวัน อัตราเจริญเติบโตจำเพาะเฉลี่ย
เท่ากับ 11.66 ± 0.03, 11.49 ± 0.22 และ 10.95 ± 0.12 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน และอัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 84.92±3.67, 
47.96±5.71 และ 37.11 ± 3.84 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เม่ือวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า น้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ย ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 
น้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน ความยาวเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน และอัตราเจริญเติบโตจำเพาะเฉลี่ยของปลาสังกะวาดท้องคมที่อนุบาลด้วย
อัตราความหนาแน่น 4 และ 8 ตัวต่อลิตร มีค่าสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) กับปลาที่อนุบาลด้วยอัตราหนาแน่น  
12 ตัวต่อลิตร ส่วนอัตราเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลาสังกะวาดท้องคมที่อนุบาลด้วยอัตราความหนาแน่น 4 และ  
8 ตัวต่อลิตร มีค่าต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) กับปลาที่อนุบาลด้วยอัตราหนาแน่น 12 ตัวต่อลิตร ขณะที่อัตรา
การรอดตายเฉลี่ยของปลาสงักะวาดท้องคมที่อนุบาลด้วยอัตราความหนาแน่น 4 ตัวต่อลิตร มีค่าสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ในการวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า ต้นทุนการผลิตของแต่ละชุดการทดลองเท่ากับ  354.49, 388.45 และ 

403.50 บาทต่อตู้ ตามลำดับ และผลตอบแทนต่อการลงทุนเท่ากับ 48.31, 52.34 และ -13.32 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดลองครั้งนี้ 
เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตประกอบกับต้นทุน และผลตอบแทนการลงทุน สรุปได้ว่าปลาสังกะวาดท้องคมที่อนุบาล 

ด้วยอัตราหนาแน่น 8 ตัวต่อลิตร มีความเหมาะสมที่สุด  
 

คำสำคัญ: ปลาสังกะวาดท้องคม ความหนาแน่น การอนุบาล 
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Nursing of Pseudolais pleurotaenia (Sauvage, 1878) Larvae with Different Stocking Densities 
 

Puangtong Wanmongkol* Rojjawan Jodchaiyaphum Somchai Surerum and Jintana Totanapoca 

Saraburi Inland Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 

The Study on nursing of Pseudolais pleurotaenia (Sauvage, 1878) larvae with Different stocking 

densities was conducted in 50x60 cm glass tank for 60 days at Saraburi Inland Aquaculture Research and 

Development Center. The results showed that fish of 4, 8 and 12 individuals/liter had final body weights 

of 1.93±0.04, 1.75±0.21 and 1.27±0.09 g, respectively. The Final body length were 59.10±0.61, 56.91±2.78 and 

51.06±1.38 mm, respectively. The Daily weight gains were 32.14±0.66, 29.11±3.57 and 21.06±1.57 mg per day, 

respectively. Daily length gains were 0.89±0.01, 0.85±0.05 and 0 .7 5 ± 0 .0 2  mm per day, respectively. 

Specific growth rates were 11.66±0.03, 11.49±0.22 and 10.95±0.12 % per day, respectively. The Survival rates 

were 84.92±3.67, 47.96±5.71 and 37.11±3.84 %, respectively. The growth rate of fish stocked at densities 

of 4 and 8 individuals per liter were significantly higher (p<0.05) than 12 individuals per liter. The Feed 

conversion ratio of fish 4 and 8 individuals per liter were significantly lower (p<0.05) than 12 individuals per liter. 
The survival rate of fish stocked at densities of 4 individuals per liter was significantly higher (p<0.05). The production 

costs were 354.49, 388.45 and 403.50 baht per tank, respectively. The return on investment were 48.31, 52.34 
and -13.32 % respectively. From the result, can be concluded that fish at 8 individuals per liter was suitable 

for nursing of Pseudolais pleurotaenia in glass tank in consideration of growth and production cost. 

 

Keywords: Pseudolais pleurotaenia, density, and nursing 

   

*Corresponding author: 102 Moo.7 Ban Mo, Amphoe Ban Mo, Saraburi 18130 E-mail: ffaifay@gmail.com 

- 147 -



  

____________________ 

- 148 -



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 O1 

 

O38 

ผลของอุณหภูมิ เวลาและปริมาณสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียสเร่ิมต้นต่อการเพิ่มปริมาณและการสร้างสารพิษ
ในเนื้อปลาทูน่านึ่งสุก 

 

นิศานาถ ตัณฑัยย์* กิ่งเดือน สมจิตต์ และ เรณุกา นิธิบุณยบดี 

กองตรวจสอบคณุภาพสินค้าประมง 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิ ระยะเวลา และปริมาณเริ่มต้นของ Staphylococcus aureus 

ต่อการเพิ่มปริมาณและการสร้างสารพิษของ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่านึ่งสุก โดยนำเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกมาทำให้ปลอดเช้ือ
แล้วเติมเชื้อ S. aureus ให้มีปริมาณเริ่มต้นที่ 2 log CFU/g และแปรอุณหภูมิในการบ่มเชื้อที่ 25±1, 30±1, 35±1 และ  
40±1 องศาเซลเซียส นาน 9 ชั่วโมง สุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ปริมาณ S. aureus ทุกชั่วโมง พบว่า ที่ 25±1 องศาเซลเซียส 
S. aureus มีปริมาณเพิ่มขึ้นตลอด 9 ชั่วโมง แต่ยังไม่เกินปริมาณที่สร้างสารพิษได้ (น้อยกว่า 5 log CFU/g ) ส่วนที่ 30±1, 

35±1 และ 40±1 องศาเซลเซียส ปริมาณ S. aureus เพิ ่มขึ ้นสูงกว่า 5 log CFU/g เมื ่อบ่มเชื ้อนาน 9, 6 และ 5 ชั ่วโมง 
ตามลำดับ เมื่อแปรปริมาณ S. aureus เริ่มต้นในเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกปลอดเชื้อที่ระดับ 3 , 4, 5 และ 6 log CFU/g บ่มเช้ือ 

ที่ 30±1 และ 40±1 องศาเซลเซียส นาน 3, 6, 9, 12 และ 24 ชั่วโมง พบว่าเนื้อปลาที่มี S. aureus เริ่มต้น 3 log CFU/g  

บ่มเชื ้อที ่ 30±1 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั ่วโมง S. aureus เพิ ่มปริมาณสูงขึ ้นมากกว่า 5 log CFU/g ในขณะที่เนื ้อปลา 

ที ่ม ี S. aureus เร ิ ่มต้น 4 log CFU/g ใช้เวลาบ่มเชื ้อเพียง 3 ชั ่วโมง ก ็ม ีปร ิมาณเพิ ่มสูงข ึ ้นมากกว่า 5 log CFU/g  

ส่วนที่ 40±1 องศาเซลเซียส ก็ให้ผลเช่นเดียวกัน สำหรับผลการตรวจสารพิษ enterotoxin ของ S. aureus ในเนื้อปลาทูน่านึ่งสุก 

ที่มีระดับ S. aureus เริ่มต้น 3 log CFU/g เม่ือบ่มเช้ือที่ 40±1 องศาเซลเซียส นาน 0, 3, 6, 9, 12 และ 24 ช่ัวโมง ตรวจพบสารพิษ 
Staphylococcal enterotoxin หลังจากบ่มเชื้อนาน 6 ช่ัวโมง 
 

คำสำคัญ: ทูน่า สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส การปนเปื้อน สารพิษ 
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Effect of Temperature, Time and Initial Load of Staphylococcus aureus on Growth and 

Enterotoxin Formation in Cooked Tuna Meat 

 

Nisanat Tandayya* Kingduean Somjit and Renuka Nitiboonyabordee 

Fish Inspection and Quality Control Division 

 

Abstract 

 The objectives of this research were to study the effect of temperatures, times and the initial load 

of Staphylococcus aureus on its increasing amount and enterotoxin formation in cooked tuna meat.  

S. aureus was inoculated into sterilized cooked tuna meat at the concentration amount of 2  log CFU/g. 

Incubation temperatures variations at 25±1, 30±1, 35±1, and 40±1 °C were carried out for 9 hours. S. aureus 

was examined every hour. The results showed that S. aureus in samples incubated at 2 5±1  °C increased 

thoroughly but were lower than the enterotoxin producing level (5  log CFU/g). While at 3 0 ±1 , 3 5±1  and  

40±1  °C, S. aureus increased higher than 5 log CFU/g when samples were incubated for 9 , 6 and 5 hours, 

respectively. Variation of the initial amount of S. aureus in sterilized cooked tuna meat at 3 , 4 , 5  and  

6 log CFU/g, incubation temperatures at 30±1 and 40±1 °C and incubation for time of 3, 6, 9, 12 and 24 hours 

were conducted. It was found that S. aureus in tuna sample inoculated with 3 log CFU/g and incubated at 

30±1 °C for 6 hours increased higher than 5 log CFU/g while S. aureus in tuna sample inoculated with 4 log CFU/g 

incubated only 3 hours increased higher than 5 log CFU/g. The sample incubated at 40±1 °C had the same 

results to those of 3 0 ±1 °C incubation. For cooked tuna meat inoculated with S. aureus at 3  log CFU/g 

incubated at 40±1 °C for 0, 3, 6, 9, 12 and 24 hours, Staphylococcal enterotoxin was found after incubation 

for 6 hours. 

 

Keywords: Tuna, Staphylococcus aureus, Contamination, Enterotoxin 
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การผลิตและคุณภาพปลาร้าผงและปลาร้าก้อน 
 

วิศรุต ศิริพรกิตติ 

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมสัตว์น้ำ 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากปลาร้า เป็นผลิตภัณฑ์ปลาร้าสำเร็จรูปแบบผงและก้อน ศึกษาคุณภาพ 

ของปลาร้าสำเร็จรูปในบรรจุภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษา โดยปลาร้าผงใช้ปลาร้าปลานิลเป็นวัตถุดิบแล้วนำไปบดให้ละเอียด  

อบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60±2 องศาเซลเซียส แปรปริมาณข้าวคั่วที่ผสมร้อยละ 10 (PA) และร้อยละ 20 (PB) ส่วนปลาร้าก้อน 

นำปลาร้าผงสูตร PA และ PB มาปรับความชื้นแล้วขึ ้นรูปโดยใช้แรงกด ได้ปลาร้าก้อนที่มีข้าวคั่วร้อยละ 10 (CA) และ 

ร้อยละ 20 (CB) และตรวจคุณภาพทางประสาทสมัผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และรสชาติ โดยใช้ผู้ทดสอบที่ผ่านการฝกึฝน 
จำนวน 8 คน ให้คะแนนความชอบแบบ Hedonic scale วัดปริมาณน้ำอิสระ (aw) ตรวจคุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยา 
พบว่า ปลาร้าผงสูตร PA และ PB ผู้ทดสอบให้การยอมรับทางประสาทสัมผัสทั้ง 4 ด้านในระดับชอบมากที่สุด มีค่า aw เท่ากับ 
0.40±0.00 และ 0.36±0.00 ค่า pH เท่ากับ 5.6±0.00 และ 5.7±0.00 สูตร PA มีปริมาณโปรตีน ไขมัน เกลือ และความชื้น 
ร ้อยละ 23.17±0.18, 12.18±0.60, 28.62±0.05, 4.19±0.03 และสูตร PB ค่าร ้อยละ 19.77±0.25, 11.88±0.30, 

27.16±0.13 และ 3.68±0.03 ตามลำดับ ตรวจพบปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด 1.0x103 และ 1.1x103 โคโลนีต่อกรัม ยีสต์และรา 
12 และ 41 โคโลนีต่อกรัม ตามลำดับ ไม่พบเช้ือจุลินทรีย์ที่ก่อโรค สำหรับปลาร้าก้อน CA และ CB ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับ
ทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และรสชาติ ในระดับชอบมากที่สุด มีค่า aw เท่ากับ 0.70±0.00 และ 0.74±0.00 
ค่า pH เท่ากับ 5.6±0.00 และ 5.7±0.00 สูตร CA มีปริมาณโปรตีน ไขมัน เกลือ และความชื้น ร้อยละ 20.59±0.22, 

12.73±0.26, 23.25±0.12 และ 22.72±0.07 และสูตร CB มีค่าร้อยละ 13.43±0.15, 8.82±0.12, 18.74±0.08 และ 
31.80±0.17 ตามลำดับ พบปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด 8.2x102 และ 2.5x102 โคโลนีต่อกรัม ยีสต์และราเท่ากับ 12 และ  
65 โคโลนีต่อกรัม ตามลำดับ ไม่พบเชื ้อจุลินทรีย์ที ่ก่อโรค และศึกษาคุณภาพของปลาร้าผงและปลาร้าก้อนที ่บรรจุ  
ในถุงพลาสติก Nylon/PE (PAM, PBM, CAS และ CBS) และในขวดแก้ว (PAN, PBN, CAT และ CBT) เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง 
พบว่า ผู้ทดสอบให้การยอมรับปลาร้าผงทั้ง 4 แบบ ตลอดการเก็บรักษานาน 8 เดือน แต่คะแนนการยอมรับลดลงอย่างต่อเนื่อง 
เพราะผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหืน และมีสีเข้มขึ้นเมื่อเก็บรักษานานขึ้น ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าไทโอบาร์บิทูริคแอซิด ( TBA) และ 

ค่าความเป็นกรด (AV) พบว่า มีค่าสูงขึ้นตลอดการเก็บรักษา โดยแบบการทดลอง PAM เป็นแบบการทดลองที่ดีที่สุดในการผลิต
และบรรจุปลาร้าผง ส่วนผลการเก็บรักษาปลาร้าก้อน พบว่า ทั้ง 4 แบบการทดลองผู้ทดสอบให้การยอมรับทางประสาทสัมผัส
ทั้ง 4 ด้านตลอด 7 เดือน และไม่ยอมรับในเดือนที่ 8 เพราะผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหืนมาก สีคล้ำ รสชาติเค็มขม ก้อนปลาร้ามีชิ้นเนื้อหลุด 
ผิวชื้น ไม่แห้ง ผลการตรวจวิเคราะห์ค่า TBA และ AV มีค่าเพิ่มสูงขึ้นตลอดอายุการเก็บรักษา โดยแบบการทดลอง CAS  

เป็นแบบการทดลองที่ดีท่ีสุดในการผลิตและบรรจุปลาร้าก้อน นอกจากนี้ได้นำปลาร้าผงและปลาร้าก้อนไปประกอบอาหาร 5 ชนิด 
ได้แก่ แกงเปรอะหน่อไม้ ส้มตำปลาร้า น้ำยาป่า แกงอ่อม และหลนปลาร้าทรงเครื่อง พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับระดับดี  
ในทุกชนิดอาหาร 
 

คำสำคัญ: ปลาร้า ปลาร้าผง ปลาร้าก้อน คุณภาพ ภาชนะบรรจุ 
   

ผู้รับผิดชอบ: 50 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2940 6130 - 45 E-mail: superhero492@gmail.com  
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The Production and Quality of Powdered and Cubed Pla-Ra 
 

Wissarout Siripornkitti 

Fisheries Industrial Technology Research and Development Division 

 

Abstract 

 The aims of this research were to produce the value-added products from Pla-Ra as ready to use 

product in powder and cube form and to determine the quality of the products in packages during storage. 

Pla-Ra from Nile Tilapia was used as raw material and an addition of 10% (PA) and 20% (PB) roasted rice 

were varied, dried at 60±2 ๐C and ground into powder. Powdered Pla-Ra was molded into cubic shape (CA and CB). 

The sensory evaluation was carried out using the Hedonic scale by 8 trained panelists. Chemical and 

microbiological qualities were also determined. The results showed that both types of powdered Pla-Ra 

were accepted at the highest level of all 4 attributes (Appearance, Color, Odor and Flavor). Their aw values 

were 0.40±0.00 and 0.36±0.00. pH values were 5.6±0.00 and 5.7±0.00. PA composed of protein, fat, salt  

and moisture as 23.17±0.18%, 12.18±0.60%, 28.62±0.05% and 4.19±0.03% while PB did as 19.77±0.25%, 

11.88±0.30%, 27.16±0.13% and 3.68±0.03%, respectively. For microbiological analysis, total viable counts 

were found at 1.0x103 cfu/g in PA and 1.1 x103 cfu/g in PB while yeast and mould were found at 12 cfu/g in PA 

and 41 cfu/g in PB. Pathogenic bacteria were not detected. Both types of cubed Pla-Ra were accepted at 

the level of “like extremely”. Their aw values were 0.70±0.00 and 0.74±0.00 and pH values were 5.6±0.00 

and 5.7±0.00, respectively. CA composed of protein, fat, salt and moisture as 20.59±0.22%, 12.73±0.26%, 

23.25±0.12% and 22.72±0.07% while CB composes of those as 13.43±0.15%, 8.82±0.12%, 18.74±0.08%  

and 31.80±0.17%, respectively. The total viable counts were 8.2x102 cfu/g in CA and 2.5x102 cfu/g in CB  

while yeast and mold were 12 cfu/g in CA and 65 cfu/g in CB. Pathogenic bacteria were not detected.  

Both types of powdered Pla-Ra and cubed Pla-Ra were packed in plastic bags (Nylon/PE) (PAM, PBM, CAS 

and CBS) and glass bottles (PAN, PBN, CAT and CBT) for quality assessment during storage at room temperature. 

Powdered Pla-Ra was accepted throughout 8 months of storage. The score gradually decreased because 

rancid odor and dark brown color were observed. The Thiobarbituric acid value (TBA) and Acid value (AV) 

which indicated fat deterioration also had increased for 8 months of storage. PAM treatment was the most 

appropriate method for powdered Pla-Ra. In case of cubed Pla-Ra, all samples could be kept for 7 months. 

The panelists did not accept at the 8th month because rancid odor, dark color, salty, bitter taste and moist 

appearance were obtained. TBA and AV values had increased for 8 months of storage. CAS treatment was 

the most appropriate method for cube Pla-Ra product. Moreover, powdered Pla-Ra and cubed Pla-Ra were 

used for cooking 5 types of foods; namely, Tom Preo Bamboo-Shoot, Som Tum Pla-Ra, Nam Ya Pa, Kang Om 

and Lon Pla-Ra. The panelists accepted all dishes. 
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การพัฒนาคุณภาพเนื้อสัมผัสลูกชิ้นปลาแช่เยือกแข็งจากซูริมิปลาซ่ง 
(Hypophthalmichthys nobilis Richardson, 1845) 
 

จันทร์เพ็ญ ขำมิน* วันวิสาข์ ยวงใย และ วัชรี คงรัตน์ 
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมสัตว์น้ำ 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นปลาแช่เยือกแข็งจากซูริมิปลาซ่ง ทำการทดลอง
ผลิตซูริมิจากปลาซ่งได้ผลผลิต (% yield) ร้อยละ 55.35 จากเนื้อปลาแล่ หรือร้อยละ 15.69 จากปลาทั้งตัว ค่าความแข็งแรงของเจล (GS) 

เท่ากับ 1,202.45±134.5 กรัม.เซนติเมตร เมื่อพับ 4 ส่วน เนื้อไม่แตก มีคะแนนเท่ากับ AA ค่าสี ได้แก่ ค่าความสว่าง (L*),  

ค่าสีแดง (a*), ค่าสีเหลือง (b*) และค่าความขาว เท่ากับ 76.70±1.20, -3.29±0.13, 6.35±.56 และ 75.62±1.19 ตามลำดับ 
ปริมาณโปรตีน เถ้า ไขมัน ความชื้น ใยอาหาร และเกลือ ร้อยละ 18.34±0.24 , 1.17±0.05, 1.63±0.01, 78.91±0.47, 

0.16±0.04 และ 0.29±0.00 ตามลําดับ นำไปผลิตเป็นลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็ง โดยแปรชนิดและปริมาณสารยึดเกาะ ได้แก่ 
ไข่ขาวผงร้อยละ 0.5, 1 และ 2 (EW1, EW2 และ EW3) แป้งมันสำปะหลังร้อยละ 1, 2 และ 3 (TA1, TA2 และ TA3) และ
โปรตีนถั่วเหลืองร้อยละ 0.5, 1 และ 2 (ISP1, ISP2 และ ISP3) นำมาทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้านกลิ่นและเนื้อสัมผัส 
โดยผู้ทดสอบ จำนวน 20 ราย และวัดค่า GS และ TPA (Springiness) พบว่า ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งที่ได้รับการยอมรับ 

ทางประสาทสัมผัสมากกว่าร้อยละ 75 และมีค่า GS หรือค่า Springiness ใกล้เคียงกับลูกช้ินปลาแช่เยือกแข็งทางการค้า (PKB) 

ได้แก่ ไข่ขาวผงร้อยละ 0.5 (EW1) แป้งมันสำปะหลังร้อยละ 2 (TA2) และโปรตีนถั่วเหลืองร้อยละ 1 (ISP2) จึงนำทั้ง 3 สูตร 
มาศึกษาผลการยอมรับของผู้บริโภค จำนวน 104 ราย และศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเก็บรักษานาน 3 เดือน  

สุ่มทดสอบทุกเดือน พบว่า ผู้บริโภคจำนวนมากกว่าร้อยละ 80 ยอมรับในกลิ่นและเนื้อสัมผัสของลูกช้ินปลาแช่เยือกแข็งทั้ง 3 สูตร 
และในระหว่างการเก็บรักษา 3 เดือน พบว่า ผู้ทดสอบยังคงให้การยอมรับด้านกลิ่นและเนื้อสัมผัส และผลการตรวจวัดค่า GS 

ความสว่าง ความขาว และการอุ้มน้ำของทั้ง 3 สูตร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ (p>0.05) ต้นทุนซูริมิจากปลาซ่งเท่ากับ 
233.33 บาทต่อกิโลกรัม และต้นทุนการผลิตลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งเฉลี่ยของทั้ง 3 สูตร ได้แก่ สูตร EW1, ISP2 และ TA2 
เท่ากับ 181.70, 179.85 และ 181.18 บาทต่อลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง 1 กิโลกรัม ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ: ซูริมิ ลูกช้ินปลาแช่เยือกแข็ง สารยึดเกาะ ไข่ขาวผง โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง แป้งมันสำปะหลัง 
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Development of Frozen Fish Ball Texture from Bighead Carp Surimi  

(Hypophthalmichthys nobilis Richardson, 1845) 

 

Janpen Khummin* Wanvisa Youngyai and Watcharee Kongrat 

Fisheries Industrial Technology Research and Development Division 

 

Abstract 

 The objective of this research was to develop the texture of frozen fish ball from bighead carp surimi. 

The properties of surimi from bighead carp consisting of yield, gel strength (GS), folding test, color and chemical 

composition were analyzed before producing the frozen fish ball. The yield of surimi showed 55.35% 

calculated from the fillet and 15.69% calculated from the whole fish. The GS was 1,202.45±134.5 g.cm  

while the folding test scored AA. The color measurement of L* (lightness), a* (red to green) and b* (yellow to blue) 

were 76.70±1.20, -3.29±0.13 and 6.35±0.56, respectively and the whiteness was 75.62±1.19. The chemical 

composition consisting of the percentage of protein, ash, fat, moisture, fiber and salt were 18.34±0.24, 

1.17±0.05, 1.63±0.01, 78.91±0.47, 0.16±0.04 and 0.29±0.00, respectively. Three different binders were added 

to develop the texture of frozen bighead carp fish ball, by varying the amount of binders as 0.5%, 1% and 

2% of egg white powder (EW1, EW2 and EW3), 1%, 2% and 3% of tapioca flour (TA1, TA2 and TA3) and 0.5%, 

1% and 2% of isolated soy protein (ISP1, ISP2 and ISP3). The sensory evaluation considering on odor and 

texture attributes was performed by 20 panelists. The formulas that were accepted more than 75% would be 

further analyzed for GS and TPA (Springiness) by texture analyzer, the formulas which had insignificantly 

different GS and springiness values from the commercial frozen fish ball (PKB) were selected which were 

EW1 (0.5% egg white powder), ISP2 (1% isolated soy protein) and TA2 (2% tapioca flour). The three formulas 

were studied on consumer test and further the change of frozen fish ball during 3 months while storage at -20 °C. 

The results showed that more than 80% of 104 consumers accepted all 3 chosen frozen fish balls formulas 

in odor and texture. After storage for 3 months, the panelists still accepted both odor and texture and  

the formulas had insignificant differences (p> 0.05) in gel strength, brightness, whiteness and water holding 

capacity (WHC). The cost per kilogram of bighead carp surimi is 233.33 baht and frozen fish ball of EW1, ISP2 

and TA2 were 181.70, 179.85 and 181.18 baht, respectively. 

 

Keywords: surimi, frozen fish ball, binder, egg white protein, isolated soy protein, tapioca flour 
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การเตรียมตัวอย่างท่ีเหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ Sulfonamides group และ Trimethoprim ในกุ้ง  
โดยเทคนิค LC-MS/MS 

 

ลินดา แซ่ลก 

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการเตรียมตัวอย่างให้เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์สารกลุ่ม Sulfonamides group 

ได้แก่ Sulfadiazine, Sulfathiazole, Sulfamerazine, Sulfamethazine, Sulfamonomethoxine, Sulfadimethoxine และ 
Trimethoprim ในกุ ้ง  โดยเทคนิค Liquid Chromatography-Mass Spectrometry/Mass Spectrometry (LC-MS/MS) 

รวมท้ังการตรวจสอบความใช้ไ ด้ของวิธีวิเคราะห์ โดยเตรียมสารละลายตัวอย่าง ซ่ึงใช้ Internal standard 3 ชนิด ไ ด้แก่ 
Sulfamethazine-d4, Sulfadiazine-d4 และ Trimethoprim-d3 พบ %recovery อยู่ในช่วง 86 - 117% และศึกษาการเตรียม
สารละลายตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบระหว่างการใช้ SPE และไม่ใช้ SPE ซ่ึงการเตรียมสารละลายตัวอย่าง โดยไม่ผ่าน SPE 

แสดงค่า %recovery อยู่ในช่วง 82 – 117% ซ่ึงอยู่ในช่วงท่ียอมรับได้ (70 - 120%) สำหรับการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ 
พบว่า มีความจำเพาะเจาะจง แสดงค่าความถูกต้องแม่นยำในช่วง 0.02 - 0.50 µg/g และมีค่า Limit of Detection, LOD 

และ Limit of Quantitation, LOQ เท่ากับ 0.003 µg/g และ 0.02 µg/g 

 

คำสำคัญ:  Sulfonamides group Trimethoprim กุ้ง LC-MS/MS 
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An Appropriate Sample Preparation for Analyzing of Sulfonamides group and Trimethoprim 

in Shrimp by LC-MS/MS 

 

Linda Saelok 

Fish Inspection and Quality Control Division 

 

Abstract 

 The objective of the study was to find out an appropriate sample preparation for analyzing  

of Sulfonamides group (Sulfadiazine, Sulfathiazole, Sulfamerazine, Sulfamethazine, Sulfamonomethoxine, 

Sulfadimethoxine) and Trimethoprim in shrimp by LC-MS/MS. Validation of this method was also carried out 

in this study. The sample preparation was done by mixing of three internal standards namely Sulfamethazine-d4, 

Sulfadiazine-d4 and Trimethoprim-d3. The results showed that %recovery was in the range of 86 - 117%.  

The sample preparation with and without using Solid Phase Extraction (SPE) OASIS HLB was also studied. 

The results from sample preparation without SPE showed the %recovery of 82-117% within the acceptable 

range of 70 to 120%. The method validation was observed and showed the accuracy and precision within 

the range of 0.02–0.50 µg/g, and the Limit of Detection (LOD) and Limit of Quantitation (LOQ) were 0.003 µg/g 

and 0.02 µg/g. 
 

Keywords: Sulfonamides group, Trimethoprim, shrimp, LC-MS/MS 
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ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาปลาโอดำ (Thunnus tonggol) ต่อคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส  
และปริมาณฮีสตามีน 

 

ภัสราภา แก้วเนิน1* รังสิมันต์ ชอบกตัญญู2 และ เบญจวรรณ รักษ์ทอง2 
1กองตรวจสอบคณุภาพสินค้าประมง 
2ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคณุภาพสนิค้าประมงสงขลา 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาปลาโอดำ (Thunnus tonggol) ต่อคุณภาพ
ทางด้านประสาทสัมผัสและปริมาณฮีสตามีน 2. คำนวณหาอายุการเก็บรักษาปลาโอดำสดที่อุณหภูมิต่าง ๆ โดยการประเมิน 
Accelerated Shelf Life Testing โดยใช้ Q10 factor โดยเก็บตัวอย่างปลาโอดำที่จับจากทะเลฝั่งอันดามันและทะเลฝั่งอ่าวไทย
มาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ระดับ ได้แก่ 0, 4, 10 และ 20 °C ตรวจสอบทางประสาทสัมผัสและวิเคราะห์ปริมาณฮีสตามีน
ระหว่างการเก็บ ผลการตรวจสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสพบว่าปลาโอดำที่จับจากทะเลอันดามันสามารถเก็บรักษา  

ได้นานที่สุดคือ 19 วัน ที่ 0 °C และสามารถเก็บได้ 15, 6 และ 1 วัน ที่ 4, 10 และ 20 °C ตามลำดับ ส่วนปลาโอดำที่จับ 

จากทะเลอ่าวไทยเก็บรักษาได้ 17, 12, 7 และ 1 วัน ที่ 0, 4, 10 และ 20 °C ตามลำดับ ผลการตรวจวิเคราะห์ปรมิาณฮีสตามีน
ในปลาโอดำที่จับจากทะเลอันดามันพบว่าท่ี 0 °C สามารถเก็บได้นานท่ีสุดคือ 22 วัน โดยที่ปริมาณฮีสตามนียังไม่เกิน 50 ppm 

และเก็บได้นาน 15, 8 และ 1 วัน ที่ 4, 10 และ 20 °C ตามลำดับ ปลาโอดำที่จับจากทะเลอ่าวไทยพบว่าที่ 0 °C สามารถเกบ็ได้
นานที่สุดถึง 18 วัน และ 12, 7 และ 1 วัน สำหรับการเก็บรักษาที่ 4, 10 และ 20 °C ตามลำดับ โดยปริมาณฮีสตามีนไม่เกิน 
50 ppm เช่นเดียวกัน การคำนวณค่า Q10 จากผลการตรวจสอบทางประสาทสัมผสัปลาโอดำที่เก็บระหว่าง 0 °C – 10 °C และ 
10 °C – 20 °C พบว่า Q10(sensory) มีค่า 2.88 และ 3.17 สำหรับปลาโอดำจับจากทะเลอันดามัน และมีค่า 2.22 และ 4.30 

สำหรับปลาโอดำจับจากทะเลอ่าวไทย ส่วน Q10 จากผลการตรวจปริมาณฮีสตามีนของปลาโอดำที่เก็บระหว่าง 0 °C – 10 °C 

และ 10 °C – 20 °C พบว่า Q10(histamine) มีค่า 2.66 และ 5.13 สำหรับปลาโอดำจับจากทะเลอันดามัน และมีค่า 3.25 และ 5.92 

สำหรับปลาโอดำจับจากทะเลอ่าวไทย  
 

คำสำคัญ: ปลาโอดำ อุณหภูมิการเก็บรักษา คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส ปริมาณฮีสตามีน ค่า Q10 
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Effect of Storage Temperature of Longtail Tuna (Thunnus tonggol) on Sensory Quality 

and Histamine Content 

 

Passarapa Kaewnern1* Rungsiman Chobkatanyoo2 and Benjawan Rakthong2 
1Fish Inspection and Quality Control Division 
2Songkhla Fish Inspection and Research Center 

 

Abstract 

 The objectives of this research were (1) to study the effect of storage temperatures of Longtail Tuna 

(Thunnus tonggol) on sensory quality and histamine content; and (2 )  to calculate the shelf life of fresh 

Longtail Tuna at various temperatures by Accelerated Shelf Life Testing as Q10 factor. Longtail Tuna were collected 

from Andaman Sea and the Gulf of Thailand and stored at 0 , 4 , 1 0  and 2 0  °C. Sensory evaluation and 

histamine determination were carried out during storage. The sensory evaluation indicated that fish from 

Andaman Sea could be kept for 19 days at 0 °C. The rest could be stored for 15, 6 and 1 days at 4, 10 and 20 °C, 

respectively. Fish from the Gulf of Thailand could be held for 17 , 12 , 7 and 1 days at 0 , 4 , 10  and 20  °C, 

respectively. Fish from Andaman Sea showed the longest storage time of 2 2  days at 0  °C which histamine 

content was not exceeding 50 ppm. While fish stored at 4, 10 and 20 °C could be kept for 15, 8 and 1 days, 

respectively. Moreover, fish from the Gulf of Thailand stored at 0, 4, 10 and 20 °C could be kept for 18, 12, 

7 and 1 days, respectively which histamine content was also less than 50 ppm. The Q10 calculation between 

0 °C – 10 °C and 10 °C – 20 °C from sensory assessment of fish from Andaman Sea and the Gulf of Thailand 

were 2.88, 3.17 and 2.22, 4.30, respectively. As well as Q10 calculation between 0 – 10 °C and 10 – 20 °C from 

histamine content of fish from Andaman Sea and the Gulf of Thailand, the obtained Q10(histamine) were 2.66 , 

5.13 and 3.25 and 5.92, respectively. 

 

Keywords: Longtail Tuna (Thunnus tonggol), storage temperatures, sensory quality, histamine, Q10 
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เศรษฐกิจสังคมและการจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ชุ่มน้ำพรุควนขี้เสียน จังหวัดพัทลุง 
 

อำพร ศักด์ิเศรษฐ1* วัฒนา หนูนิล1 นิรันดร์ ยามา1 และ หฤษฎ์ บินโต๊ะหีม1 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำจืดน้ำจืดนครศรีธรรมราช 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำจืดน้ำจืดปัตตาน ี

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเศรษฐกิจสังคม และการจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ชุ่มน้ำพรุควนขี้เสียน จังหวัดพัทลุง ดำเนินการโดยสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างชาวประมงจำนวน 74 ครัวเรือน ที่อาศัยบริเวณพรุควนข้ีเสียน ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2560 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าดัชนีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของทัศนคติ (weighted average index of attitude; WAI) 

 ผลการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม พบส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านธรรมดา ที่ร้อยละ 83.8 เป็นคนในพื้นที่ ที่ร้อยละ 75.7 
ส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใด ๆ ร้อยละ 63.5 รายได้ของครัวเรือนชาวประมงอยู่ในช่วง 2,900 - 30,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน 
มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 11,082.40 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ครัวเรือนมีเงินออมเงินกับไม่มีเงินออมที่ร้อยละใกล้เคียงกัน  

ร้อยละ 58.1 และร้อยละ 41.9 ตามลำดับ มีการออมเงินกับกองทุนหมู่บ้านมากท่ีสุดร้อยละ 80.6 แต่ร้อยละ 67.6 มีการกู้เงิน 
โดยกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมากที่สุด ร้อยละ 74.0 นอกจากน้ียังพบชนิดของวัสดุในการสร้างบ้าน
ของครัวเรือนชาวประมงส่วนใหญ่เป็นซีเมนต์ และไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยเฉพาะส่วนพ้ืนและฝาผนังบ้าน 

 ผลการประเมินความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรประมง พบหน่วยงานที่ควรจัดการประมงเป็นประมงมากที่สุดคือ กรมประมง 
ที่ร้อยละ 16.1 รองลงมาคือ อบต. และชุมชน ที่ร้อยละ 15.6 และ 15.4 ตามลำดับ กิจกรรมที่จะรักษาทรัพยากรประมงไว้ 
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ทุกกิจกรรมมีความเป็นไปได้สูงของการจัดการประมงในอนาคต ที่ค่า WAI ระหว่าง 0.67 - 0.96 
บทบาทขององค์กรจัดการทรัพยากรประมงที่ควรจะเป็น กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ทุกบทบาทขององค์กรจัดการทรัพยากรประมง
ที่ควรจะเป็นมีความเป็นไปได้สูงที่ WAI>0.67 ยกเว้นการกำหนดราคาสัตว์น้ำ และสนับสนุนทุนแก่ชาวประมง ที่กลุ่มตัวอย่าง 

มีความเห็นว่าเป็นไปได้ต่ำที่ค่า WAI<0.67 และการเข้าร่วมในกิจกรรมการจัดการประมงในอนาคต กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น 

เข้าร่วมในกิจกรรมการจัดการประมงในอนาคตที่ค่าร้อยละมากกว่า 50 คือ การกำหนดเครื่องมือที่เหมาะสม การกำหนดพื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การกำหนดชนิดสัตว์น้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรประมง 
 

คำสำคัญ: เศรษฐกิจสังคม การจัดการทรัพยากรประมง พรุควนขี้เสียน 
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Socio-economics and Fisheries Resources Management in the Pru Kuan Khee Sean Wetland, 

Phatthalung Province 

 

Amphorn Sakset1* Wattana Noonin1 Nirun Yama2 and Harit Bintoheem3 
1Inland Fisheries Research and Development Center, Region 5 (Surat Thani) 
2Nakhomsithammarat Inland Aquaculture Research and Development Center 
3Pattani Inland Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 

 The study on socio-economics and fisheries resources management at the Pru Kuan Khee Sean Wetland, 

Phatthalung Province, was conducted by interviewing a total of 74 sampled fishers’ households living around 
the Pru Kuan Khee Sean Wetland from October 2015 to September 2017. Collected data was analyzed on 

Percentage, mean and a weighted average index of attitude (WAI) values. 

 The results of socio-economics study was found that most of fishermen are ordinary people at  

83.8 percentages. 75.7 percent of them was people in the area. Most of them or 63.5 percentages were not members 

of any group. The income of fishery households was in the range of 2,900 - 30,000 Baht per month per household 

with an average income of 11,082.40 Baht per month per household. Households had savings of money and 

had no savings at a similar rate of 58.1 percentages and 41.9 percentages, respectively. However, there were 

67.6 percentages had loans by borrowing from the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives,  

74.0 percentages. In addition, most type of material used in construction of their house were cement and wood 

which were easy to find in local, especially for building floor and wall of the house. 

 The results of the assessment of fishery resource management was found 16.1 percent of respondents 

viewed that Department of Fisheries should be a core agency to handle the fishery management, followed by 

the TAO and the community at 15.6 and 15.4 percent, respectively. The samples showed their viewed that 

very activities could be high possible in fisheries management to conserve fishery resources in future at WAI 

values between 0.67 - 0.96. The role of fishery resource management organizations showed a high probability 

of WAI>0.67, excepted aquatic animals price setting and providing financial support which showed low probability 

at WAI <0.67. Also, the samples had opinion on participating in the fishery management activities in the future 

at more than 50 percentages was to determine of the appropriate tools, aquaculture areas, aquatic species 

for aquaculture, and encouraging villagers to participate in fishery resource management. 

 

Keywords: Socio-economics, fisheries resources management, Pru Kuan Khee Sean Wetland 
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ความสำเร็จและการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

มาลาศรี คำศรี1* สายันต์ มั่นการ1 จินตนา ดำรงไตรภพ2 และ อำพร ศักดิ์เศรษฐ3 
1กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด  
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 
 

บทคัดย่อ 

 การประเมินความสำเร็จและการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ ท่ีดำเนินการในปี 2560 – 2562 
จำนวน 20 แหล่งน้ำ ในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่เ ดือน ตุลาคม  

พ.ศ. 2560 - กันยายน พ.ศ. 2562 ด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีการอภิปรายกลุ่มย่อย สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  

จำนวน 2,485 ราย สุ่มตัวอย่างชนิดสัตว์น้ำและผลจับจากชาวประมง และข้อมูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวข้อง แล้วนำไปประเมินผล  

จากปัจจัยนำเข้าท่ีเก่ียวข้องท้ังกับการบริหารจัดการแหล่งน้ำ (inputs) การร่วมดำเนินกิจกรรม ผลผลิตสัตว์น้ำ และผลลัพธ์ท่ีได้
จากการดำเนินงานของแต่ละแหล่งน้ำ จากนั้นนำผลการประเมินท้ังหมดมาประเมินองค์รวมด้วยการวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ 
(Multi-criteria analysis: MCA) เพ่ือจัดระดับความสำเร็จของโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ 

 ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนมีบทบาทสำคัญส่งผลทำให้การคัดเลือกแหล่งน้ำและชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำท่ีปล่อยในแห ล่งน้ำ
โครงการฯ มีความเหมาะสมในระดับท่ีค่อนข้างมากท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.84 โดยชนิดสัตว์น้ำท่ีนิยมปล่อยคือ ปลาตะเพียนและนิล 
ส่วนสัตว์น้ำท่ีจับได้ของแหล่งน้ำประกอบด้วยปลาตะเพียน นิล ย่ีสกเทศ และตะเพียนทอง มีผลผลิตสัตว์น้ำของชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำ
ท่ีปล่อยรวม 2,883 กิโลกรัม ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนของปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนจำนวน 13.40 เท่า จากผลผลิตสัตว์น้ำเดิมท่ีเคยมีในแหล่งนำ้ 
โดยแหล่งน้ำท่ีมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนมากกว่า 100 เท่า ได้แก่ หนองทางงาม หนองคำลากไม้ หนองน้ำบ้านนาตาโพ และหนองซับสมบูรณ์ 
นอกจากนี้พบว่า ชุมชนมีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนจากระดับต่ำถึงต่ำมาก (คะแนนเฉล่ีย 1.27) ก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ เพ่ิมข้ึนเป็นระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.55) เมื่อเข้าร่วมโครงการฯ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่าชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการดำเนินงานและผลสัมฤทธ์ิของโครงการฯ 
เฉล่ียร้อยละ 65.57 และ 66.23 ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมตัดสินใจและวางแผน การดำเนินงาน และติดตาม
ประเมินผลโครงการฯ เกือบทุกคร้ังและทุกคร้ัง ในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกันร้อยละ 26.43 – 29.46 สอดคล้องกับคะแนนเฉล่ีย 
3.55+0.09, 3.50+0.13 และ 3.55+0.09 ตามลำดับ ผลการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการโครงการฯ พิจารณาในด้าน
ความมีประสิทธิภาพ ความย่ังยืน และความยุติธรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินผลความสำเร็จในระดับมากเฉล่ียร้อยละ 36.40, 

35.26 และ 36.40 สอดคล้องกับคะแนนเฉล่ีย 3.88+0.09, 3.99+0.08 และ 3.99+0.11 ตามลำดับ 

 ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการฯ จากการวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ จำนวน 6 ปัจจัย ได้แก่ ความเหมาะสม
ของแหล่งน้ำ การบริหารจัดการแหล่งน้ำ ผลสำเร็จในการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ความพึงพอใจ การมีส่วนร่วม และผลสำเร็จของ
โครงการ พบว่า แหล่งน้ำส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 75 (15 แห่ง) มีผลสำเร็จของโครงการอยู่ในระดับปานกลางถึงดีเย่ียม แหล่งนำ้
ท่ีมีผลสำเร็จของโครงการอยู่ในระดับดีเย่ียม ได้แก่ หนองซับสมบูรณ์และทำนบปลาบ้านจุนพัฒนา ส่วนแหล่งน้ำท่ีมีผลสำเร็จ
ของโครงการอยู่ในระดับต่ำท่ีสุด ท่ีต้องพัฒนาท้ังด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในโครงการฯ คือ หนองกะซะ 
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คำสำคัญ:  แหล่งน้ำชุมชน การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ การประเมินโครงการ การเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำ 
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Success and Community Participation in the Aquatic Animal Food Bank Project in Northern 

and Northeastern Thailand 

 

Malasri Khumsri1* Sayan Mankarn1 Jintana Dumrongtripob2 and Amphorn Sakset3 
1Inland Aquaculture Research and Development Division  
2Inland Aquaculture Research and Development Center Region 7 (Chon Buri)  
3Inland Fisheries Research and Development Center Region 5 (Surat Thani) 

 

Abstract 

 An assessment of the success and community participation in the Aquatic Animal Food Bank (AAFB) 

project was implemented in 2017 - 2019 and conducted in twenty community ponds, located in Northern 

and Northeastern Thailand. Data were collected from October 2017 to September 2019. Focus gro up 

discussions, in-depth interviews of 2,485 sampled households, sampling were used in primary data collection 

and the collection of relevant secondary data. The success and performance of community participation in 

the AAFB project was assessed by analyzing the linkage of activity project implementation, outputs and 

outcomes of each AAFB project. Multi-criteria analysis (MCA) was used to determine the success and 

community participation level of the twenty AAFB projects. 

 The study found that the community as an important player in the selection of pond and fish species 

for stocking in the pond. Consequently, the target project community ponds and stocked species were 

appropriate for project implementation at the high level with an average score of 3 . 8 4 .  Silver carp and  

Nile tilapia were the common fish species stocked in the community ponds. The main fish catch were   
silver carp, nile tilapia, ruhu and red-tail tinfoil barb. The total fish production of these stocked species was 

2,883 kg. It was also claimed that the fish production had increased 13.4 times from the fish production before 

joining the project. For four community ponds, an increase of over 100 times was found: Nong Thang Ngam, 

Nong Kham Rak Mai, Nong Nam Ban Na Ta Pho and Nong Sab-somboon. In addition, community participation 

in the management of the community ponds increased from a low to very low level (average score of 1.27) 
to a high level (average score 3.55) after joining the project. 

 The sampled households were satisfied by the implementation and outcomes performance of  

the AAFB project at very high level with average of 65.57 and 66.23% , respectively. They were involved in 

decision making, planning, implementation, monitoring and evaluation of the project were almost every time 

and every time with 26.43 – 29.46%, which corresponding to the average scores of 3.55+0.09 , 3.50+0.13 

and 3.55+0.09 respectively. The success of the AAFB project was assessed by specific performance indicators 

including efficiency, sustainability and equity. The sampled household rated the success of the project as high 

with average score of 36.40 , 35.26 and 36.40%. It was corresponding to the average scores of 3.88+0.09, 

3.99+0.08 and 3.99+0.11 respectively. 
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 The success of the AAFB project was assessed by using a multi-criteria analysis of factors including 

the suitability of the community ponds, management practices, success of stocking program, satisfaction, 

participation and success of project implementation. The results indicated that more than 7 5 % of project 

community ponds (1 5  target community pons) had successfully ranging at moderate to excellent level.  

The projects which had success at the excellent level were Nong Sap-sombun and Ban Chun Phatthana. 

Nong Kasa was rated at the lowest level of success, which much be developed in both management  

and improvement of local participation in the project implementation. 

 

Keywords: Community ponds, participation, satisfaction, project assessment, stock enhancement 

   

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

 Bangkok 10900 E-mail: malasrikhumsri@gmail.com. 
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การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเล้ียงปลานิลในกระชังในแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดอ่างทอง 
 

ณรงค์ เลี่ยนยงค์ 

สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในกระชังในแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการสำรวจข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดอ่างทอง จำนวน 162 ราย ผลการศึกษาพบว่า 
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.23 มีอายุเฉลี่ย 53 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ใช้แรงงานในครัวเรือนและประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก มีรายได้ 200,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี มีกระชังเฉลี่ย 9.25 กระชังตอ่ราย 
ปล่อยปลาเฉลี่ย 50 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ขนาดน้ำหนักตัว 31 - 35 กรัม ระยะเวลาเลี้ยงเฉลี่ย 5.4 เดือน มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 
ร้อยละ 83.83 ต้นทุนการเลี้ยงปลานิลเฉลี่ย 67,027.67 บาทต่อกระชังต่อรุ่น หรือเฉลี่ย 50.14 บาทต่อกิโลกรัม เป็นค่าอาหารปลา
มากทีสุ่ด ร้อยละ 82.31 รองลงมาเป็นค่าลูกพันธ์ุ ค่าแรงงานและค่าสร้างกระชัง ผลผลิตเฉลี่ย 37.35 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
รายได้เฉลี่ย 2,746.77 บาทต่อลูกบาศก์เมตร กำไรสุทธิเฉลี่ย 886.05 บาทต่อลูกบาศก์เมตร หรือ 23.71 บาทต่อกิโลกรัม  
ราคาขายเฉลี่ย 73.56 บาทต่อกิโลกรัม มีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนร้อยละ 47.62 

 

คำสำคัญ: ปลานิล ต้นทุน การเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
   

ผู้รับผิดชอบ: สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000  
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Study on Cost and Financial Return of Nile Tilapia Cage Culture in the Chao Phraya River, 

Ang Thong Province 

 

Narong Lianyong 

Ang Thong Fisheries Provincial Office 

 

Abstract 

 The study on Cost and Financial Return of Nile Tilapia Cage Culture in the Chao Phraya River  

in Ang Thong province was conducted. 162 Nile Tilapia cage farmers in Chao Phraya River were interviewed 

and the interviewed data was collected. The results of general social and economic conditions study 

showed that most of farmers were men (51.23%) at average age of 53 years. The educational level was 

mostly primary education. Their main occupation was fisheries. Their average income was 200,000 Baht/year. 

The average number of cages owned by one farmer was 9.25 cages. The average fish stocking rate was 50 fry/m3 

at the weight of 31 – 35 grams/fry. The average culture period was for 160.2 days with the average survival 

rate of 83.83%. Cost, production, and financial return were analyzed in this study. The total cost of production 

was 67,027.67 Baht/cage/crop or 50.14 Baht/Kg. The highest cost of production was fish feed (82.31%) 

followed by fish seeds, household labor and cage construction. The average production was 37.35 kg/m3. 

The average income was 2,746.77 Baht/m3 with of 880.55 Baht/m3 (23.71 Baht/kg) net profit. The average 

selling price was 73.56 Baht/kg with the return on investment of 47.62%. 
 

Keywords: Tilapia, Cost, Tilapia cage culture 

   

Corresponding author: Ang Thong Fisheries Provincial Office, Mueang district, Ang Thong province 14000 
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ผลของอัตราไหลของน้ำต่อการเติบโต และการรอดตายของลูกหอยลาย (Paphia undulata) วัยเกล็ด 

ในระบบอนุบาลแบบ upwelling  

ศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์* สนุิตา เลี่ยมใหม่ และ วาสนา พรมราช 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบครีีขันธ์  

บทคัดย่อ 

ศึกษาการอนุบาลลูกหอยลาย Paphia undulata วัยเกล็ดในระบบอนุบาลแบบ upwelling โดยใช้น้ำจากบ่อดิน 
แบ่งการศึกษาเป็น 2 ช่วงการทดลอง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ศึกษาอัตราการไหลของน้ำผ่านกระบอกอนุบาลที่เหมาะสมกับลูกหอยลาย
ขนาดความยาวเปลือก 1 - 2, 3 - 4, 5 - 6, 7 - 8 และ 9 - 10 มิลลิเมตร โดยอนุบาลลูกหอยลายในกระบอกพลาสติกเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร น้ำหนักรวมลูกหอยลายเริ่มต้น 10 กรัม/กระบอก อนุบาลเป็นเวลา 5 สัปดาห์ เม่ือสิ้นสุดการทดลอง
พบว่าลูกหอยลายขนาดความยาวเปลือก 1 - 2 มิลลิเมตร มีอัตราการเติบโตและอัตรารอดตายสูงสุดที่อัตราไหลของน้ำ 400 
มิลลิลิตร/นาที/กรัม มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 197.00±5.65 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเพิ่มความยาวเปลือกเฉลี่ยเท่ากับ 
0.2656±0.0657 เซนติเมตร/ตัว/วัน และอัตรารอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 82.51±2.80 เปอร์เซ็นต์ ลูกหอยลายขนาดความยาวเปลือก  
3 - 4 มิลลิเมตร มีอัตราการเติบโตและอัตรารอดตายสูงสุดที่อัตราไหลของน้ำ 600 มิลลิลิตร/นาที/กรัม มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
เท่ากับ 242.66±13.65 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเพิ่มความยาวเปลือกเฉลี่ยเท่ากับ 0.2438±0.0303 เซนติเมตร/ตัว/วัน และอัตรา
รอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 87.68±2.02 เปอร์เซ็นต์ ลูกหอยลายขนาดความยาวเปลือก 5 - 6 มิลลิเมตร มีอัตราการเติบโตและอัตรา
รอดตายสูงสุดที่อัตราไหลของน้ำ 800 มิลลิลิตร/นาที/กรัม มีน้ำหนักที่ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 148.50±9.19 เปอร์เซ็นต์ อัตรา 
การเพิ่มความยาวเปลือกเฉลี่ยเท่ากับ 0.4000±0.0606 เซนติเมตร/ตัว/วัน และอัตรารอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 87.50±5.89 เปอร์เซ็นต์ 
ลูกหอยลายขนาดความยาวเปลือก 7 - 8 มิลลิเมตร มีอัตราการเติบโตและอัตรารอดตายสูงสุดที่อัตราไหลของน้ำ 1,000 มิลลิลิตร/
นาที/กรัม มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 190.00±5.00 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเพิ่มความยาวเปลือกเฉลี่ยเท่ากับ 0.3509±0.0200 
เซนติเมตร/ตัว/วัน และอัตรารอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 93.90±0.28 เปอร์เซ็นต์ และลูกหอยลายขนาดความยาวเปลือก 9 - 10 
มิลลิเมตร มีอัตราการเติบโตและอัตรารอดตายสูงสุดที่อัตราไหลของน้ำ 1,200 มิลลิลิตร/นาที/กรัม มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 
154.13±8.35 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเพิ่มความยาวเปลือกเฉลี่ยเท่ากับ 0.2066±0.0438 เซนติเมตร/ตัว/วัน และอัตรารอดตาย
เฉลี่ยเท่ากับ 95.59±3.49 เปอร์เซ็นต์ 

ช่วงที่ 2 นำข้อมูลอัตราไหลของน้ำผ่านกระบอกอนุบาลที่เหมาะสมสำหรับลูกหอยแต่ละขนาดความยาวเปลือกจาก
การศึกษาช่วงที่ 1 มาศึกษาน้ำหนักรวมลูกหอยที่เหมาะสมในกระบอกอนุบาล โดยอนุบาลลูกหอยลายที่น้ำหนักรวมเท่ากับ 10, 20 
และ 30 กรัม/กระบอก อนุบาลลูกหอยเป็นเวลา 5 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าลูกหอยขนาดความยาวเปลือก 1  - 2 
มิลลิเมตร ท่ีอนุบาลด้วยน้ำหนักรวม 10 กรัม/กระบอก มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยสูงสุดแตกต่างกับชุดการทดลองที่อนุบาลด้วย
น้ำหนักรวม 20 และ 30 กรัม/กระบอก (P<0.05) สำหรับอัตรารอดตายเฉลี่ยในชุดการทดลองที่อนุบาลด้วยน้ำหนักรวม 20 
กรัม/กระบอก มีค่าสูงสุดแตกต่างกับชุดการทดลองที่อนุบาลด้วยน้ำหนักรวม 30 กรัม/กระบอก (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างกับ 

ชุดการทดลองที่อนุบาลด้วยน้ำหนักรวม 10 กรัม/กระบอก (P>0.05) สำหรับลูกหอยลายขนาดความยาวเปลือก 3 - 4, 5 - 6,  

7 - 8 และ 9 - 10 มิลลิเมตร ทุกระดับน้ำหนักรวมมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยและอัตรารอดตายเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (P>0.05) 
จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าการอนุบาลลูกหอยลายในระบบ upwelling โดยใช้น้ำจากบ่อดินเม่ือลูกหอยลายมีขนาดความยาว
เปลือกเพิ่มขึ้นจะต้องปรับอัตราไหลของน้ำผ่านกระบอกอนุบาลเพิ่มขึ้นด้วย สำหรับน้ำหนักรวมลูกหอยลายแต่ละขนาดความยาว
เปลือกที่สามารถอนุบาลในกระบอกอนุบาลได้ดังนี้ ลูกหอยลายขนาดความยาวเปลือก 1 - 2 มิลลิเมตร สามารถอนุบาลได้มากที่สุด
20 กรัม/กระบอก ส่วนลูกหอยลายขนาดความยาวเปลือก 3 - 4, 5 - 6, 7 - 8 และ 9 - 10 มิลลิเมตร สามารถอนุบาลได้มากที่สุด 
30 กรัม/กระบอก 
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Effects of water flow rate on growth and survival rate of short-necked clam  

(Paphia undulata) seed in upwelling nursery system 

 

Supakant Chaichotranunt* Sunita liammai and Wassana promrach 

Prachuap Khiri Khan Coastal Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 

Study on nursing seeds of short-necked clam Paphia undulata in upwelling nursery system used 

seawater from earthed pond was conducted in two experiments. First, the experiment to study on suitable 

flow rate rearing water to seed of short-necked clam in shell length ranging from 1 - 2, 3 - 4, 5 - 6, 7 - 8 

and 9 - 10 millimeter. The short-necked clam seed were put in upwelling cylinders of 30 centimeter 

diameter. The initial total weight of 10 gram/cylinder. After nursing period of 5 weeks, results showed 

short-necked clam seed shell length 1 - 2 millimeter and the highest growth and survival rate at water flow 

rate of 400 milliliter/minute/gram. The weight gain was 197.00±5.65 percent. The increased shell length 

rate was 0.2656±0.0657 centimeter/day/clam and survival rate was 82.51±2.80 percent. The short-necked 

clam seed shell length 3 - 4 millimeter showed the highest growth and survival rate at flow rate of 600 

milliliter/minute/gram the weight gain was 242.66±13.65 percent. The increased shell length rate was 

0.2438±0.0303 centimeter/day/clam and survival rate was 87.68±2.02 percent. The short-necked clam 

seed shell length 5 - 6 millimeter showed the highest growth and survival rate at flow rate of 800 

milliliter/minute/gram, the weight gain was 148.50±9.19 percent. The increased shell length rate was 

0.4000±0.0606 centimeter/day/clam and survival rate was 87.50±5.89 percent. The short-necked clam 

seed shell length 7 - 8 millimeter showed the highest growth and survival rate at flow rate of 1,000 

milliliter/minute/gram the weight gain was 190.00±5.00 percent. The increased shell length rate was 

0.3509±0.0200 centimeter/day/clam and survival rate was 93.90±0.28 percent. And the short-necked clam 

seed shell length 9 - 10 millimeter showed the highest growth and survival rate at flow rate of 1,200 

milliliter/minute/gram the weight gain was 154.13±8.35 percent. The increased shell length rate was 

0.2066±0.0438 centimeter/day/clam and survival rate was 95.59±3.49 percent.   

Second experiment was to use the water flow rate through upwelling cylinder was the most 

suitable for each shell length of short-necked clam according to the first study to increase the total weight 

of short-necked clam seed in each shell length as 10, 20 and 30 gram/cylinder. After nursery period of  

5 weeks, The short-necked clam shell length 1 - 2 millimeter with total weight 10 gram/cylinder showed  

the highest weight gaining, which was significantly different from other treatment (P<0.05). And the highest 

survival rate in 20 gram/cylinder which was significantly higher (P<0.05) than the 30 gram/cylinder but not 

different (P>0.05) to those of 10 gram/cylinder. The short-necked clam shell length 3 - 4, 5 - 6, 7 - 8 and  
9 - 10 millimeter. Every initial total weight, growth and survival rate were not different (P>0.05). This study 

concluded that it was needed to increase the rearing water flow rate for nursing seeds of short-necked 

clam Paphia undulata in upwelling nursery system used seawater from earthed pond as the increase of 

seeds shell of short-necked clam. For the total weight of each short necked clam to be nursed in the nursery 
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cylinder were as follows: the clam with shell length of 1 - 2 millimeter can be nursed in the nursery 

cylinder maximum 20 gram/Cylinder, the clam with shell length 3 - 4, 5 - 6, 7 - 8 and 9 - 10 millimeter can be 

nursed in the nursery cylinder maximum 30 gram/cylinder. 

 

Keywords: short-necked clam seeds, water flow rate, upwelling nursery system 
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ชนิดและสัดส่วนของแพลงก์ตอนพืชท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกหอยลาย (Paphia undulata) ระยะ  
D-shaped ถึงระยะ pediveliger  

 

สุนิตา เลี่ยมใหม1่* ศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์1 ธเนศ พุ่มทอง2 และ วารินทร์ ธนาสมหวัง3 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบครีีขันธ์ 
2กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพเิศษ 
3ที่ปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสตัวน์้ำ กรมประมง 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาชนิดและสัดส่วนของแพลงก์ตอนพืชที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกหอยลายระยะว่ายน้ำ (D-shaped) ถึงระยะ 
pediveliger โดยแบ่งออกเป็น 2 การทดลอง แต่ละการทดลองมี 2 การทดลองย่อยในถังความจุ 20 ลิตร และ 250 ลิตร 

การทดลองที่ 1.1 และ 2.1 ศึกษาชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่มีความเหมาะสมต่อการอนุบาลลูกหอยลาย แบ่งเป็น  
3 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ ชุดการทดลองที่ 1 อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืชชนิด Isochrysis galbana 3 วัน  

ก่อนให้ร่วมกับ Chaetoceros calcitrans สัดส่วน 1:1 ชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลด้วย I. galbana 3 วัน ก่อนให้ร่วมกับ 

Thallassiosira pseudonana สัดส่วน 1 :1 และชุดการทดลองที่  3 อนุบาลด้วย I. galbana 3 วัน  ก่อนให้ร่วมกับ  

C. calcitrans และ T. Pseudonana สัดส่วน 1:1:1 โดยในการทดลองที่ 1.1 ดำเนินการทดลองในถังขนาดความจุ 20 ลิตร 
และการทดลองที่ 2.1 ดำเนินการทดลองในถังขนาดความจุ 250 ลิตร เมื่อสิ้นสุดการทดลองทั้งการทดลองที่ 1.1 และ 2.1  
ลูกหอยในชุดการทดลองที่ 3 มีความยาวเปลือกมากกว่ากับชุดการทดลองที่ 1 และ 2 อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) และเม่ือลูกหอย
อายุ 9 วัน มีการพัฒนาเข้าสู่ระยะ pediveliger ในทุกชุดการทดลอง อัตรารอดตายไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) 

แต่ในการทดลองที่ 1.1 อัตรารอดตายอยู่ในช่วงระหว่าง 28.89 - 37.78% ซ่ึงต่ำกว่าอัตรารอดตายในการทดลองที่ 2.1 ซ่ึงอยู่ในช่วง
ระหว่าง 49.81 - 69.45%  

การทดลองที ่1.2 และ 2.2 ศึกษาสัดส่วนของแพลงก์ตอนพืชที่ให้ผลดีที่สดุในการทดลองย่อยที่ 1 คือ I. galbana+ 

C. calcitrans+T. pseudonana  แบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง ๆ 3 ซ้ำ ได้แก่ อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด สัดส่วน 1:1:1, 

2:1:1, 1:2:1 และ 1:1:2 โดยการทดลองที่ 1.2 ดำเนินการทดลองในถังขนาดความจุ 20 ลิตร และการทดลองที่ 2.2 ดำเนินการ
ทดลองในถังขนาดความจุ 250 ลิตร เม่ือสิ้นสุดการทดลองทั้งการทดลองที่ 1.2 และ 2.2 ความยาวเปลือกเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) ลูกหอยลายในชุดการทดลองที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืชสัดส่วน 1:2:1 พัฒนาเข้าสู่ระยะ pediveriger 

ได้เร็วกว่าชุดการทดลองอื่น ๆ อัตรารอดตายของชุดการทดลองที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืชสัดส่วน 1:2:1 ในการทดลองที่ 1.2 
มีค่าสูงที่สดุแตกต่างกับชุดการทดลองอื่นๆ แต่อัตรารอดตายในการทดลองที่ 2.2 ไม่มีความแตกตา่งอย่างมีนัยสำคญั (p>0.05) 

ซ่ึงในการทดลองที่ 1.2 อัตรารอดตาย (อยู่ในช่วงระหว่าง 11.11 - 53.33%) ต่ำกว่าอัตรารอดตายในการทดลองที่ 2.2 (อยู่ในช่วง
ระหว่าง 45.16 - 62.07%)  

สรุปผลการทดลอง การอนุบาลลูกหอยลายด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด คือ I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana 
สัดส่วน 1:2:1 ทำให้ลูกหอยลายมีการเจริญเติบโตที่ดีและพัฒนาเข้าสู่ระยะ pediveliger ได้เร็วที่สุด และการอนุบาลในถังที่มี
ขนาดใหญ่ส่งผลต่ออัตรารอดตายที่สูงกว่าการอนุบาลในถังขนาดเล็ก  
 

คำสำคัญ: หอยลาย แพลงก์ตอนพืช  
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(Paphia undulata) Larvae from D-shaped to Pediveliger Stages 
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Abstract 

 The effect of phytoplankton on larval development, growth and survival of the short-neck clam 

were studies comprised two experiments and each experiment was divided into two sub-experiments in 

20 liters and 250 liters container. 

 Experiment 1.1 and 2.1, suitable phytoplankton species for short-neck clam larvae was studied in 

three treatments with three replications. Treatment 1, clam was fed with Isochrysis galbana in the first 3 days 

and after that fed with Chaetoceros calcitrans at ratio of 1:1.Treatment 2, clam was fed with I. galbana in 

the first 3 days and after that fed with Thallassiosira pseudonanain at ratio of 1:1. Treatment 3, clam was fed 

with I. galbana in the first 3 days and after 3 days fed with C. calcitrans and T. pseudonanain at ratio of 1:1:1.  

In experiment 1.1, nursing in a 20 liter container was studied and experimental 2.1, nursing in a 250 liter 

container was studied. The results showed that the nursing of short-neck clam with phytoplankton in 

treatment 3 has the best of shell length and significantly different (p<0.05) from the treatments 1 and 2 and 

development to pediveliger stage within period 9 days. The final average survival rates of all experiments 

had not significantly different (p>0.05). But in experiment 1.1, the survival rate was ranged 28.89 to 37.78% 

which was lower than those in experiment 2.1 which was ranged 49.81 to 69.45%. 

 Experimental 1.2 and 2.2, study was conducted on proportion of phytoplankton I. galbana+ 

C.calcitrans+T. pseudonana which performed the best results in experiment 1 in a ratio of 1:1:1, 2:1:1, 1:2:1 

and 1:1:2. In experiment 1.2, studied in a 20 liter container and experimental 2.2, studied in a 250 liter container. 

The results showed that shell lengths had not significantly different (p>0.05). The treatment ratio of 1:2:1 

developed into the pediveriger phase faster than other treatments. Experimental 1.2, the survival rates in 

treatment ratio of 1:2:1 was the highest which was different from other experiments, but in experimental 

2.2 the survival rate was not significantly different (p>0.05). The survival rate in experiment 1.2, (ranged 

11.11 - 53.33%) was lower than the survival rate in experiment 2.2 (ranged 45.16 - 62.07%). 

 In conclusion, nursing of the short-neck clam with I. galbana + C. calcitrans+T. pseudonana in a ratio 

of 1:2:1 showed a better effect on growth and development of the pedivelider stage than other treatments. 

Nursing in large container got a higher survival rate comparing with a smaller container. 
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คำนำ 
หอยลายเป็นหอยสองฝามีช่ือสามัญอังกฤษว่า surf clam, short-necked clam, venus shell หรือ carpet clam 

ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Paphia undulata (Born, 1778) จัดอยู่ในวงศ์ Veneridae แพร่กระจายในทะเลแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ระดับน้ำลึกเฉลี่ย 8 เมตร และห่างจากฝั่งประมาณ 3 กิโลเมตร ในประเทศไทยเคยพบมากในแถบจังหวัดตราด ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี พังงา กระบี่ สตูล 
และภูเก็ต (มาลาและจินตนา, 2548) หอยลายเป็นทรัพยากรสัตว์น้ำท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากเป็นที่นิยม
บริโภคโดยทั่วไปในประเทศทั้งในรูปของหอยสดและหอยกระป๋องปรุงรส  ยังเป็นสินค้าส่งออกที่มีความต้องการสูงในตลาด
ต่างประเทศ โดยเฉพาะหอยแปรรูปบรรจุกระป๋อง (กองประมงทะเล, 2535) โดยในปี พ.ศ. 2531 ประเทศไทยส่งออกหอยลาย
บรรจุภาชนะอัดลมปริมาณ 10,022 ตัน คิดเป็นมูลค่า 617.15 ล้านบาท และเนื้อหอยมิได้บรรจุภาชนะอัดลม 1,374 ตัน มูลค่า 
93.22 ล้านบาท (ฝ่ายสถิติและประมวลผล, 2533) ในปี พ.ศ. 2554 ส่งออกหอยลายบรรจุภาชนะอัดลมปริมาณ 2 ,038 ตัน  
คิดเป็นมูลค่า 240.18 ล้านบาท และเนื้อหอยมิได้บรรจุภาชนะอัดลม 205 ตัน มูลค่า 42.44 ล้านบาท (ศูนย์สารสนเทศ, 2557) 
ซ่ึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหอยลายที่นำมาใช้ประโยชน์เป็นผลผลิตที่จับจากทะเลแทบทั้งสิ้นแต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
บริโภคจากการเพิ่มขึ้นของประชากรทำให้ทรัพยากรหอยลายอยู่ในสภาวะขาดแคลน  ดังนั้น ผลผลิตหอยลายที่จับจากทะเล
เพียงแหล่งเดียวอย่างที่เคยเป็นมาคงไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อส่งออก 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดนี้จะต้องเข้ามามีบทบาทในการช่วยเพิ่มผลผลิตอีกทางหนึ่ง 
กรมประมงประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์หอยลายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 และศึกษา ค้นคว้า พัฒนาการเพาะเลี้ยง

หอยลายมาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงลูกหอยลายใช้แพลงก์ตอนพืชเป็นอาหารตลอดช่วงชีวิต ดังนั้นปัจจัยความสำเร็จในการผลิตลูกหอยลาย
ในโรงเพาะฟักส่วนหนึ่งคือปริมาณและคุณภาพของแพลงก์ตอนพืช ซ่ึงแพลงก์ตอนพืชที่นิยมใช้อนุบาลลูกหอยสองฝา ได้แก่ 
Isochrysis sp., Chaetoceros sp., Thalassiosira sp. และ Tetraselmis sp. เป็นต้น โดยคุณค่าทางอาหารของแพลงก์ตอนพืช
แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมี (โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน) ลูกหอยอาจสะสมหรือใช้ประโยชน์
จากสารอาหารได้แตกต่างกันตามแต่ชนิดของลูกหอยและการสะสมสารอาหารบางชนิดมากเกินไปอาจเป็นพิษต่อลูกหอย 
(Aranda-Burgos, 2014; Haws et al.,1993) ลูกหอยลายใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลัก รองลงมา ได้แก่ โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต 
(Matias et al., 2015) กรดไขมันจำเป็นกลุ่มโอเมก้า 3 มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการ metamorphosis ของลูกหอย 
เพราะเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์และควบคุมการทำงานของเยื่อหุ้มเซลล์ (Langdon and Waldock, 1981) ส่วนกรดไขมัน
กลุ่มโอเมก้า 6 มีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย (Pernet et al., 2004) เนื่องจากลูกหอยไม่สามารถสังเคราะห์
สารอาหารได้เองจำเป็นต้องได้รับสารอาหารจากการกินแพลงก์ตอนพืชเป็นสำคัญตลอดช่วงชีวิต ร้อยละ 30 - 40 ของต้นทุนทั้งหมด 
จึงเป็นต้นทุนในการผลิตแพลงก์ตอนพืช การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและสัดส่วนของแพลงก์ตอนพืชที่เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโต อตัราการรอดตาย และการ metamorphosis ของลูกหอยลาย เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตของลูกหอยลาย 
และเม่ือลูกหอยลายมีการเติบโตที่ดี มีอัตรารอดตายที่สูง การ metamorphosis ที่เร็วขึ้น สามารถช่วยลดปริมาณการใช้
แพลงก์ตอนพืชได้ ส่งผลต่อต้นทุนที่ลดน้อยลงได้อีกด้วย  
 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อทราบชนิดและสัดส่วนของแพลงก์ตอนพืชที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นอาหารในการอนุบาลลูกหอยลายระยะ D-shaped 

ถึงระยะ pediveliger 
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อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย 

1. การวางแผนการทดลอง 
การทดลองที่ 1 และ 2 แตล่ะการทดลองแบ่งเป็น 2 การทดลองยอ่ย ซ่ึงการทดลองที่ 1 ทำการทดลองในถังขนาด

ความจุ 20 ลิตร (เพราะลูกหอยทดลองขณะนั้นมีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับทำการทดลองในถังขนาดใหญ่) และการทดลองที่ 2 
ทำการทดลองในถังขนาดความจุ 250 ลิตร โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD)  

การทดลองที่ 1.1 และ 2.1 ศึกษาชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่มีความเหมาะสมในการอนุบาลลูกหอยระยะ D-shaped 

ถึงระยะ pediveliger โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ  
ชุดการทดลองที่ 1 ให้ Isochrysis galbana 3 วัน ก่อนให้ร่วมกับ Chaetoceros calcitrans สดัส่วน 1:1 

ชุดการทดลองที่ 2 ให้ Isochrysis galbana 3 วัน ก่อนให้ร่วมกับ Thalassiosira pseudonana สัดส่วน 1:1 

ชุดการทดลองที่ 3 ให้ Isochrysis galbana 3 วัน ก่อนให้ร่วมกับ Chaetoceros calcitran+Thalassiosira 

pseudonana สดัส่วน 1:1:1 

การทดลองที่ 1.2 และ 2.2 ศึกษาสัดส่วนของแพลงก์ตอนพืชที่มีความเหมาะสมต่อการเจรญิเติบโตของลูกหอยลาย
ระยะ D-shaped ถึงระยะ pediveliger โดยใช้ชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของลูกหอยลาย
จากผลการทดลองที่ดีท่ีสุดในการทดลองย่อยที่ 1 ดังนี ้

ชุดการทดลองที่ 1 ให้ I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana สดัส่วน 1:1:1 

ชุดการทดลองที่ 2 ให้ I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana สดัส่วน 2:1:1 

ชุดการทดลองที่ 3 ให้ I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana สดัส่วน 1:2:1 

ชุดการทดลองที่ 4 ให้ I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana สดัส่วน 1:1:2 

การทดลองที่ 1 และ 2 ทั้งย่อย 1 และ 2 ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เช้าเวลา 9.30 นาฬิกา และเย็นเวลา 16.00 นาฬิกา 
ในความหนาแน่นรวมของแพลงก์ตอนท่ี 1.0×104 - 2.5×104 เซลล์/มิลลิลิตร (จินตนา และคณะ, 2549) 

2. การเตรยีมถังทดลองและอุปกรณ ์

การทดลองที่ 1 ใช้ถังทดลองเป็นถังพลาสติกขนาดความจุ 20 ลิตร ทำความสะอาดด้วยผลิตภณัฑล์้างจาน แล้วล้าง
ด้วยน้ำสะอาด ส่วนหัวทรายและสายอากาศล้างด้วยน้ำจดื ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นเติมน้ำทะเลความเค็ม 30 ส่วนในพัน  
ในปริมาตร 15 ลิตร พร้อมให้อากาศตลอดเวลา 

การทดลองที่ 2 ใช้ถังไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 250 ลิตร ทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑล์้างจาน แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 
ส่วนหัวทรายและสายอากาศล้างดว้ยน้ำจืด ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นเติมน้ำทะเลความเค็ม 30 ส่วนในพัน ในปริมาตร 200 ลิตร 
พร้อมให้อากาศตลอดเวลา 
3. การเตรยีมลูกหอยระยะ D-shaped 

 การเตรียมลูกหอยโดยการนำพ่อแม่พันธุ์หอยลายจากธรรมชาติที่สมบูรณ์เพศมากระตุ้นด้วยวิธีสัมผัสกับความแตกต่าง
ของอุณหภูมิน้ำ (temperature shock) เม่ือสังเกตพบหอยลายเริ่มปล่อยเซลล์สืบพันธุ์จึงจับหอยเพศผู้และเพศเมียแยกใส่ภาชนะ 

ที่เตรียมไว้เพื่อให้ปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ จากนั้นนำน้ำเชื้อและไข่มาผสมกัน แล้วนำไปฟักในถังไฟเบอร์กลาสปริมาตร 1,000 ลิตร 
ไข่ท่ีได้รับการผสมใช้ระยะเวลาประมาณ 17 - 20 ช่ัวโมง พัฒนาเข้าสู่ระยะ D-shaped รวบรวมลูกหอยลายด้วยตะแกรงขนาด
ตา 45 ไมโครเมตร และสุ่มลูกหอยมาวัดความกว้างและความยาวเปลือกเริ่มต้นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ก่อนนำไปใช้ในการทดลอง 
ที่ความหนาแน่น 5 ตวั/มิลลิลิตร 
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4. การเตรยีมแพลงก์ตอนพืช 

การเตรียมแพลงก์ตอนพืชชนิด I. galbana, C. calcitrans และ T. pseudonana โดยเลีย้งแพลงก์ตอนพืชทั้งสาม
ชนิดในระดับห้องปฏิบตัิการแบบแยกชนิด (monoalgal culture) ในน้ำทะเลความเคม็ 25 ส่วนในพัน ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ
ด้วยแรงดันไอน้ำพร้อมใส่ปุย๋สตูร walne media เมื่อแพลงก์ตอนพืชเจริญเติบโตเข้าสูร่ะยะ exponential phase จึงนำไปใช้
เป็นอาหารสำหรับเลีย้งลูกหอยในแต่ละชุดการทดลอง 
5. การเตรยีมน้ำทะเล 

การเตรียมน้ำทะเลโดยกรองผ่านถุงกรอง ขนาด 10 ไมโครเมตร 5 ไมโครเมตรและ 1 ไมโครเมตร ตามลำดับ และผ่าน
การฆ่าเช้ือด้วยแสงอัลตราไวโอเลต จากนั้นกรองด้วยถุงกรองขนาด 1 ไมโครเมตร อีกครั้ง และใส่ ethylenediaminetetraacetic 

acid (EDTA) ความเข้มข้น 10 ส่วนในล้าน ท้ิงไว้ประมาณ 20 นาที จึงนำน้ำมาใช้อนุบาลลูกหอยลาย 

6. การเปลี่ยนถ่ายน้ำและการตรวจสอบการเจรญิเติบโตและอัตรารอดตาย 

ระหว่างการอนุบาลลูกหอย ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำ 100% วันเว้นวัน หลังจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกครั้ง สุ่มลูกหอย
โดยใช้ปิเปตดูดลูกหอยพร้อมน้ำในปริมาตร 1 มิลลิลิตร เพื่อนำมาวัดขนาดความกว้างและความยาวเปลือกภายใต้กล้องจุลทรรศน ์
การวัดขนาดความกว้างเปลือกวัดในแนวตั้งฉากกับบานพับเปลือก ส่วนความยาวเปลือกวัดในแนวขนานกับบานพับเปลือก เม่ือลูกหอย
พัฒนาเข้าสู่ระยะ pediveliger นับจำนวนลูกหอยที่เหลือรอดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
7. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ

วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี One-way analysis of variance ซ่ึงอัตรารอดตายทำการแปลงข้อมูลเพื่อปรับปรุงข้อมูล
ให้มีการกระจายแบบปกติ (Normal distribution) ด้วยวิธี arcsine transformation ก่อนนำไปวิเคราะห์ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 

 

ผลการวิจัย 

1.1 ศึกษาชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่มีความเหมาะสมในการอนุบาลลูกหอยระยะ  D-shaped ถึงระยะ pediveliger (ในถัง
ขนาด 20 ลิตร)  

ความกว้างเปลือกของลูกหอยลายที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืชต่างชนิดในแต่ละช่วงระยะเวลา ดังแสดงในตารางที่ 1 
ซ่ึงเมื่อลูกหอยอายุ 9 วัน ความกว้างเปลือกเฉลี่ยของชุดที่อนุบาลด้วย I. galbana 3 วัน ก่อนให้ร่วมกับ C. calcitrans และ  

T. pseudonana (207.78±10.93 ไมโครเมตร) และชุดที่อนุบาลด้วย I. galbana 3 วัน ก่อนให้ร่วมกับ T. pseudonana 

(195.00±19.00 ไมโครเมตร) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) แต่ความกว้างเปลือกเฉลี่ยของลูกหอยชุดท่ีอนุบาลด้วย  
I. galbana 3 วัน ก่อนให้ร่วมกับ C. calcitrans และ T. pseudonana มากกว่าของชุดที่อนุบาลด้วย I. galbana 3 วัน 
ก่อนให้ร่วมกับ C. calcitrans (182.86±13.80 ไมโครเมตร) (p<0.05)  

 ความยาวเปลือกของลูกหอยลายเม่ืออายุ 9 วัน ชุดที่อนุบาลด้วย I. galbana 3 วัน ก่อนให้ร่วมกับ C. calcitrans 
และ T. pseudonana มีความยาวเปลือกเฉลี่ย (228.89±14.53 ไมโครเมตร) ซ่ึงมากกว่าชุดการทดลองอื่นอย่างมีนัยสำคัญ 

(p<0.05) แต่ชุดที่อนุบาลด้วย I. galbana 3 วัน ก่อนให้ร่วมกับ C. calcitrans มีความยาวเปลือกเฉลี่ย (201.43±22.68 ไมโครเมตร) 
ไม่แตกต่าง (p>0.05) กับชุดที่อนุบาลด้วย I. galbana 3 วัน ก่อนให้ร่วมกับ T. pseudonana (207.00±23.59 ไมโครเมตร) (ตารางที่ 1) 

อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกหอยลายที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนต่างชนิดทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

(p>0.05) (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 1 ความกว้างและความยาวเปลือกเฉลี่ยของลูกหอยลายที่อนุบาลตั้งแต่ระยะ D-shaped ถึงระยะ pediveliger  
ด้วยแพลงก์ตอนพืชต่างชนิดในการทดลองที่ 1.1 

อาย ุ

(วัน) 
ความกว้างเปลือกเฉลี่ย (ไมโครเมตร) 

I. galbana+C. calcitrans I. galbana+T. pseudonana I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana 

1 63.00±0.00a 63.33±4.71a 62.72±4.67a 

3 82.86±4.88a 80.00±5.77a 82.86±7.56a 

5 115.00±11.68a 122.50±8.66a 114.55±12.14a 

7 164.44±18.10b 165.00±15.09b 180.00±11.18a 

9 182.86±13.80b 195.00±19.00ab 207.78±10.93a 

อาย ุ

(วัน) 
ความยาวเปลือกเฉลีย่ (ไมโครเมตร) 

I. galbana+C. calcitrans I. galbana+T. pseudonana I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana 

1 75.67±4.71a 75.33±4.71a 75.50±4.73a 

3 95.71±5.35a 97.14±8.16a 97.14±4.88a 

5 123.33±12.31b 134.17±11.65a 129.09±12.21ab 

7 173.33±23.51b 177.00±15.67ab 190.00±15.81a 

9 201.43±22.68b 207.00±23.59b 228.89±14.53a 

หมายเหตุ a, b: ความกว้างและความยาวเปลอืกเฉลีย่ที่กำกับดว้ยตวัอักษรตา่งกันในแนวนอนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ(p<0.05) 
 

ตารางที่ 2 อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกหอยลายที่อนุบาลตั้งแต่ระยะ D-shaped ถึงระยะ pediveliger ด้วยแพลงก์ตอนพืช 

ต่างชนิด ในการทดลองที่ 1.1 

อาย ุ

(วัน) 
อัตรารอดตายเฉลี่ย (%) 

I. galbana+C. calcitrans I. galbana+T. pseudonana I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana 

1 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 

3 73.33±0.58a 73.00±1.00a 72.33±0.58a 

5 57.78±10.18a 64.50±19.09a 60.00±20.00a 

7 37.78±15.40a 51.00±17.09a 58.44±21.17a 

9 33.33±6.67a* 28.89±13.88a* 37.78±16.78a* 

หมายเหตุ  a: อัตรารอดตายเฉลี่ยที่กำกับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวนอนไมมี่ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญั (p>0.05)  

* เป็นอัตรารอดตายเฉลี่ยเมื่อลูกหอยพัฒนาเข้าสู่ระยะ pediveriger ครั้งแรก 

 

1.2 ศึกษาสัดส่วนของแพลงกต์อนพืชที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของลูกหอยลายระยะ D-shaped ถึงระยะ pediveliger 
(ในถังขนาด 20 ลิตร) 

ความกว้างเปลือกของลูกหอยลายในแต่ละช่วงเวลาที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด ได้แก่ I. galbana+C. calcitrans+ 

T. pseudonana ที่มีสัดส่วนต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 3 ลูกหอยอายุ 1 และ 3 วัน ในแต่ละชุดการทดลองมีความกว้างเปลือกเฉลี่ย
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) เม่ือลูกหอยอายุ 5 วัน ชุดการทดลองที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด สัดส่วน 1:1:1 

มีความกว้างเปลือกเฉลี่ย 116.25±7.44 ไมโครเมตร ซ่ึงมากกว่าของชุดการทดลองอื่น ๆ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกับของชุดที่อนุบาล
ด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด ในสัดส่วน 1:2:1 (p>0.05) ลูกหอยที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด ในสัดส่วน 2:1:1, 1:2:1 และ 
1:1:2 มีความกว้างเปลือกเฉลี่ย 98.33±17.49, 106.00±20.66 และ 95.00±15.12 ไมโครเมตร ตามลำดับ ซ่ึงไม่แตกต่างกัน
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อย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) และตั้งแต่อายุ 7, 9 และ 11 วัน ความกว้างเปลือกเฉลี่ยของลูกหอยในแต่ละช่วงอายุในแต่ละชุดการทดลอง
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) ยกเว้นลูกหอยอายุ 11 วัน ในชุดที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด ในสัดส่วน 

1:2:1 มีการพัฒนาเข้าสู่ระยะ pediveliger ซ่ึงเร็วกว่าลูกหอยในชุดการทดลองอื่น ๆ จึงไม่ได้วัดขนาดการเจริญเติบโต 

ความยาวเปลือกของลูกหอยลายที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด ในสัดส่วนต่างกัน พบว่า เมื่อลูกหอยอายุ 3 วัน 
ชุดที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด ในสัดส่วน 1:1:1 และ 1:2:1 มีความยาวเปลือกเฉลี่ย 97.14±4.69 และ 96.00±6.99 

ไมโครเมตร ตามลำดับ ซ่ึงมากกว่าของลูกหอยที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด ในสัดส่วน 1:1:2 (ความยาวเปลือกเฉลี่ย 
90.00±4.71 ไมโครเมตร) (p<0.05) แต่ลูกหอยที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด สัดส่วน 2:1:1 และ 1:2:1 มีความยาว
เปลือกเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) เมื่อลูกหอยอายุ 5 วัน ชุดที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด สัดส่วน 
1:1:1 มีความยาวเปลือกเฉลี่ย 127.50±8.86 ไมโครเมตร ซ่ึงมากกว่าของลูกหอยที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด สัดส่วน 
2:1:1 และ 1:1:2 (109.17±17.82 และ 108.75±13.56 ไมโครเมตร ตามลำดับ) (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกับของลูกหอยชุดที่
อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด สัดส่วน 1:2:1 (p>0.05) เม่ือลูกหอยอายุ 7, 9 และ 11 วัน ความยาวเปลือกเฉลี่ยของ 
ลูกหอยในแต่ละช่วงอายุในแต่ละชุดการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) (ตารางที่ 3) 

อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกหอยลายอายุ 1 และ 3 วัน ในทุกชุดการทดลองที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด  
ที่มีสัดส่วนต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) เมื่อลูกหอยอายุ 5 และ 7 วัน ชุดการทดลองที่อนุบาลด้วย  

I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana สัดส่วน 1:1:2 มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 48.89±13.88 และ 22.22±19.25% 
ตามลำดับ ซ่ึงน้อยกว่าของชุดการทดลองอื่น ๆ (p<0.05) เม่ือลูกหอยอายุ 9 วัน ชุดการทดลองที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด 
สัดส่วน 1:2:1 พัฒนาเข้าสู่ระยะ pediveliger โดยมีอัตรารอดตายเฉลี่ย 53.33±0.00% ซ่ึงมากกว่าของชุดการทดลองอื่น ๆ 
(p<0.05) ส่วนชุดการทดลองที่อนุบาลด้วย I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana สัดส่วน 1:1:1, 2:1:1 และ 1:1:2 

มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 26.89±10.18, 30.33±8.43 และ 17.78±9.43% ตามลำดับ ซ่ึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
(p>0.05) และพบการพัฒนาเข้าสู่ระยะ pediveliger เมื่ออายุ 11 วัน (ตารางที่ 4) 
 

ตารางที่ 3 ความกว้างและความยาวเปลือกเฉลี่ยของลูกหอยลายทีอ่นุบาลตั้งแต่ระยะ D-shaped ถงึระยะ pediveliger ด้วย
แพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด ในสัดส่วนต่างกันในการทดลองที่ 1.2 

อาย ุ

(วัน) 

ความกว้างเปลือกเฉลี่ย (ไมโครเมตร) 
I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana 

สัดส่วน 1:1:1 สัดส่วน 2:1:1 สัดส่วน 1:2:1 สัดส่วน 1:1:2 

1 63.33±5.16a 65.00±5.47a 63.33±5.16a 63.33±5.16a 

3 82.86±6.11a 82.86±4.69a 82.00±7.89a 81.00±5.68a 

5 116.25±7.44a 98.33±17.49b 106.00±20.66ab 95.00±15.12b 

7 146.67±17.23a 141.67±9.37a 149.00±7.38a 142.00±29.50a 

9 187.00±15.67a 169.09±11.36a 185.38±13.30a* 170.00±33.81a 

11 195.45±8.20a* 201.67±14.03a* - 208.33±20.41a* 
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อาย ุ

 (วัน) 

ความยาวเปลือกเฉลีย่ (ไมโครเมตร) 
I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana 

สัดส่วน 1:1:1 สัดส่วน 2:1:1 สัดส่วน 1:2:1 สัดส่วน 1:1:2 

1 78.33±4.08a 76.67±5.16a 75.00±8.36a 82.00±4.47a 

3 97.14±4.69a 91.43±7.70bc 96.000±6.99ab 90.00±4.71c 

5 127.50±8.86a 109.17±17.82b 119.00±23.31ab 108.75±13.56b 

7 159.17±15.64a 155.00±11.68a 163.00±9.49a 156.00±23.02a 

9 202.00±16.87a 182.73±11.91a 200.00±13.54a* 186.25±36.23a 

11 209.09±11.36a* 212.50±16.03a* - 221.67±28.58a* 

หมายเหตุ a, b: ความกว้างและความยาวเปลือกที่กำกับด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) 
* เป็นการวัดความกว้างและความยาวเมื่อลูกหอยพัฒนาเข้าสูร่ะยะ pediveliger ครั้งแรก  
- เป็นการสิ้นสุดของชุดการทดลองนั้นเม่ือลูกหอยเข้าระยะ pediveliger แล้ว 

 

ตารางที่ 4 อัตรารอดตายเฉลีย่ของลูกหอยที่อนุบาลตั้งแตร่ะยะ D-shaped ถึงระยะ pediveliger ด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด 
ในสัดส่วนต่างกันในการทดลอง 1.2 

อาย ุ

(วัน) 

อัตรารอดตายเฉลี่ย (%) 

I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana 

สัดส่วน 1:1:1 สัดส่วน 2:1:1 สัดส่วน 1:2:1 สัดส่วน 1:1:2 

1 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 

3 80.00±17.64a 78.78±16.78a 74.11±21.43a 73.33±17.64a 

5 70.89±10.18b 74.44±7.70a 71.44±26.94a 48.89±13.88b 

7 44.44±7.70a 53.33±6.67a 55.56±3.85a 22.22±19.25b 

9 26.89±10.18b 30.33±8.43b 53.33±0.00a* 17.78±9.43b 

11 20.00±4.00ab* 29.78±5.05a* - 11.11±6.60b* 

หมายเหตุ a, b: อัตรารอดตายเฉลี่ยที่กำกับดว้ยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคญั (p<0.05) 
 * เป็นอัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกหอยท่ีพัฒนาเข้าสู่ระยะ pediveliger ครั้งแรก 

 -  เป็นการสิ้นสดุของชุดการทดลองนั้นเม่ือลูกหอยเข้าระยะ pediveliger แล้ว 

 

2.1. ศึกษาชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่มีความเหมาะสมในการอนุบาลลูกหอยระยะ D-shaped ถึงระยะ pediveliger (ในถังขนาด 250 ลิตร) 
ความกว้างเปลือกเฉลี่ยของลูกหอยลายอายุ 1, 3, 5, 7 และ 9 วัน ที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืชต่างชนิดกัน  

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) เม่ือสิ้นสุดการทดลอง (อายุ 9 วัน) ลูกหอยชุดที่อนุบาลด้วย I. galbana 3 วัน  
ก่อนให้ร่วมกับ C. calcitrans ชุดที่อนุบาลด้วย I. galbana 3 วัน ก่อนให้ร่วมกับ T. pseudonana และชุดที่อนุบาลด้วย  
I. galbana 3 วัน  ก่ อน ให้ ร่วมกับ  C. calcitrans และ  T. pseudonana มีความกว้ างเปลือก เฉลี่ ย  198.00±1.00, 

190.00±24.09 และ 204.66±5.65 ไมโครเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 5) 
ความยาวเปลือกของลูกหอยลายอายุ 1, 3, 5 และ 7 วัน ที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืชต่างชนิดกัน ไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) เม่ือสิ้นสุดการทดลอง (อายุ 9 วัน) ลูกหอยชุดที่อนุบาลด้วย I. galbana 3 วัน ก่อนให้ร่วมกับ  

C. calcitrans และ T. pseudonana มีความยาวเปลือกเฉลี่ย 213.33±10.26 ไมโครเมตร ซ่ึงมากกว่าของชุดที่อนุบาลด้วย  
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I. galbana 3 วัน ก่อนให้ร่วมกับ T. pseudonana (188.66±28.58 ไมโครเมตร) (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกับของชุดที่อนุบาล
ด้วย I. galbana 3 วัน ก่อนให้ร่วมกับ C. calcitrans (196±15.01 ไมโครเมตร) (p>0.05) และลูกหอยชุดที่อนุบาลด้วย  
I. galbana 3 วัน ก่อนให้ร่วมกับ C. calcitrans มีความยาวเปลือกเฉลี่ยไม่แตกต่างกับของชุดที่อนุบาลด้วย I. galbana 3 วัน 
ก่อนให้ร่วมกับ T. pseudonana อย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) (ตารางที่ 5) 

อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกหอยลายในทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสำคญั (p>0.05) และลูกหอยพัฒนา
เข้าสู่ระยะ pediveliger เมื่ออายุ 9 วัน ในทุกชุดการทดลอง (ตารางที่ 6) 
 

ตารางที่ 5 ความกว้างเปลือกและความยาวเปลือกเฉลี่ยของลูกหอยลายที่อนุบาลตั้งแต่ระยะ D-shaped ถึงระยะ pediveliger 
ด้วยแพลงก์ตอนพืชต่างชนิดในการทดลองที่ 2.1 

อาย ุ

(วัน) 
ความกว้างเปลือกเฉลี่ย (ไมโครเมตร) 

I. galbana+C. calcitrans I. galbana+T. pseudonana I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana 

1 62.33±3.21a 63.44±5.77a 62.78±7.56a 

3 82.00±2.00a 80.89±4.72a 86.00±0.00a 

5 97.33±2.30a 95.44±6.49a 90.66±7.07a 

7 135.33±13.01a 127.33±15.01a 127.00±7.07a 

9 198.00±1.00a 190.00±24.09a 204.66±5.65a 

อาย ุ

(วัน) 
ความยาวเปลือกเฉลีย่ (ไมโครเมตร) 

I. galbana+C. calcitrans I. galbana+T. pseudonana I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana 

1 75.33±5.51a 76.67±4.57a 76.45±4.73a 

3 96.00±2.00a 95.00±1.00a 97.66±2.51a 

5 108.00±2.00a 107.33±4.61a 101.77±9.45a 

7 140.66±6.11a 142.66±15.27a 152.66±13.01a 

9 196.00±15.01ab 188.66±28.58b 213.33±10.26a 

หมายเหตุ  a, b: ความกว้างเปลือกและความยาวเปลือกเฉลี่ยที่กำกับด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคญั (p<0.05) 

 

ตารางที่ 6 อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกหอยลายที่อนุบาลตั้งแต่ระยะ D-shaped ถึงระยะ pediveliger ด้วยแพลงก์ตอนพืชต่างชนิด 
ในการทดลองที่ 2.1 

อาย ุ

(วัน) 
อัตรารอดตายเฉลี่ย (%) 

I. galbana+C. calcitrans I. galbana+T. pseudonana I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana 

1 100.00±0.00a 100. 00±0.00a 100. 00±0.00a 

3 73.33±13.86a 75.05±24.74a 81.69±12.02a 

5 73.33±13.86a 62.81±12.47a 78.64±11.42a 

7 59.45±12.02a 57.17±2.03a 69.93±16.42a 

9 49.81±13.61a* 51.19±16.42a* 69.45±14.39a* 

หมายเหตุ  a: อัตรารอดตายเฉลี่ยที่กำกับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวนอนไมมี่ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) 

 * เป็นอัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกหอยเม่ือพัฒนาเข้าสูร่ะยะ pediveriger ครั้งแรก 
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2.2 ศึกษาสัดส่วนของแพลงก์ตอนพืชที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของลูกหอยลายระยะ D-shaped ถึงระยะ pediveliger 
(ในถังขนาด 250 ลิตร) 

ความกว้างเปลือกเฉลี่ยของลูกหอยลายในแต่ละช่วงเวลาที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด ได้แก่ I. galbana+ 

C. calcitrans+T. pseudonana ที่มีสัดส่วนต่างกัน แสดงในตารางที่ 7 ลูกหอยอายุ 1, 3 และ 5 วัน ในแต่ละชุดการทดลอง 

มีความกว้างเปลือกเฉลี่ยไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) เมื่อลูกหอยอายุ 7 วัน ลูกหอยชุดที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช  
3 ชนิด สัดส่วน 1:2:1 มีความกว้างเปลือกเฉลี่ย 190.00±9.14 ไมโครเมตร ซ่ึงมากกว่าของชุดการทดลองที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 
3 ชนิด ในสัดส่วน 1:1:1 และ 2:1:1 แต่ไม่แตกต่างกับของชุดที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด สัดส่วน 1:1:2 (p>0.05)  

ลูกหอยที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด สัดส่วน 1:1:1, 2:1:1 และ 1:1:2 มีความกว้างเปลือกเฉลี่ย 170.33±14.47, 
174.66±16.80 และ 184.00±13.55 ไมโครเมตร ตามลำดับ ซ่ึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) เม่ือลูกหอยอายุ  
9 วัน ชุดการทดลองที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด สัดส่วน 1:1:1 และ 2:1:1 มีความกว้างเปลือกเฉลี่ย 212.66±7.60 
และ 216.00±11.81 ไมโครเมตร ซ่ึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) และลูกหอยชุดที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช  
3 ชนิด สัดส่วน 1:2:1 และ 1:1:2 มีการพัฒนาเข้าสู่ระยะ pediveliger เมื่ออายุ 7 วัน จึงไม่ได้วัดขนาดของลูกหอย 

ความยาวเปลือกของลูกหอยลายที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด ในสัดส่วนต่างกัน เม่ือลูกหอยอายุ 1, 3 และ 5 วัน 
ในแต่ละชุดการทดลองมีความยาวเปลือกเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) เมื่อลูกหอยอายุ 7 วัน ชุดที่อนุบาล
ด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด สัดส่วน 1:2:1 และ 1:1:2 มีความยาวเปลือกเฉลี่ย 200.00±9.49 และ 200.00±12.72 ไมโครเมตร 
ตามลำดับ ซ่ึงมากกว่าชุดที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด สัดส่วน 1 :1:1 และ 2:1:1 (p<0.05) เม่ือสิ้นสุดการทดลอง  
(อายุ 9 วัน) ลูกหอยชุดที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด สัดส่วน 1:1:1 และ 2:1:1 มีความยาวเปลือกเฉลี่ย 230.66±7.95 
และ 232.00±19.74 ไมโครเมตร ตามลำดับ ซ่ึงไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) และลูกหอยชุดที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 
3 ชนิด สัดส่วน 1:2:1 และ 1:1:2 มีการพัฒนาเข้าสู่ระยะ pediveliger เม่ืออายุ 7 วัน จึงไม่ได้วัดขนาดของลูกหอย (ตารางที่ 7) 

ลูกหอยลายอายุ 1, 3 และ 5 วัน ที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด ในสัดส่วนต่างกัน มีอัตรารอดตายเฉลี่ย  

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) เม่ือลูกหอยอายุ 7 วัน ชุดที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด สัดส่วน 1:2:1 และ 1:1:2 
มีการพัฒนาเข้าสู่ระยะ pediveliger และมีอัตรารอดตายที่ 53.66±16.77% และ 56.00±3.00% ซ่ึงไม่แตกต่างกับของชุด 

ที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด สัดส่วน 1:1:1 (71.50±20.62%) และ 2:1:1 (60.43±3.93%) (p>0.05) เมื่อลูกหอยอายุ 
9 วัน ชุดที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด สัดส่วน 1:1:1 และ 2:1:1 พัฒนาเข้าสู่ระยะ pediveliger มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 
62.07±20.62% และ 45.16±7.28% ซ่ึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) (ตารางที่ 8) 
 

ตารางที่ 7 ความกว้างเปลือกและความยาวเปลือกเฉลี่ยของลูกหอยลายที่อนุบาลตั้งแต่ระยะ D-shaped ถึงระยะ pediveliger 

ด้วยแพลงก์ตอนพืชในสัดส่วนต่างกันในการทดลองที่ 2.2 

อาย ุ

(วัน) 

ความกว้างเปลือกเฉลี่ย (ไมโครเมตร) 
I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana 

สัดส่วน 1:1:1 สัดส่วน 2:1:1 สัดส่วน 1:2:1 สัดส่วน 1:1:2 

1 65.35±5.17a 63.00±5.11a 63.33±4.16a 63.57±5.63a 

3 90.33±4.59a 90.33±2.84a 89.33±2.80a 90.67±2.74a 

5 128.00±10.28a 132.00±7.93a 135.33±11.18a 128.00±7.70a 

7 170.33±14.47b 174.66±16.80b 190.00±9.14a* 184.00±13.55ab* 

9 212.66±7.60a* 216.00±11.81a* - - 
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อาย ุ

(วัน) 

ความยาวเปลือกเฉลีย่ (ไมโครเมตร) 
I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana 

สัดส่วน 1:1:1 สัดส่วน 2:1:1 สัดส่วน 1:2:1 สัดส่วน 1:2:1 

1 75.78±3.25a 76.67±4.33a 75.33±5.47a 76.00±4.47a 

3 102.00±3.32a 102.67±4.81a 102.00±4.81a 104.33±4.81a 

5 139.33±8.95a 140.67±6.97a 145.33±11.65a 142.00±6.83a 

7 182.00±15.90b 185.33±16.39b 200.00±9.49a* 200.00±12.72a* 

9 230.66±7.95a* 232.00±19.74a* - - 

หมายเหตุ a, b: ความกว้างเปลือกและความยาวเปลือกเฉลีย่ที่กำกับด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคญั (p<0.05) 

 * เป็นเพียงการวัดความกว้างเปลอืกเมื่อลูกหอยพัฒนาเข้าสู่ระยะ pediveliger ครั้งแรก 

 - เป็นการสิ้นสุดของชุดการทดลองนั้นเม่ือลูกหอยเข้าระยะ pediveliger แล้ว 

 

ตารางที่ 8 อัตรารอดตายเฉลี่ยลูกหอยลายที่อนุบาลตั้งแต่ระยะ D-shaped ถึงระยะ pediveliger ด้วยแพลงก์ตอนพืชในสัดส่วน 
ต่างกันในการทดลองที่ 2.2 

อาย ุ

(วัน) 

อัตรารอดตายเฉลี่ย (%) 

I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana 

สัดส่วน 1:1:1 สัดส่วน 2:1:1 สัดส่วน 1:2:1 สัดส่วน 1:2:1 

1 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 

3 89.87±7.32a 89.72±7.11a 90.49±8.20a 89.94±7.42a 

5 71.95±2.26a 72.81±3.48a 72.14±2.53a 73.81±4.89a 

7 71.50±20.62a 60.43±3.93a 53.66±16.77a* 56.00±3.00a* 

9 62.07± 2.29a* 45.16±7.28a(*) - - 

หมายเหตุ  a: อัตรารอดตายเฉลี่ยที่กำกับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวนอนไมมี่ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) 

* เป็นอัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกหอยท่ีพัฒนาเข้าสู่ระยะ pediveliger ครั้งแรก 

- เป็นการสิ้นสุดของชุดการทดลองนั้นเม่ือลูกหอยเข้าระยะ pediveliger แล้ว 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 

การอนุบาลลูกหอยด้วยแพลงก์ตอนพืชต่างชนิดกันในการทดลองที่ 1.1 และ 2.1 พบว่า ลูกหอยที่อนุบาลด้วย  
I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana มีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าลูกหอยที่อนุบาลด้วย I. galbana+C. calcitrans หรือ 
I. galbana+T. pseudonana และมีการพัฒนาเข้าสู่ระยะ pediveliger พร้อมกันเมื่อลูกหอยอายุ 9 วัน 

การอนุบาลลูกหอยด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด สัดส่วนต่างกันในการทดลองที่ 1.2 พบว่า ลูกหอยมีการเจริญเติบโต
ไม่แตกต่างกันในทุกชุดการทดลอง (p>0.05) แต่ชุดท่ีอนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด สัดส่วน 1:2:1 มีการพัฒนาเข้าสู่ระยะ 
pediveliger ที่อายุ 9 วัน ขณะที่ชุดการทดลองอื่น ๆ พัฒนาเข้าสู่ระยะ pediveliger ที่อายุ 11 วัน แต่ในการทดลองที่ 2.2 
การเจริญเติบโตในทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) ยกเว้นในวันที่ 7 ชุดการทดลองที่อนุบาลด้วย
แพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด สัดส่วน 1 :2:1 และ 1:1:2 มีการเจริญเติบโตแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) กับชุดการทดลอง 
ที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด สัดส่วน 1:1:1 และ 2:1:1 และมีการพัฒนาเข้าสู่ระยะ pediveliger ที่อายุ 7 วัน ขณะที่
ชุดการทดลองที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด สัดส่วน 1:1:1 และ 2:1:1 และมีการพัฒนาเข้าสู่ระยะ pediveliger ที่อายุ 9 วัน 
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การอนุบาลลูกหอยลายด้วย I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana ให้ผลต่อการเจริญเติบโตดีที่สุด เนื่องจาก
ลูกหอยได้รับสารอาหารหลากหลายจากแพลงก์ตอนทั้งสามชนิด ทำให้มีความสมดุลของสารอาหารและปริมาณมากกว่าลูกหอยลาย
ที่ได้รับสารอาหารจากแพลงก์ตอนเพียงสองชนิด (Aranda-Burgos et al., 2014; Fernandez-Reiriz, 2009; Helm et al., 2004; 

Matias et al., 2015; Milke, 2004) นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการอนุบาลลูกหอยด้วยแพลงก์ตอนพืช
หลากหลายชนิดให้ผลต่อการเจริญเติบโตดีกว่าการอนุบาลด้วยแพลงก์ตอนเพียงชนิดเดียว เช่น การศึกษาของ Matias et al. (2015) 
ที่อนุบาลลูกหอย European clam ด้วยแพลงก์ตอนพืชต่างชนิดกัน ได้แก่ I. galbana ปริมาณ 100% C. calcitrans ปริมาณ 
100% และ I. galbana+C. calcitrans อัตราส่วน 50:50, 60:40 และ 40:60 พบว่าลูกหอย European clam ชุดที่อนุบาล
ด้วย I. galbana+C. calcitrans อัตราส่วน 60:40 มีความยาวเปลือกเฉลี่ยมากท่ีสุด Rico-Villaa et al. (2006) ศึกษาผลของ
แพลงก์ตอนพืชต่อการเจริญ เติบโตของลูกหอย Pacific oyster พบว่าลูกหอยที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืชชนิด  
I. galbana+C. calcitrans สัดส่วน 50:50 มีการเจริญเติบโตและการพัฒนาเป็นระยะ pediveliger ได้ดีกว่าชุดที่อนุบาลด้วย
แพลงก์ตอนพืชเพียงชนิดเดียวและชุดที่อนุบาลด้วย I. galbana+Pavlova lutheri ในการเจริญเติบโตของลูกหอยระยะว่ายน้ำ
จนถึงระยะก่อนการลงเกาะ ไขมันเป็นสารอาหารที่มีบทบาทสำคัญที่สุด รองลงมาได้แก่  โปรตีน ส่วนคาร์โบไฮเดรตมีบทบาท
ค่อนข้างน้อย (Matias et al., 2015) หอยลาย (Paphia malabarica) มีการใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานประมาณ 75.4% 

ตามมาด้วยโปรตีน 20.5% และคาร์โบไฮเดรตเพียง 4.1% (Gireesh and Gopinathan, 2008) นอกจากนี้ ไขมันยังเป็น
ส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ (Sanchez-Lazo and Martinez-Pita, 2014) อีกด้วย โดยแพลงก์ตอนพืชชนิด I. galbana  
มีไขมันเป็นองค์ประกอบ 23% โปรตีน 29% และคาร์โบไฮเดรต 12.9% แพลงก์ตอนพืชชนิด T. pseudonana มีไขมัน 19% 

โปรตีน 34% และคาร์โบไฮเดรต 8.8% และแพลงก์ตอนพืชชนิด C. calcitrans มีไขมันเป็นองค์ประกอบ 16% โปรตีน 34% 
และคาร์โบไฮเดรต 6% (Lavens and Sorgeloos, 1996) การศึกษาในครั้งนี้ ลูกหอยลายชุดที่อนุบาลด้วย I. galbana+ 

C. calcitrans และชุดการทดลองที่อนุบาลด้วย I. galbana+T. pseudonana มีความกว้างและความยาวเปลือกเฉลี่ยไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) ตลอดการทดลอง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการที่ C. calcitrans และ T. pseudonana 

มีปริมาณโปรตีนเท่ากันและปริมาณของไขมันใกล้เคียงกัน จึงส่งผลให้การเจริญเติบโตไม่มีความแตกต่างกัน  

สำหรับการศึกษาสัดส่วนของแพลงก์ตอนพืช 3 ชนิด ให้ผลในภาพรวมที่ค่อนข้างชัดเจนต่อพัฒนาการเจริญเติบโตในแง่ของ
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการดำรงชีวิต (metamorphosis) โดยมีความสัมพันธ์กับกรดไขมันมากกว่าปริมาณของไขมันรวม 
(Sanchez-Lazo and Martinez-Pita, 2014) ซ่ึง I. galbana มีกรดไขมันชนิด EPA เป็นองค์ประกอบในปริมาณ 7.2% DHA 
ปริมาณ 4.3% และ ARA ปริมาณ 0.1% ในขณะที่ C. calcitrans มีกรดไขมันชนิด EPA ปริมาณ 11.1% DHA ปริมาณ 0.8% 
และ ARA ปริมาณ 5.7% ส่วนแพลงก์ตอนพืชชนิด T. pseudonana มีกรดไขมันชนิด EPA ปริมาณ 19.3% DHA ปริมาณ 
3.9% และ ARA ปริมาณ 0.3% (มนทกานติ และสุพล, ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์) ซ่ึงผลจากการทดลองทั้ง 2 ครั้ง พบว่า ลูกหอย 

ที่อนุบาลด้วย I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana สัดส่วน 1:2:1 มีการพัฒนาเข้าสู่ระยะ pediveliger ได้เร็วกว่า 
เพราะอาหารที่ให้ลูกหอยมีปริมาณของ C. calcitrans สูงกว่าชุดการทดลองอื่นๆ ส่งผลให้ลูกหอยได้รับ ARA มากกว่าในชุด
การทดลองอื่น ๆ เนื่องจากใน C. calcitrans มีปริมาณ ARA สูงกว่าแพลงก์ตอนอีก 2 ชนิด ซึ่งสัดส่วนของกรดไขมันโอเมก้า 3 
และโอเมก้า 6 (n3:n6) มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของลูกหอย ลูกหอยที่กินอาหารที่มีส่วนประกอบของกรดไขมัน  

โอเมก้า 3 เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต (Fernandez-Reiriz, 2009) ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ARA  

ทำหน้าที่ในการผลิต ecosanoid และ การตอบสนองต่อความเครียด (Howard and Stanley, 1999; Pettersen et al., 2010) 

การศึกษาของ Pernet and Tremblay (2004) ศึกษาผลของกรดไขมันต่อพัฒนาการของลูกหอยเชลล์ โดยอนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืช
ต่างชนิดกัน ได้แก่ Isochrysis sp.+P. lutheri, Isochrysis sp.+C. muelleri พบว่า การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และการเปลี่ยน
การดำรงชีวิตสัมพันธ์กับกรดไขมัน ARA แต่แปรผกผันกับกรดไขมัน EPA และมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับกรดไขมันชนิด 
DHA เนื่องจากชุดการทดลองที่อนุบาลด้วย Isochrysis sp.+P. lutheri มีการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ตลอดจนพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการดำรงชีวิตช้าที่สุดเมื่อเทียบกับชุดการทดลองอื่น ๆ เนื่องจากมีกรดไขมัน ARA ต่ำ 
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และการศึกษาของ Sanchez-Lazo and Martinez-Pita (2014) พบว่า Chaetoceros sp. ช่วยเพิ่มอัตรารอดตายและ 

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการดำรงชีวิตของลูกหอย (metamorphosis) ได้แต่ต้องใช้ในสัดส่วนที่เหมาะสม การให้ปริมาณ
ของ Chaetoceros sp. มากเกินไป (95%) เป็นอันตรายต่อลูกหอย เนื่องจากมีการสะสมความเป็นพิษของกรดไขมันบางชนิด 
Aranda-Burgos et al. (2014) พบว่าลูกหอย Ruditapes decussates ที่กินแพลงก์ตอนพืชที่มีกรดไขมัน ARA สูง มีการสะสม
ไขมันชนิดนี้ในเนื้อเยื่อสูงและทำให้มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น 

อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกหอยลายที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืชต่างชนิดในการทดลองที่ 1.1 และ 2.1 ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากให้ I. galbana 3 วัน ก่อนให้ร่วมกับ C. calcitrans หรือ T. Pseudonana 

หรือ C. calcitrans+T. pseudonana ในสัดส่วนเท่ากัน โดยแพลงก์ตอนชนิด C. calcitrans และ T. pseudonana มีขนาด
ใกล้เคียงกัน แต่ C. calcitrans มีปริมาณกรดไขมันชนิด ARA (5.7%) มากกว่าใน T. pseudonana (0.3%) (มนทกานต์ และสุพล, 
ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) และกรดไขมัน DHA จากแพลงก์ตอนชนิด I. galbana จากการศึกษาของ Delaporte et al. (2003) 
พบว่ากรดไขมันชนิด ARA มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของลูกหอย yellow clam และ DHA มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของลูกหอย 
oyster ทำให้ลูกหอยทั้งสองชนิดมีอัตรารอดตายสูง ส่วนลูกหอยที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืชสามชนิดสัดส่วนต่างกันในการทดลอง
ที่ 1.2 และ 2.2 พบว่า ลูกหอยชุดที่อนุบาลด้วย I. galbana+C. calcitrans+T. pseudonana สัดส่วน 1:2:1 มีอัตรารอดตาย
เฉลี่ยสูงสุดและแตกต่างกับของชุดการทดลองอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) และพัฒนาเข้าสู่ระยะ pediveliger ได้เร็วกว่า 
และใช้ระยะเวลาในการอนุบาลสั้นกว่าชุดการทดลองอื่น ๆ เนื่องจากเป็นการให้อาหารที่มีสัดส่วนของ C. calcitrans เป็น 2 เท่า
ของแพลงก์ตอนชนิดอื่น ๆ ทำให้ลูกหอยได้รับปริมาณกรดไขมันชนิด ARA มากกว่าในชุดการทดลองอื่น ๆ ด้วยแพลงก์ตอน
ชนิดนี้มีปริมาณกรดไขมันชนิด ARA สูงกว่าชนิดอื่น ๆ ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  

จากการทดลองที่ 1.1 และ 1.2 เป็นท่ีน่าสังเกตว่าการอนุบาลลูกหอยลายในถังขนาดปริมาตร 20 ลิตร (เพราะลูกหอย
ทดลองไม่เพียงพอสำหรับการทดลองในถังขนาดใหญ่) ลูกหอยมีอัตรารอดตายเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ (ระหว่าง 28.89 - 37.78% สำหรับ
การอนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืชต่างชนิด และระหว่าง 11.11 - 53.33% สำหรับการอนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืชสัดส่วนต่างกัน) 
ทั้งนี้ เนื่องจากการอนุบาลลูกหอยลายในภาชนะขนาดเล็กปริมาตรน้ำน้อย ทำให้อุณหภูมิน้ำค่ อนข้างผันผวนในรอบวัน  
(26 - 30 องศาเซลเซียส) แต่ในการทดลองที่ 2.1 และ 2.2 เป็นการอนุบาลลูกหอยในถังขนาดปริมาตร 250 ลิตร ซ่ึงมีขนาดใหญ่ขึ้น 

ปริมาตรน้ำมากขึ้น อุณหภูมิของน้ำในรอบวันผันผวนน้อยกว่าโดยอยู่ระหว่าง 26.5 - 26.75 องศาเซลเซียส จึงส่งผลให้ลูกหอย
มีอัตรารอดตายเฉลี่ยสูงขึ้น โดยลูกหอยที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืชต่างชนิดมีอัตรารอดตายเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 49.81 - 69.45% 
และลูกหอยที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืชสัดส่วนต่างกันมีอัตรารอดตายเฉลี่ยระหว่าง 45.16 - 62.07% ซ่ึงเป็นอัตรารอดตายเฉลี่ย
ที่สูงกว่าของลูกหอยในการทดลองที่ 1.1 และ 1.2 อย่างชัดเจน 
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การออกแบบ และประสิทธิภาพเคร่ืองกรอง และกำจัดตะกอนแขวนลอยอัตโนมัติในการเล้ียงปลากะพงขาว 
ความหนาแน่นสูง ด้วยระบบน้ำหมุนเวียน 

ไวทัศน ์ หนูกล่ำ1* ปณิตา ชุมเชื้อ1 เพ็ญศรี เมืองเยาว์1 และ ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร2 

1ศูนย ์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์นํ้าชายฝัง่เขต 6 (สงขลา) 
2กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์นํ้าชายฝัง่ 

บทคัดย่อ 

การศึกษา และออกแบบ เครื่องกรองตะกอน (AASRD) เพื่อใชในการกําจัดตะกอนสารแขวนลอยและสารอินทรีย
แขวนลอย ในระบบการเลี้ยงปลากะพงขาวแบบหนาแนนสูง โดยอุปกรณที่ออกแบบสามารถทํางานแบบอัตโนมัติ สามารถลาง
ตะกอน ดูดตะกอน และควบคุมระบบการฉีดลางตะกอนได อุปกรณดังกลาว ผลิตจาก สแตนเลส มีลักษณะเหมือนทอยาว    
ทรงกลม ความยาว 1.75 เมตร เสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร ออกแบบใหประกอบเขากับทอระบายนํ้าทิ้งจากบอเลี้ยง และ
กรองตะกอนโดยใชผากรองขนาดตาง ๆ พรอมระบบปองกันการอุดตันของตะกอนโดยการติดตั้งเครื่องฉีดตะกอนที่ใชมอเตอร   
2 แรงมา ดูดนํ้าในบอผานหัวฉีดขนาด ½ นิ้ว จํานวน 6 หัว แตละหัวมีแรงดัน 0.5 บาร มีระบบควบคุมการฉีดของหัวฉีดเพื่อให
ฉีดไดทั่วถึงตัวชุดกรองโดยใชมอเตอรขนาด ¼ แรงมา ควบคุมสายพานผานมูเลยขนาด 4 นิ้ว และควบคุมทิศทางการหมุนของ  
มูเลยโดยใช limit Switch ติดตั้งทั้ง 2 ฝงของโครงตัวกรอง เครื่องกรองชุดนี้ สามารถรองรับอัตราการไหลของนํ้าในบอเลี้ยงได  
ไมนอยกวา 1,000 ลิตรตอนาที และควบคุมปริมาณตะกอนที่กรองไดโดยการดูดทิ้งผานทอ 4 นิ้วที่อยูภายในโดยเจาะทอ เปนรู
สําหรับดูดตะกอน ควบคุมการดูดตะกอนโดยใช PLC ทํางาน ไดทั้งแบบ Automatic และ Manual

ขนาดของผากรองตะกอนทีเ่หมาะสมตอการกําจัดตะกอนสารแขวนลอย และสารอินทรีย คือ 60 ไมครอน และ       
รองลงมา คือ 80 และ 100 ไมครอน ผากรองแตละขนาดสามารถเลือกใชงานใหเหมาะสมตามประเภทของอาหารที่ให และอายุ 
ของปลาที่เลี้ยง เชนปลาที่อายุนอย สามารถใชผากรองขนาด 100 ไมครอน ก็เหมาะสมตอการเลี้ยง ในขณะที่ถาชนิดอาหารที่ใช 
เลี้ยงเปนอาหารเม็ด ควรเลือกใชผากรองขนาด 60 ไมครอน แตหากชนิดอาหารที่ใชเลี้ยงชวงนั้นเปนปลาสด ควรเลือกผากรอง 
ขนาด 80 และ 100 ไมครอน ก็เหมาะสมตอการใชงาน

คําสําคัญ: การออกแบบ การใชงาน เครื่องกรองตะกอนอัตโนมัติ สารแขวนลอย สารอินทรีย การเลี้ยงปลากะพงขาวหนาแนนสูง     
             ระบบนํ้าหมุนเวียน    

*ผู้รับผดิชอบ: 1/19 ถ.เก้าแสน ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 E-mail: waitatnooklum@gmail.com

- 190 -



O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 O48 

A Design and Efficiency of the Automatic Suspended Solid Removal Device (ASSRD) for 

Seabass culture in Recirculating Aquaculture System. 

Waitat Nooklum1* Panita Chumchaue1 Pensri Muangyao1 and Youngyut Predalumphaburt2 
1Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 6 (Songkhla)
2Coastal Aquaculture Research and Development Division 

Abstract 

The study and design of automatic suspended solids removal device (ASSRD) were conducted in 

the high density sea bass RAS. The device was designed to work automatically for cleaning sediment, remove 

sediment and controlling of sediment injection systems. The device was stainless steel a with 1.75 meters 

in length, 0.30 meters in diameter, equipped with drainage tube, various sizes screen filtration and sludge 

injection machine for remove sludge clogging that used 2 horsepower motors and water was sucked 

through 6 nozzle port, each port was ½-inch with an injection pressure of 0.5 bar. The injection control 

system could clean up ¼ horsepower motor and controlled with the belt through a 4-inch pulley and the 

direction of rotation of the pulley by using a limit switch installed on both sides of the filter. This screen 

filtration set can operate at the flow rate of the water not less than 1,000 liters per minute. The amount 

of sediment can be filtered by draining through the 4-inch drilled pipes and control by PLC. This device 

can operate both automatic and manual. 

The appropriate pore size of screen filtration for automatic suspended solid removal device was 

60 microns, the pore size of 80 and 100 microns can be selected according to type of feed used. As fish 

are growing up. The pore size of 100 microns will be used for later rearing. During using pellet a pore size 

of 60 microns was used. Later fresh fish was used for feed then a screen filtration size of 80 and 100 microns 

were properly used. 

Keywords: Design, Using, Automatic Removal Suspended Solid Device, TSS, POM, Seabass, RAS 
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คำนำ 
ปจจุบันผลผลิตสัตวนํ้าของไทยจากการเพาะเลี้ยงมปีริมาณท่ีมากข้ึนหลากหลายชนิดดวยกัน รูปแบบการเลี้ยงก็ม ี 

แตกตางกันไป เชน เลี้ยงในบอดิน กระชัง บอผาใบ และ อื่นๆ ซ่ึงรูปแบบการเลี้ยงแตละชนิดก็มีขอจํากัดแตกตางกันไป          
บางรูปแบบตองอิงธรรมชาติหรือสภาพแวดลอมภายนอก บางรูปแบบสภาพแวดลอมภายนอกอาจจะไมมีผลตอสัตวนํ้าที่เลี้ยง   
โดยเฉพาะการเลี้ยงในระบบนํ้าหมุนเวียน ซ่ึงเปนการเลี้ยงที่คุณภาพนํ้าภายนอกมีผลกระทบนอยมาก การเลี้ยงรูปแบบนี้ในระบบ 
การเลี้ยงจะมีการสะสมของปริมาณตะกอนในระบบคอนขางมาก ซ่ึงหากมีการจัดการไมดีจะทําใหระบบการเลี้ยงไมประสบผล 
สําเร็จ

สารแขวนลอยประกอบดวยอนุภาคของดนิ (sand, silt และ clay) สารอนินทรยี และอินทรียสารที่มีขนาดเล็ก         
แพลงกตอน ตลอดจนสิ่งมีชีวิตเล็กๆ อื่นที่อยูในนํ้า สารแขวนลอยจะบดบงัการสองผานของแสงลงสูแหลงนํ้า ซ่ึงมีผลตอผลผลิต 
ขั้นตนของแหลงนํ้า สารแขวนลอยที่อยูในนํ้าปริมาณที่สูงมากจะมีอันตรายตอสัตวนํ้าโดยตรงโดยจะเขาไปอุดชองเหงือก ทําให   
การหายใจติดขัด ออกซิเจนในนํ้าลดนอยลง เนื่องจากตะกอนใชออกซิเจนมาก ทําใหการเจรญิเติบโตของสัตวนํ้าชาลงกวาปกติ 
การฟกเปนตัวของไขและการเจริญเตบิโตของตัวออนหยุดชะงัก หรือชาลง คาที่เหมาะสมของสารแขวนลอยในนํ้าตอการเจริญ 
เติบโตของสัตวนํ้าอยูระหวาง 25-80 มิลลิกรัมตอลิตร (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) กระบวนการกําจดัสารอินทรีย              
และสารแขวนลอยในระบบการเลี้ยงแบบปดหรือแบบนํ้าหมุนเวียนโดยเฉพาะการเลี้ยงแบบการปลอยสัตวนํ้าแบบหนาแนนสูงนั้น    
นับเปนปจจัยหรือกระบวนการหลักที่สาํคัญอยางยิ่ง ที่จะบงบอกไดถึงความสําเร็จของการเลี้ยงสารอินทรียที่สะสมในรูปแบบตางๆ 
ในระบบระบบนํ้าหมุนเวียน ไดแก สิ่งขับถาย เศษอาหารเหลือ พาราไซด และ จุลชีพตางๆ เปนสาเหตุทําใหคุณภาพนํ้าเสื่อมลง 
และทําใหสัตวนํ้าเกิดความเครียด นําไปสูการเกิดโรค (Timmon, 1994)

ในการเลี้ยงสัตวนํ้าระบบหมุนเวียนจํานวนของจุลชีพนับเปนสิ่งสําคัญตอกระบวนการตางๆ ในระบบ ซ่ึงมีผลโดยตรงตอ 
คุณภาพของนํ้าในระบบการเลี้ยงสัตวนํ้า (Michaud et al., 2006) ซ่ึงรวมไปถึงสารอินทรียที่มาจากการขับถาย เศษอาหารเหลือ 
การตายของสัตวนํ้า และการยอยสลายสารอินทรียของพวกจุลินทรียตางๆ รวมทั้งการปลดปลอยของเสียของสัตวนํ้าที่มีอยูในรูป 
ของแอมโมเนีย ซ่ึงระดับของแอมโมเนียในบอเลี้ยงจะเปนตัวบงบอกคุณภาพของนํ้าที่ใชเลี้ยงในระบบหมุนเวียนที่มีตอสัตวนํ้านั้นๆ 
(Zhu and Chen, 1999)

การเลี้ยงสัตวนํ้าในระบบนํ้าหมุนเวียนนั้น นอกเหนือจากอาหารที่มีความสําคัญแลว ระบบการบําบัดนํ้าหรือกระบวนการ
บําบัดนํ้าก็มีความสําคัญถือเปนกุญแจที่จะนําไปสูความสําเร็จของการเลี้ยงเชนกัน ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเลี้ยงสัตวนํ้า
ระบบหมุนเวียนคือตะกอน ซ่ึงไมสามารถกําจัดออกไปไดโดยการกรองแบบชีวภาพ (Timmon, 1994) จําเปนตองมีกระบวนการ
จัดการที่เหมาะสมจึงจะสามารถกําจัดออกไปได ซ่ึงวิธีการที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบันไดแกการใชโปรตีนสกิมเมอร ทํางาน
โดยการสรางพื้นที่ผิวสัมผัสระหวางนํ้ากับอากาศเพื่อใหโปรตีนหรือสารประกอบอินทรียแยกออกจากนํ้าใหไดมากที่สุดโดยความ
สามารถในการกําจัดของเสียนั้นขึ้นกับความละเอียดของฟองอากาศ ที่จะเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหวางอากาศกับนํ้า http://thai-
marinefish.blogspot.com/2012/05/protein-skimmer.html  โปรตีนสกิมเมอรที่ผลิตใชกันในปจจุบันนั้นมีราคาคอนขางแพง 
และสวนใหญตองนําเขามาจากตางประเทศ  แตในประเทศไทยก็มีสรางและออกแบบใชเอง เชน ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะ
เลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงเขต 2 (สมุทรสาคร) โดยสรางจากทอพีวีซี ขนาด 10-12 นิ้ว และศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ชายฝงเขต 6 (สงขลา) สรางจากถังพลาสติกขนาด 700 ลิตร (ยงยุทธ, 2562) นํามาใชในการเลี้ยงสัตวนํ้าทั้งการอนุบาล และ    
การเลี้ยง

การเลี้ยงปลาระบบนํ้าหมุนเวียนโดยเฉพาะการเลี้ยงแบบหนาแนนสูงในระบบการเลี้ยงเชิงพาณิชย สัดสวนขนาดของ   
บอเลี้ยงตอขนาดของโปรตีนสกิมเมอร และขนาดของปมตอปริมาตรนํ้า ประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียของโปรตีนสกิมเมอร  
ตอระยะเวลาการทํางาน มีความสําคัญอยางยิ่งตอการใชงานในการเลี้ยงระบบนี้ อัตราสวนหรือรูปแบบที่เหมาะสมจะทําให 
ประสิทธิภาพ การกําจัดสารแขวนลอยและเศษอาหารเหลือในบอเลี้ยงมีประสิทธิภาพสูงสุด แตการใชโปรตีนสกิมเมอรยังมีขอดอย
ที่ตองใชพลังงานในทํางาน หากมีโปรตีนสกิมเมอร 10 ตัว ก็ตองใชมอเตอรหรือปมนํ้า 10 ตัว ซ่ึงจะสิ้นเปลืองการใชพลังงาน 
เปนอยางยิ่ง
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ระบบการกรองกําจัดตะกอนที่ใชพลังงานนอย เชน  ในอุปกรณ 1 ชุดใช มอเตอร 1-2 ตัว และสามารถรองรับ      
การเลี้ยงสัตวนํ้าไดหลายบอ หรือในปริมาตรนํา้ที่มากนั้น ยังมีอุปกรณอีกหลายชนิด เชน ในตางประเทศมีการใชกันอยาง
แพรหลาย ไดแก ดรัมฟลลเตอร บรีดฟลลเตอร  แซนดฟลลเตอร  และ Belt type filter (Qingdao Hishing Smart 
Equipment CO.,LTD) โดยเฉพาะการเลี้ยงระบบนํ้าหมุนเวียนจําเปนตองใชเปนอยางยิ่ง หากเราจะนําเขามาใชก็นาจะทําได 
แตเม่ือตรวจสอบราคาของอุปกรณดังกลาวพบวาราคาคอนขางสูงมาก ซ่ึงเกษตรกรรายยอยไมสามารถนํามาใชไดอยางแนนอน
            ดังนั้นการออกแบบ และคิดคนเครื่องกรองตะกอนและกําจัดตะกอนแขวนลอยอัตโนมัต ิ(ASSRD) เพื่อลดตนทุนในการ 
พัฒนาระบบ และลดการนําเขาจากตางประเทศ คณะผูวิจัยจึงไดคิดและประดิษฐ ASSRD โดยใชวัสดุในประเทศที่มีราคาไมแพง 
สามารถใชงานไดกบัทุกสภาพแวดลอม และเม่ือเกิดการชํารุดเสียหาย สามารถจัดหาอะไหลมาซอมแซมบํารุงรักษาไดสะดวก 
เพื่อใหการเลี้ยงสัตวนํ้ามีตนทุนที่ตํ่าลงและสามารถเลี้ยงสัตวนํ้าไดมากยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษา คิดค้น ออกแบบ ประดิษฐ์ และทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกรองและกำจัดตะกอนแขวนลอยแบบอัตโนมัติ 
ที่ใช้ในระบบการเลี้ยงปลากะพงขาวความหนาแน่นสูงในระบบน้ำหมุนเวียน โดยการตรวจสอบการกำจัดตะกอนสารแขวนลอย 
Total Suspended Solid (TSS) และตะกอนสารอินทรีย์แขวนลอย Particulate Organics Matter (POM) เพื่อเป็นต้นแบบ
อุปกรณ์กรองตะกอนท่ีประดิษฐ์ด้วยวัสดุในประเทศ ราคาไม่แพง และใช้งานได้สะดวก 

วิธีดำเนินการ 
1. สถานท่ีศึกษาและระยะเวลาในการทดลอง

ทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ใช้ระยะเวลาการทดลอง 1 ปี 6 เดือน 

2. การออกแบบ และการดำเนินงาน
2.1 ออกแบบโครงสร้างของเครื่องกรองตะกอน 

2.2 ออกแบบผ้ากรองตะกอนเป็น 3 ขนาด คือ 

ขนาดที่ 1 ใช้ผ้ากรองตะกอนขนาด 60 ไมครอน 

ขนาดที่ 2 ใช้ผ้ากรองตะกอนขนาด 80 ไมครอน 

ขนาดที่ 3 ใช้ผ้ากรองตะกอนขนาด 100 ไมครอน 

2.3 ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองตะกอนที่ออกแบบในระบบการเลี้ยงปลากะพงขาวทีมีบ่อเลี้ยงขนาด 35 ลูกบาศก์เมตร 
จำนวน 8 บ่อ ประกอบด้วย 

บ่อเลี้ยง 
ลักษณะบ่อเลี้ยงเป็นบ่อผ้าใบ ทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร ความลึกตรงขอบบ่อประมาณ 2 เมตร ตรงกลางบ่อ 

2.50 เมตร ฝังลึกลงไปในพื้นดิน 2 เมตร มีปริมาตรน้ำประมาณ 35 ลูกบาศก์เมตร ระบบการหมุนเวียนน้ำ ออกจากบ่อเลี้ยง 
ใช้ท่อพีวีซีขนาด 12 นิ้ว เป็นท่อหลักเพื่อรวมน้ำที่ออกจากทุกบ่อ โดยเชื่อมต่อเข้ากับท่อ 4 นิ้วที่ใช้สำหรับนำน้ำจากบ่อเลี้ยง
ผ่านทางท่อระบายน้ำกลางบ่อเพื่อหมุนเวียนน้ำออกสู่ระบบบำบัด ส่วนระบบการหมุนเวียนน้ำเข้ าบ่อเลี้ยง ใช้ท่อพีวีซีขนาด 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว เป็นท่อหลักเช่ือมต่อกับท่อพีวีซี 4 นิ้วพร้อมมีวาล์ว เปิดปิดเพื่อปรับอัตราการไหลเวียนของน้ำ 

ให้เหมาะสม ติดตั้งระบบให้อากาศ โดยใช้ Submersible Ejector Pump ขนาด 1 และ 2 แรงม้า อย่างละ 1 ตัว 
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ภาพที่ 1 ระบบเลี้ยงปลาทดลองแบบ RAS 

2.4 ระบบของบ่อบำบัดชีวภาพ 

บ่อบำบัดชีวภาพประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกันคือ 
ส่วนที่ 1 บ่อตกตะกอนเป็นบ่อคอนกรีต ทรงกลม ลักษณะเป็นกรวย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร ความลึก 

1.5 เมตร คิดเป็นปริมาตรน้ำโดยประมาณ 25 ลบ.ม. ในบ่อใส่เนื้ออวนประมาณ 100 กิโลกรัม คิดเป็นพื้นที่ผิวสัมผัส 300 ตารางเมตร 
ส่วนที่ 2 บ่อกรองชีวภาพ เป็นบ่อคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความกว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร 

แบ่งออกเป็น 9 ช่อง แต่ละช่องมีปริมาตรน้ำประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร มีช่องให้น้ำผ่านทะลุถึงกันได้ และใส่เนื้ออวนทุกช่อง
รวมน้ำหนักประมาณ 1,500 กิโลกรัม คิดเป็นพื้นที่ผิวประมาณ 5,600 ตารางเมตร ปริมาตรน้ำรวมทั้งหมดประมาณ 200 ลูกบาศก์เมตร 

ส่วนที่ 3 บ่อพักน้ำ เป็นบ่อคอนกรีตทรงกลมสำหรับพักน้ำหลังจากบำบัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 เมตร 
ความลึก 1.5 เมตร คิดเป็นปริมาตรน้ำโดยประมาณ 25 ลบ.ม. บ่อนี้จะใช้เก็บน้ำที่บำบัดแล้วก่อนหมุนเวียนกลับเข้าไปยังบ่อเลี้ยง 

2.5 รูปแบบการหมุนเวยีนน้ำ 
ใช้ปั๊มน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 6 นิ้ว มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า ดูดน้ำจากบ่อที่ผ่านการบำบัดน้ำแล้ว 

โดยมีอัตราการหมุนเวียน 1,500 - 2,200 ลิตรต่อนาที ไหลผ่านท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว และ 4 นิ้ว เพื่อลำเลียงน้ำ
เข้าบ่อเลี้ยง โดยท่อ 4 นิ้ว จะมีวาล์วสำหรับเปิด-ปิดน้ำ เพื่อปรับอัตราการหมุนเวียนน้ำลงบ่อเลี้ยงให้มีความสมดุล ส่วนน้ำที่ออกจาก
บ่อเลี้ยงเพื่อลงสู่บ่อบำบัดจะมีท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ติดตั้งอยู่ตรงสะดือบ่อ เช่ือมต่อเข้ากับท่อพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลาง 
12 นิ้ว นำน้ำจากบ่อเลี้ยงไหลลงบ่อตกตะกอน และเข้าสู่ระบบบำบัดต่อไป  

2.6 การเตรียมลูกพันธุ์ปลากะพงขาว และ การเลี้ยงการจดัการการให้อาหาร 

ใช้ลูกพันธุ์ปลากะพงขาวขนาด 6 นิ้วจำนวน 1,500 ตัวต่อบ่อ จำนวน 8 บ่อ จากโรงเพาะและอนุบาล ของศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ในระหว่างการทดลองเลี้ยงจะให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปวันละ 1 ม้ือ 
ปริมาณ 2.5 - 3 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวปลา และหลังจากเลี้ยงไป 4 เดือน จะให้อาหารเป็นปลาสด อีก 2 เดือน จนสิ้นสุด
ระยะเวลาการทดลอง 

2.7 การเก็บข้อมูลคณุภาพน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ 

- เก็บข้อมูล น้ำ ก่อนเข้าท่อกรองตะกอนจำนวน 1 จุด สัปดาห์ละ 3 ครั้ง วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตรวจสอบ TSS 

และ POM เป็นเวลา 25 สัปดาห์ โดยเก็บควบคู่กับการเก็บน้ำหลังผ่าน AASRD โดยแยกรูปแบบการเก็บเป็น 3 รูปแบบ ดังนี ้
- เก็บข้อมูลน้ำหลังผ่าน AASRD โดยผ่านผ้ากรอง 60 ไมครอน ทุกวันจันทร์ 
- เก็บข้อมูลน้ำหลังผ่าน AASRD โดยผ่านผ้ากรอง 80 ไมครอน ทุกวันพุธ  
- เก็บข้อมูลน้ำหลังผ่าน AASRD โดยผ่านผ้ากรอง 100 ไมครอน ทุกวันศุกร์  
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2.8 การตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลา ตรวจสอบด้วยวิธีการดงันี้ 
1. น้ำหนักปลาเพิ่มขึ้นต่อวัน (Daily Weight Gain, DWG) (กรมั/วัน)
น้ำหนักต่อวัน = (w2-w1) 

 (t2-t1) 

เมื่อ  W2 = น้ำหนักปลาเฉลี่ย (กรัม) เม่ือเวลา(วัน)ที่ t2 

เมื่อ  W1 = น้ำหนักปลาเฉลี่ย (กรัม) เม่ือเวลา(วัน)ที่ t1 

2. อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ (Food Conversion Rate; FCR)

FCR = น้ำหนักอาหารแห้งท่ีกิน 

 น้ำหนักปลาที่เพ่ิมขึ้น 

3. อัตรารอดตาย (Survival rate) %

อัตรารอดตาย = จำนวนปลาเม่ือสิ้นสุดการทดลองx100 

   จำนวนปลาเริ่มต้น 

4. ประสิทธิภาพการกำจัด TSS ของ AASRD (%)

= (TSS ก่อนเข้า AASRD-TSS หลังเข้า AASRD)x100 

  TSS ก่อนเข้า ASSRD 

5. ประสิทธิภาพการกำจัด POM ของเครื่อง AASRD (%)

= (POM ก่อนเข้า AASRD-POM หลังเข้า ASSRD)x100 

  POM ก่อนเข้า ASSRD 

หมายเหตุ วิธีการประเมินประสิทธิภาพการกำจัด TSS และ POM ที่ได้จากตัวอย่างน้ำที่เก็บก่อนท่ีจะผ่านAASRD 

(น้ำในบ่อเลี้ยง) มาหักลบกับค่าของ TSS และ POM ที่ได้จากตัวอย่างน้ำที่เก็บหลังจากผ่าน AASRD คูณด้วย 100 เพื่อคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์  
3. การทดสอบระบบการทำงานของ AASRD

3.1 ทดสอบการรองรับปริมาณน้ำสูงสุดต่อนาที 

3.2 ทดสอบตัวควบคุมอุปกรณ์การฉีดลา้งตะกอนแตล่ะตัว ทั้งการทำงานแบบ Automatic และ Manual 

3.3 ทดสอบตัวควบคุมอุปกรณ์ดดูตะกอนภายในตัว AASRD แบบ Automatic และ Manual 

3.4 ทดสอบระบบขับเคลื่อนมูเล่ย ์สำหรับเลื่อนหัวฉีด Automatic และ Manual 

3.5 ทดสอบระบบการใช้งานจริงผา่นถุงกรองขนาดต่าง ๆ 

3.6 ประเมินผลการทำงานของอุปกรณ์ของ AASRD และแกไ้ขข้อบกพร่อง และทดสอบ 

4. การตรวจคณุภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง และระบบบำบัดทุกวันได้แก่ ความเค็ม ใช้ Refractometer ยี่ห้อ ATAGO อุณหภูมิ 

และความเป็นกรด-ด่าง(pH) ใช้ pH meter model multiline 4 ยี่ห้อ WTW ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ำใช้เครื่อง DO meter 

model multiline 4 ยี่ห้อ WTW ความเป็นด่าง (Alkalinity) ใช้วิธ ีPotentionmetric titration to pre-selected pH ไนไตรท์ 
(nitrite-nitrogen) โดยวิธี Grasshoff (1976) วิเคราะห์โดยเครื่อง Spectrophotometer UV-1800 Shimadzu และค่าแอมโมเนีย 
(ammonia-nitrogen) โดยใช้วิธี Phenol-hypo-Chlorite method วิเคราะห์โดยเครื่อง Spectrophotometer UV-1800 Shimadzu 

สารแขวนลอย Total Suspended Solid (TSS) และสารอินทรีย์แขวนลอย Particulate Organics Matter (POM) โดยการอบ
ที่ 110 องศาเซลเซียส 24 ช่ัวโมง และเผาที่ 450 - 550 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง และหาความช้ืนเพื่อหาน้ำหนัก 

ของตะกอนโดยการนำไปอบท่ี 110 องศาเซลเซียส 2 ช่ัวโมง และนำไปชั่งเพื่อหาน้ำหนักแห้ง (คณิต และคณะ, 2537) 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ
นำข้อมูลประสิทธิภาพการกำจัด TSS และ POM ของแต่ละชุดการทดลอง มาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติ 

โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบ one way analysis of variance และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 
ชุดการทดลองด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ 
สถิติสำเร็จรูป รวมทั้งศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และอัตราการรอดตาย 

ผลการทดลอง 
รูปแบบของเครื่อง AASRD ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมต ่อบ ่อเลี้ยงและระบบการเลี้ยงปลาในครั้งนี้ประกอบด้วย 

1. โครงสร้างท ่อกรองตะกอน
ลักษณะเป็นทรงกระบอก ความยาว 1.75 เมตร เส้นผ ่านศูนยกลาง 0.30 เมตร (เส้นรอบวง 1.22 เมตร) ด้านหัว และ 

ด้านท้ายทำเป็นหน้าแปลนสแตนเลสเจาะรู 8 รูสำหรับขันน็อต ตัวโครงเป็นเหล็กเส้นสแตนเลส เกรด 304 ขนาด ¼ นิ้ว จำนวน 
15 เส้นสำหรับรองรับผ้ากรองดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 โครงสร ้้างท่อกรองตะกอน 

2. โครงสร ้างหัวฉีดตะกอนและชุดควบคุมอัตโนมัติ
ออกแบบแกนหลักสำาหรับใหหัวฉีดยึดเกาะใหสามารถเคลื่อนที่ไป-กลับได ้ มีลักษณะเป ็นตัวยูคว่ำลงความกวางของชุด

หัวฉีดครอบคลุมท่อกรองตะกอน และที่โครงเหล็กตัวยูทั้ง 2 ฝั่งติดตั้งหัวฉีดน้ำแรงดันสูง ฝั่งละ 3 หัว รวม 6 หัวฉีดและมีระยะ  
ห่างกันแต ่ละหัวประมาณ 10 เซนติเมตรเชื่อมต่อด้วยสายยางเข้าไปยังกล่องรองรับน้ำซ่ึงติดตั้งอย ู่ด้านบนแผงฉีดพร้อมประ
กอบติดตั้งระบบล ้อเลื่อนเพื่อควบคุมให้การฉีดน้ำทั่วถึงท่อกรองตะกอนโดยจะฉีดตะกอนตามแนวท่อตั้งแต ่จุดแรกทีร่ับนํ้าจากบอ
 เลี้ยงและจะเคลื่อนที่ไป-มาเพื่อฉีดล้างตะกอนให้ทั่วถงึตัวท่อกรองซ่ึงคุมการทำงานไดทั้งแบบอัตโนมัติด ้วยอุปกรณ์สมาร ์ทรีเลย ์ 
และสามารถทำงานแบบแมนนวลได้ ส ่วนป ั๊มน้ำที่ใช ้ในการดูดน้ำมาฉีดล ้างผ ้ากรองจะใช ้ขนาด 2 แรงม้า  ่แรงดัน 380 V 
 โดยออกแบบให้มีขนาดท่อน้ำเขา-ออก  ¼ นิ้ว และการทำงานต ่างๆ ผ ่านตูค้วบคุมแบบอัตโนมัตใิช้ PLC Inverter ยี่่ห้อ  Fuji

Electric รุน่ FRENIC-Mini ในการควบคุม โดยเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งการอุปกรณ์ แต ่ละตัวให้ทำงานตามทีก่ำหนด
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ก. 

ข. 
ภาพที่ 3 ก. แสดงสวิตซ์การทำงานหน้าตู้ควบคุม ข. อุปกรณ์ประกอบในตู้ควบคุมของ AASRD 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ AASRD 

สวิตซ์ปิด-เปิดเคร่ือง สวิตซ์ควบคุมทิศ
ทางการทางการเคล่ือนท่ี

สวิตซ์ควบคุมป๊ัมดูด
ตะกอนทิ้ง

สวิตซ์ ควบคุมป๊ัมน ้าฉีดผา้
กรอง

ไฟแสดงสถานะการท างานของอุปกรณ์
แต่ละตวั

สวิตซ์ควบคุมมอเตอร์ควบคุม
สายพาน

PLC Inverter 
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ภาพที่ 5 ระบบหัวฉีดน้ำล้างตะกอนอัตโนมัต ิ

3. ลักษณะผ้ากรองกำจัดตะกอน
โดยออกแบบผ้ากรองตะกอนเป็นผืนสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1.22 เมตร ยาว 1.82 เมตร โดยเย็บขอบให้มีตีนตะขาบ

กว้าง 10 เซนติเมตร สำหรับยึดติดกัน แบ่งการออกแบบผ้ากรองเป็น 3 ขนาด คือ 60, 80 และ 100 ไมครอน  

ภาพที่ 6 ผ้ากรองตะกอน 

4. ระบบกำจัดตะกอน
ใช้ปั๊มน้ำขนาด 1.0 แรงม้า ขนาดท่อเข้า-ออก 2 นิ้ว โดยต่อท่อดูดตะกอนไว้ด้านในด้วยท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้วเจาะรูรอบท่อ 

ต่อเข้ากับท่อดูดขนาด 2 นิ้วโดยใช้ข้อลด 2 นิ้ว มา 4 นิ้ว ความยาวเท่ากับ 1.70 เมตร แล้วสอดเข้าไปวางไว้บนพื้นล่างของ 
ท่อกรองตะกอน เพื่อดูดตะกอนท่ีสะสมท่ีพื้นล่างของท่อกรองตะกอนออก โดยต่อท่อออกด้วยท่อพีวีซีขนาด 2 - 3 นิ้ว เดินท่อ
ให้ปลายท่อปล่อยตะกอนท่ีบ่อเก็บตะกอน โดยควบคุมการทำงานได ้2 แบบ คือ แบบอัตโนมัติ สามารถตั้งโปรแกรมการทำงาน
ให้ดูดตะกอนได้ตามต้องการ หน่วยเวลาทีต่่ำที่สุดของการทำงานคือ วินาที และสูงสุด เป็นช่ัวโมง แต่ในการทำงานจริง จะตั้งเวลา
ให้ดูดตะกอนไปท้ิงเพียง 15 - 30 วินาทีต่อครั้ง และจะให้ทำงานอัตโนมัติ วันละ 3 - 5 ครั้ง แสดงปั๊มดูดตะกอนภาพที่ 7 

ภาพที่ 7 ระบบดูดตะกอนออกจาก AASRD 

ป๊ัมดูดตะกอน ควบคุมการท างานดว้ย PLC 
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ภาพที่ 8 ท่อดูดตะกอนขนาด 4 นิ้ว พร้อมเจาะรู ที่ใส่ไว้ในท่อกรองตะกอน 

ผลการศึกษาการออกแบบ   AASRD   ในการเลี้ยงปลากะพงขาวความหนาแนนสูงในระบบนํ้าหมุนเวียน   โดยทําการ 
ออกแบบ และทดลองใชจริงในระบบการเลี้ยงปลาจํานวน 8 บอ แตละบอปลอยปลาจํานวน 1,500 ตัว ทดลองเลี้ยงเปนระยะ 
เวลา 6 เดือน ในชวง 4 เดือนแรกอาหารจะใหเปนอาหารเม็ดสําเร็จรูป และ อีก 2 เดือนจะใหอาหารโดยใชปลาสดเม่ือสิ้นสุด 
การทดลองพบวา ปลากะพงขาวที่เลี้ยงตลอด 6 เดือน มีอัตรารอดตายที่ไดจากการจดบันทึกการตายทุกวัน และเม่ือสิ้นสุดการ 
ทดลองมีคาเฉลี่ย 93.00 เปอรเซ็นต และเม่ือตรวจสอบอัตราการเจริญเติบโตในชวง 4 เดือนแรกซ่ึงใชอาหารเม็ดสําเร็จรปูเปน 
อาหาร พบวา มีอัตราการเจริญเติบโตตอวันเฉลี่ยเทากับ 2.5 กรัม อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 1.35 และ 2 เดือนหลัง 
ทดลองเลี้ยงโดยใชอาหารสดมีอัตราการเจริญเติบโตตอวันเทากับ 2.3 กรัม อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อเทากับ 4.5            
ซ่ึงพบวาการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อในชวง 2 เดือนหลังมีคาสูงกวา 4 เดือนแรกอยางเห็นไดชัด อาจจะมาจากคุณภาพของอาหาร 
ไมเหมือนกัน ในขณะที่อาหารเม็ดจะมีสารอาหารหรือโปรตีนที่คงที่ 38-40 เปอรเซ็นต สวนปลาสดที่นํามาใหเปนปลาที่มี   
หลากหลายชนิด ไดแก ปลาหลังเขียว ปลาขางเหลือง ปลาทูแขก ปลาหัวพลู ซ่ึงความสดของปลาหรือคุณภาพของปลา         
จะไมสามารถควบคุมได จากการสอบถามการเลี้ยงของเกษตรกรที่เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในตําบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา       
ซ่ึงเลี้ยงใชหัวปลาทูแขกเปนอาหารสดเลี้ยงปลา จากปลาระยะเริ่มตนตั้งแต 6 นิ้ว จนนํ้าหนักปลาเฉลี่ยไมนอยกวา 3 กิโลกรัม   
ใชเวลาการเลี้ยงประมาณ 2 ป มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อเทากับ 6-7 กิโลกรัม แตหากตรวจสอบปลาที่มีขนาดนํ้าหนกั 
0.5-1.0 กิโลกรัมที่เลี้ยงโดยใชปลาสดแบบเดียวกัน จะมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อสูงถึง 8-9 กิโลกรัม เนื่องจากในชวง    
ปลาขนาดเล็กจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ชา ถึงแมจะกินอาหารมาก แตในขณะที่เม่ือปลาเริ่มมีขนาดตั้งแต 1.5-2.0 กิโลกรัม      
ปลาจะมีอัตราการเจริญเติบโตคอนขางเร็ว ถึงแมจะมีอัตราการกินอาหารที่นอยกวาปลาขนาดเล็กก็ตาม

ผลการเลี้ยงที่ไดมาจากการออกแบบการเลี้ยงโดยการประดิษฐ AASRD มาใชงานทําใหสามารถบงบอกไดถึงความ 
เหมาะสม และประสิทธิภาพของการใชงานของ AASRD ดังกลาว ผลที่ไดสามารถประเมินประสิทธิภาพเปน 2 สวนดวยกัน คือ 
สวนที่ 1 ประสิทธิภาพการใชงาน AASRD และ 2 ขนาด ของผากรองตะกอนที่เหมาะสมตอการใชงานสามารถอธิบายไดดังนี้      

สวนที่ 1 คือการประเมินผล การออกแบบ รูปแบบของ AASRD รวมทัง้รายละเอียดการใชงาน พบวา อุปกรณที่ 
ออกแบบมา สามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพอุปกรณตางๆ สามารถทํางานภายใตนํ้าที่มีความเค็มไดในระดับด ี อาจจะ   
มีการแกไขการใชงานในชวงแรกแตหลังจากแกไขขอบกพรองแลวพบวาสามารถใชงานไดจริง รายละเอียดและคุณลักษณะที่   
เหมาะสมของ AASRD ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายละเอียดคุณลักษณะ AASRD 

รายละเอียด คุณลักษณะ 

โครงชุดกรอง 

ผ้ากรอง 
มอเตอร์ควบคมุการฉดีตะกอน 

ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 1.75 เมตร 
รองรับน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลติรต่อนาที 

ขนาด 60, 80 และ 100 ไมครอน 

ขนาด 2 แรงม้า 

- 199 -



รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 O1O48 

รายละเอียด คุณลักษณะ 

มอเตอร์ควบคมุการเคลื่อนที่ของหัวฉีด 

มอเตอร์ควบคมุการดูดตะกอนท้ิง 
ระบบควบคมุสายพาน Limit Switch 

มู่เลย ์

สายพาน 

หัวฉีด 

ระบบตู้ควบคุม 

ขนาด ¼ แรงม้า 
ขนาด  1.5 แรงม้า 
2 ตัว ควบคุมได้ 2 ทิศทางไป-กลบั  
ขนาด 4 นิ้ว แบบ ร่อง เอ 

ใช้ยางโอริงขนาด 3 หุน 

จำนวน 6 หัว ขนาด ¼ นิ้ว แรงดันน้ำ 0.5 บาร์ 
ตู้กันน้ำขนาด กว้าง 45 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร 

 ก.  ข. 

ค. 
ภาพที่ 9 ก. ตู้ควบคุม, ข. AASRD และ ค. หัวฉีดตะกอน 

สวนที่ 2 เปนการประเมินความสามารถของผากรองแตละขนาดที่สามารถจะกรองและกําจัดตะกอนสารแขวนลอย 
และ ตะกอนสารอินทรีย ของผากรองขนาด 60, 80 และ 100 ไมครอน โดยเม่ือวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวาการประสิทธิภาพ
การกําจัดตะกอนสารแขวนลอยของ ผากรองขนาด 60 และ 80 ไมครอนมีประสิทธิภาพการกําจัดไมแตกตางกัน แตระหวาง 60 
ไมครอนกับ 100 ไมครอน มีคา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในสวนของประสิทธิภาพการกําจัดตะกอนสาร
อินทรียแขวนลอยของ ขนาด ผากรอง 60 ไมครอน มีความแตกตางกับขนาดผากรอง 80 และ 100 ไมครอน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) แสดง ดังตารางที่ 2  และผลการทดลองดังกลาวชี้ใหเห็นวาผากรองขนาดตา 60 ไมครอนสามารถกําจัด
ตะกอนสารแขวนลอยและสารอินทรียไดดีทีสุ่ด รองลงมาคือที่ 80 และ 100 ไมครอน มีการกําจัดไดเทากับ 47.600±5.890, 
43.898±7.088 และ 43.416±6.875 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรีย แขวนลอย หรือ POM 
เทากับ 26.760±5.023, 20.612±4.156 และ 18.984±6.064 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการกำจดัตะกอนแขวนลอย และตะกอนสารอินทรีย์เฉลี่ย ในระยะเวลา 6 เดือน (25 สัปดาห์) 
Parameter 60 ไมครอน 80 ไมครอน 100 ไมครอน 

ประสิทธิภาพการกำจัดสารแขวนลอยเฉลี่ย (TSS) (เปอร ์เซ็นต ์)      47.600±5.890a 43.898±7.088ab 43.416±6.875b 

ประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรีย ์เฉลี่ย (POM) (เปอร ์เซ็นต)        26.760±5.023a   20.612±4.156b  18.984±6.064b

จากขอมูลประสิทธิภาพการกําจัดตะกอนสารแขวนลอย และตะกอนสารอินทรีย ของ AASRD ที่ออกแบบโดยการใช 
ผากรอง 3 ขนาด คือ 60, 80 และ 100 ไมครอน เพื่อกรองเอาตะกอนที่ใชเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบนํ้าหมุนเวียนเปนระยะ
เวลา 6 เดือน สามารถนํามาเขียนเปนกราฟประสิทธิภาพการกําจัดไดดังภาพที่ 10 และ 11  

ภาพที่ 10 กราฟแสดงประสิทธิภาพการกำจัด TSS ของ AASRD ที่ใช้ผ้ากรองต่างขนาดกัน 

ภาพที่ 11 กราฟแสดงประสิทธิภาพการกําจัด POM ของเครื่องกรองตะกอน ที่ใชผากรองตางขนาดกัน 
การใช AASRD ปริมาณตะกอนที่เก็บไดในแตละวันนํ้าหนักมีคาตาง ๆ กัน แตเม่ือนํามาคํานวณเปนปริมาณนํ้าหนัก 

แหง ของตะกอน พบวาสามารถเก็บตะกอนไดเฉลี่ย 1 เดือนแรกเทากับ 0.5 กิโลกรัมตอวัน เดือนที่ 2 เฉลี่ย 1.3 กิโลกรัมตอวัน 
เดือนที่ 3 เฉลี่ย 1.5 กิโลกรัมตอวัน และ เดือนที่ 4 เฉลี่ย 2 กิโลกรัมตอวัน โดยปริมาณอาหารเม็ดที่ใชเลี้ยงปลาใหสูงสุดตอวัน 
อยูในเดือนที่ 4 เฉลี่ยวันละ 20 กิโลกรัม สวนเดือนที่ 5 ซ่ึงใหอาหารโดยใชปลาสดพบวา ตะกอนที่เก็บไดเฉลี่ยตอวันเทากับ 
0.93 กิโลกรัม และเดือนที่ 6 เฉลี่ย 1.2 กิโลกรัมตอวัน โดยปริมาณปลาสดที่ใชเลี้ยงปลามากที่สุดคือ 30 กิโลกรัมตอวัน ในเดือน 
ที่ 6 เม่ือสิ้นสุดการทดลอง ขนาดของปลาที่เลี้ยงเฉลี่ยเทากับ 675.12±13.10 กิโลกรัม  
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ก.        ข. 
ภาพที่ 12 ก. และ ข. ลักษณะตัวอย่างตะกอนท่ีเก็บได้จากเครื่องกรองตะกอน 

สรุปและวิจารณ์ผล 
การออกแบบ เครื่องกรอง และกําจัดตะกอนแขวนลอยอัตโนมัติ (AASRD) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการรองรับการ 

เลี้ยงปลากะพงขาวความหนาแนนสูงดวยระบบนํ้าหมุนเวียน ที่ปลอยปลาลงเลี้ยงจํานวน 8 บอแตละบอปลอยปลา 1,500 ตัว 
ทดลองเลี้ยงจากปลาขนาด 6 นิ้วจนปลาขนาดไมนอยกวา 600 กรัม การใหอาหารประกอบดวยอาหารเม็ดเลี้ยงใน              
4 เดือนแรก และ 2 เดือนหลัง ใชปลาสด พบวา เครื่องกรองตะกอนดังกลาวสามารถใชงานไดเปนอยางดี สามารถรองรับ  
อัตราการไหลของนํ้าไดไมนอยกวา 1,000 ลิตรตอนาที และออกแบบใหสามารถทํางานไดทั้งแบบอัตโนมัติและแบบควบคุม 
การเปดปดดวยคน ตนทุนในการผลิตเครื่องกรองประมาณ 70,000 บาท เม่ือเปรียบเทียบกับอปุกรณกําจัดตะกอนของ      
ตางประเทศ เชน ดรัมฟลเตอรที่ขนาดความสามารถในการรองรับอัตราการไหลของนํ้า ไมนอยกวา 4,000 ลิตรตอนาที ราคา
ประมาณ 500,000 บาท ซ่ึงอุปกรณดังกลาวเปนการนําเขามาจากตางประเทศ หากมีอุปกรณชิ้นใดชํารดุจะไมสามารถหา      
อุปกรณอะไหลในประเทศมาใชทดแทนได จําเปนตองสั่งซ้ือผานตัวแทน ซ่ึงบางครั้งใชเวลานาน ราคาแพง และมีความยุงยาก
ในกระบวนการ แตอุปกรณที่ออกแบบขึ้นมาใชเอง สามารถหาอุปกรณหรืออะไหลภายในประเทศ และบริเวณพื้นที่ใกลเคียง
สามารถจัดหาไดสะดวกรวดเร็ว และทันตอการใชงาน ที่สําคัญราคาไมแพง และผูใชงานสามารถใชงานไดงาย ไมตองพึ่งพาชาง
จากบริษัทใหมาคอยดูแล บํารุงรักษาซ่ึงจะสิ้นเปลืองคาใชจายในการดาํเนินการอีกดวย ในสวนของขนาดผากรองที่จะนํามา 
ใชงานสามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดการใชงาน ในการเปลี่ยนเพียงแคถอดเอาผากรองที่เราตองการเปลี่ยนออกโดยการแกะ    
ตีนตะขาบ และนําอันใหมมาใสแทน ซ่ึงใชเวลาไมนาน ในบางชวงเวลาที่ปลามีขนาดเล็กสามารถเลือกใชขนาดที่เหมาะสม เชน 
ขนาดที่ตาโตกวา ซ่ึงราคาจะถูกกวา การถอดเปลี่ยนใชงานงายสะดวก   

จากผลการศึกษาออกแบบ ระบบกรองตะกอนแบบอัตโนมัติ เพื่อนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้ในการเลี้ยงปลากะพงขาว
ในครั้งนี้ ยังพบอีกว่า ระดับของออกซิเจนในบ่อตกตะกอน และบ่อกรองชีวภาพมีค่าโดยเฉลี่ย 4.02 - 5.10 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ซ่ึงน่าจะมีผลมาจากในช่วงของการทำงานของเครื่องกรองตะกอน จะมีการดูดน้ำในบ่อตกตะกอนที่ผ่านการกรองแล้ว มาฉีด
ตรงผ้ากรอง ซ่ึงทำให้น้ำเกิดการผสมกับอากาศในปริมาณมากในจุดนี้ ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนเพียงพอต่ อการทำงานของ
แบคทีเรียในระบบ และเพียงพอต่อของเสียที่ออกมาจากการให้อาหารและการขับถ่าย โดยทั่วไปทุก ๆ 1 กิโลกรัมของอาหาร
ปลาที่กินเข้าไป ปลาและแบคทีเรียต้องการใช้ออกซิเจนประมาณ 0.50 - 0.56 กิโลกรัม (Losordo et al., 1992) ซ่ึงในระบบ
การเลี้ยงครั้งนี้มีออกซิเจนเพียงพอต่อการใช้งาน สามารถเลี้ยงปลาได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อุปกรณ์ที่
ออกแบบไว้ สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะขนาดของผ้ากรองซ่ึงมีความสำคัญต่อการกำจัดเอาปริมาณตะกอนในระบบ
การเลี้ยงออก สามารถเลือกใช้ขนาดตาที่โตกว่า คือ 100 และ 80 ไมครอน ในช่วงที่ปลามีขนาดเล็ก ซ่ึงจะลดค่าใช้จ่าย
เนื่องจากผ้ากรองขนาดเล็ก คือ 60 ไมครอน มีต้นทุนสูงกว่า และเม่ือปลาโตขึ้น การให้อาหารมากข้ึน ควรเปลี่ยนเป็นขนาดตา 
60 ไมครอน จึงจะเหมาะสมต่อการกำจัดปริมาณตะกอน ต่าง ๆ ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเครื่องกรองตะกอน 

ที่ออกแบบมา สามารถช่วยให้ระบบกรองชีวภาพทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีการสะสมของแอมโมเนียในระบบกรอง
ชีวภาพเกินค่ามาตรฐาน สามารถใช้ระบบดังกล่าวเลี้ยงปลาได้ตลอดไม่จำเป็นต้องล้างระบบกรองชีวภาพในระหว่างการเลี้ยง 
หากเปรียบเทียบกับการเลี้ยงปลากะพงขาวความหนาแน่นสู งในระบบน้ำหมุนเวียนเชิงพาณิชย์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนา 
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การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ที่ไม่มี AASRD ที่เหมาะสม พบว่าการสะสมแอมโมเนียในระบบกรองชีวภาพในระหว่าง
การเลี้ยงปลาในช่วงที่เลี้ยงปลากะพงขาวความหนาแน่น 1,500 ตัวต่อบ่อ เมื่อเลี้ยงไปได้ 5 - 6 เดือน แอมโมเนียในระบบสะสม 
มากกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลาหลายวันติดต่อกัน น้ำในระบบกรองชีวภาพเริ่มมีกลิ่นเหม็น และปลาเริ่มไม่กินอาหาร 
จำเป็นต้องรื้อระบบกรอง(เนื้ออวน)ออกมาล้างทำความสะอาด และ ฉีดล้างระบบกรองชีวภาพทั้งหมด เพื่อกำจัดแอมโมเนียออก 
จึงสามารถเลี้ยงปลาไปได้ประสบความสำเร็จ การแก้ไขปัญหาเรื่องแอมโมเนียในครั้งนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ต้นเหตุ
น่าจะมาจากปรมิาณการสะสมของตะกอนในระบบมากเกินไป ทำให้การใช้ออกซิเจนในระบบมากขึ้น ในขณะที่แบคทีเรียไม่สามารถย่อย
สารพิษได้เต็มประสทิธิภาพ เนื่องจากถูกปกคลุมด้วยตะกอน วิธีการแก้ปัญหาคือการล้างระบบบำบัดโดยเฉลี่ยประมาณ 6 เดือนต่อครั้ง 
แต่ในการปฏิบัติแบบน้ัน จำเป็นต้องใช้แรงงานคนมากพอสมควร และใต้องใช้เวลา 2 - 3 วัน จึงจะแล้วเสร็จ  

ในอนาคตการเลี้ยงสัตว์น้ำระบบหมุนเวียนเป็นรูปแบบที่สำคัญ และเป็นรูปแบบที่ต้องนำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างแน่นอน 
การใช้ AASRD ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ และแก้ปัญหาเรื่องการใช้แรงงานคน ระยะเวลาที่ใช้สำหรับการล้างบ่อกรองชีวภาพ 
ทำให้สามารถลดกิจกรรมดังกล่าวลงไปได้เป็นอย่างดี เหมาะสมต่อการใช้งานจริง ผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อม
เพื่อจัดเตรียมปัจจัยที่จำเป็นในการเลี้ยงรูปแบบน้ีให้ครอบคลุมครบถ้วน และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
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การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาตะกรับหน้าแดง 

จิระยุทธ ร่ืนศิริกุล1* พัชรี นวลศรีทอง2 และ มาวิทย์ อัศวอารีย์1 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา) 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา 

บทคัดย่อ 

ศึกษาผลการเพาะพันธุ์ปลาตะกรับหน้าแดงโดยวิธีผสมเทียม ระยะเวลาพัฒนาการของตัวอ่อนและลูกปลา ผลของความเค็ม
ต่อการอนุบาลลูกปลา และลวดลายและสีสันของปลาตั้งแต่ระยะวัยรุ่นถึงวัยเจริญพันธุ์ โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ปลาที่รวบรวมจากธรรมชาติ 
คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์และผสมเทียมโดยฉีดฮอร์โมน LHRHa กระตุ้นการตกไข่ จำนวน 2 เข็ม เม่ือแม่ปลาตกไข่ รีดไข่ผสมกับน้ำเช้ือ 
ตรวจสอบผลการผสมเทียม หลังปฏิสนธิตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาของคัพภะแต่ละระยะตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนฟักเป็นตัว 
ตรวจสอบพัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อนจนเป็นปลาวัยรุ่น ศึกษาผลของความเค็มต่อการอนุบาลลูกปลาตั้งแต่อายุ 1 - 30 วัน 
โดยใช้ความเค็ม 3 ระดับ คือ 10, 20 และ 30 พีพีที ตรวจสอบอัตรารอดและความยาวของลูกปลาแตล่ะระดับความเค็ม สังเกต
ลวดลายและสีสันของปลารูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ระยะวัยรุ่นถึงวัยเจริญพันธุ์ พบว่าแม่ปลามีระยะเวลาการตกไข่ 36.2±3.4 ช่ัวโมง 
อัตราการผสม 78.4% ไข่ที่ผสมใช้เวลา 22 ช่ัวโมงจึงฟักออกเป็นตัว (อุณหภูมิน้ำ 27 oC) อัตราการฟัก 73.9% ลูกปลาแรกฟักยาว 
1.84±0.87 มม. ลูกปลาวัยอ่อนพัฒนาจนเป็นปลาวัยรุ่นใช้เวลา 45 วัน ยาว 11.37±1.20 มม. เม่ืออนุบาลลูกปลาที่ระดับความเค็ม
แตกต่างกันพบว่าอัตรารอดและความยาวเหยียดของลูกปลาไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) คือมีค่า 6.8±2.2, 10.7±7.8 และ 
5.1±1.0% และ 1.04±0.72, 1.29±0.67 และ 1.13±0.80 เซนติเมตร ท่ีความเค็ม 10, 20 และ 30 พีพีที ตามลำดับ ลวดลาย
และสีสันของปลามีความแตกต่างกันตามระยะการเจริญเติบโต 

คำสำคัญ: ปลาตะกรับหน้าแดง การผสมเทียม พัฒนาการของลูกปลา ลวดลายและสีสัน 

*ผู้รับผดิชอบ: 1/19 หมู่ 3 ถ.เก้าแสน ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 E-mail: jruensirikul@yahoo.com
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Propagation and Nursing on Red Scat, Scatophagus argus var. rubrifrons 
 

Jirayuth Ruensirikul1 Patcharee Nuansrithong2 and Mavit Assava-aree1 
1Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 6 (Songkhla) 
2Phangnga Coastal Aquaculture Research and Development Center  

 

Abstract 

Artificial breeding performance of red spotted scat, embryonic development timing, larval 

development, the effect of water salinity on larval rearing, body color and pattern from juvenile to 

mature stage were studied. Broodfish were selected and artificially bred by LHRHa hormone double 

injections for ovulation inducement. After ovulation, ovulated oocytes were fertilized with milt. The artificial 

breeding performance was investigated. After fertilization, embryonic development timing of each stage 

from fertilization to hatching and larval development from hatching to the juvenile stage were checked. 

The survival rate and the total length of the larvae reared at 3 water salinities: 10, 20 and 30 ppt were 

measured. The fish body pattern and color of juvenile to mature was observed. The results showed that 

the latency time was 36.2±3.4 h. The fertilization rate was 78.4% which hatched in 22 hrs. At water 

temperature of 27oC. The hatching rate was 73.9%, the total length of newly hatch out larvae was 

1.84±0.87 mm. The larvae became juvenile stage in 45 days at 11.37±1.20 mm. in total length. Survival rate 

(6.8±2.2, 10.7±7.8 and 5.1±1.0%) and total length (1.04±0.72, 1.29±0.67 and 1.13±0.80 cm) of larvae  

that reared in different water salinities was not significantly different (p>0.05) at the salinity of 10, 20 and 

30 ppt, respectively. Body pattern and color of fish was differed correlated with the developmental stage. 

 

Keywords: red scat Scatophagus argus var. rubrifrons, artificial insemination, larval development, body color, 

pattern 
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คำนำ 
นอกเหนือจากประโยชน์เพื่อการบริโภคแล้ว ปลาตะกรับยังใช้ประโยชน์เพื่อการนันทนาการได้ โดยเฉพาะตะกรับหน้าแดง 

(red scat, Scatophagus argus var. rubrifrons) เป็นปลาทีมีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ มีสีสันสวยงามกว่าปลาตะกรับหน้าเขียว 
(green scat, Scatophagus argus) เป็นที่ต้องการของนักเพาะเลี้ยงปลาสวยงามทั้งในและต่างประเทศ (Gupta, 2016) 

ประเทศไทยมีการส่งออกปลาตะกรับเพื่อจำหน่ายเป็นปลาสวยงามไปยังต่างประเทศประมาณ 50,000 - 350,000 ตัว (ข้อมูล ปี 
2560 - 2562, กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ) อย่างไรก็ตามต้องอาศัยการรวบรวมลูกปลาจาก
ธรรมชาติ ทำให้ลูกปลาที่ได้มีความไม่แน่นอนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือลูกปลามีขนาดแตกต่างกันและมักจะมีปัญหา
คือความบอบช้ำจากการจับและมีปรสิต ในบางครั้งก็มีแผลจากการลำเลียงทำให้ปลาป่วยเป็นโรค ต้องนำมารักษา ทำให้เกิด
ความสูญเสียในทางเศรษฐกิจ  
 ถึงแม้ว่ากรมประมงเพาะขยายพันธุ์ปลาตะกรับหน้าเขียวจนสามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรและปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
ได้แล้ว (จิระยุทธ และคณะ, 2551; 2552) แต่สำหรับปลาหน้าแดงนั้นยังไม่สำเร็จ เนื่องจากแม่ปลาที่จับจากธรรมชาติ มักมี
ระยะไข่ท่ียังไม่พร้อมต่อการกระตุ้นการตกไข่ด้วยฮอร์โมน หรือแม้แต่การนำมาเลี้ยงต่อในที่กักขัง แม่ปลาส่วนใหญ่ไม่มีการพัฒนา
ของไข่จนถึงระยะสุดท้าย (final maturation) ดังนั้นการพยายามเลี้ยงและคัดเลือกแม่ปลาธรรมชาติที่มีความพร้อมมาขยายพันธุ์ 
เพื่อให้ได้รุ่นลูกจำนวนหนึ่งแล้วนำมาเลี้ยงให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในที่กักขัง (hatchery-produced broodstock) น่าจะทำให้การผลิต
ลูกปลาชนิดนี้ง่ายข้ึนในอนาคต 

 การพิจารณาเลือกซ้ือปลาสวยงามของผู้นิยมเลี้ยงปลาประเภทนี้ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือลวดลายและสีสันของ
ตัวปลา ปลาบางชนิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงลวดลายและสีสันตั้งแต่ระยะวัยรุ่นจนถึงวัยเจริญพันธุ์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 
เช่น ปลาการ์ตูน (สามารถ และคณะ, 2558) หรือเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน เช่น ปลา sweetlips (Leu et al., 2012) สำหรับ 

ปลาตะกรับหน้าเขียวพบว่าหลังจากระยะวัยรุ่นแล้วลวดลายและสีสันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก (จิระยุทธ และคณะ, 2552) 

ส่วนปลาตะกรับหน้าแดงยังไม่มีการศึกษามาก่อนเนื่องจากยังเพาะพันธุ์ไม่สำเร็จ จากการสังเกตุพันธุ์ปลาชนิดนี้ตามธรรมชาติ
พบว่าลวดลายและสีสันข้างลำตัวมีความหลากหลายพอสมควร การศึกษาเรื่องนี้จากปลาที่ได้จากการเพาะพันธ์ุจะทำให้ได้ข้อมูล
ที่ชัดเจนขึ้น 

 ปัจจัยเรื่องของความเค็มที่ใช้ในการอนุบาลเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่ออัตรารอดของลูกปลาทะเลแต่ละชนิดและมีผลต่อ
ระยะเวลาการพัฒนาจากวัยอ่อนไปเป็นปลาที่มีลักษณะเหมือนพ่อแม่ (juvenile) ต่างกันไปด้วย โดยเฉพาะปลาที่อาศัยในเขต
เอสทูรี่ที่มีความแปรปรวนของความเค็มค่อนข้างสูง ดังเช่น ปลาตะกรับ ลูกปลาตะกรับวัยอ่อนมีแนวโน้มปรับตัวได้ดีในน้ำกร่อย
ได้ดีกว่าน้ำความเค็มสูงหรือน้ำจืด (จิระยุทธ และสมหมาย, 2559; Khanh et al., 2012) จิระยุทธ และคณะ (2555) ได้ศึกษา
ผลของการปรับลดความเค็ม 4 รูปแบบต่ออัตรารอดของลูกปลาตะกรับหน้าเขียวอายุ 1 - 45 วัน พบว่าในช่วงการอนุบาลลูกปลา
อายุ 1 - 20 วัน การปรับลดความเค็ม พบว่าอัตรารอดของลูกปลาไม่มีความแตกต่างกัน แต่อัตรารอดในช่วงอายุ 21 - 45 วัน 
พบว่าลูกปลาที่มีการปรับลดความเค็มลง 0.5 - 1.0 ส่วนในพันต่อวัน ตั้งแต่อายุ 3 และ 11 วัน ผลการอนุบาลให้อัตรารอด
สูงขึ้นมากกว่าลูกปลาที่มีการปรับลดความเค็มเม่ืออายุ 31 วัน และชุดควบคุมที่ไม่มีการปรับลดความเค็ม สำหรับการศึกษา
เรื่องความเค็มในปลาตะกรับหน้าแดงยังไม่มีการศึกษามาก่อน 

การศึกษาวิจัยการเพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้มีวัตถุประสงค์เพี่อศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ปลาตะกรับหน้าแดงโดยวิธีผสมเทียม
ตลอดจนพัฒนาการของไข่และลูกปลา ผลของความเค็มต่อการอนุบาลลูกปลา และลวดลายและสีสันของปลา เพื่อเป็นข้อมูล  

ในการผลิตลูกปลาเชิงธุรกิจในอนาคตควบคู่กับปลาตะกรับหน้าเขียวกล่าวคือได้ลูกปลาในแต่ละรุ่นที่ มีอายุเท่ากันจำนวนมาก 
สามารถคัดลูกพันธุ์ท่ีมีความสมบูรณแ์ข็งแรงเพื่อจำหน่ายสรา้งเป็นรายได้ที่แน่นอน และสามารถช่วยลดการจับพันธุ์ปลาตะกรับ
จากธรรมชาติ เป็นการช่วยอนุรักษ์สมดุลของระบบนิเวศน์ได้อีกทางหนึ่ง 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาผลการเพาะพันธ์ุปลาตะกรับหน้าแดงโดยวิธีผสมเทียม 

2. เพื่อศึกษาระยะเวลาและพัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อน (larval development) 

3. เพื่อศึกษาผลของความเคม็ต่อการอนุบาลลูกปลา 
4. เพื่อศึกษาลวดลายและสสีันของปลาตะกรับหน้าแดงขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ระยะวัยรุ่นถึงวัยเจริญพันธ์ุ 

 

วิธีดำเนินการ 
1. พ่อแม่พันธ์ุปลาตะกรับหน้าแดงและการจัดการเลี้ยง 

พ่อแม่พันธุ์ปลาตะกรับหน้าแดงเป็นปลาที่รวบรวมจากธรรมชาติ บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก จ.สงขลา และ
ชายฝั่งทะเล อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา แล้วนำมาเลี้ยงบ่อซีเมนต์ในโรงเพาะพันธ์ุปลาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา) ที่ระดับความหนาแน่น 5 - 10 ตัว/ลบ.ม. ในระบบกึ่งปิดที่เปลี่ยนถ่ายน้ำเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 80% 

ความเค็มน้ำ 25 - 31 พีพีที และเลี้ยงในกระชังแบบลอยในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ณ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ท่ีระดับ
ความหนาแน่น 10 - 20 ตัว/ลบ.ม. ความเค็มน้ำ 0 - 32 พีพีที เลี้ยงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยฝึกให้ปลากินอาหาร
สำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำสำหรับปลาทะเล (โปรตีน 35 - 40%) เพื่อให้ปลาปรับตัวให้เข้ากับการเลี้ยงในท่ีกักขัง 

2. การเตรียมน้ำที่ใช้ในการทดลอง 
น้ำทะเลที่ใช้ในขั้นตอนการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาเป็นน้ำทะเลที่สูบเข้ามายังบ่อตกตะกอนเป็นเวลาอย่างน้อย 

2 สัปดาห์ จากนั้นจึงสูบเข้ามายังบ่อเตรียมน้ำเพื่อฆ่าเช้ือด้วยคลอรีนที่ระดับความเข้มข้น 20 - 30 พีพีเอ็ม ทิ้งไว้ให้คลอรีน
สลายตัว 2 - 3 วัน จึงสูบเข้ามาเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ำภายในโรงเพาะพันธ์ุโดยผ่านถุงกรองขนาด 5 ไมโครเมตร การเปลี่ยนถ่ายน้ำ
ต้องปรับอุณหภูมิและความเค็มของน้ำใหม่ที่จะนำมาเปลี่ยนให้ใกล้เคียงกับน้ำในถังทดลองหรือถังเลี้ยงพ่อแม่ปลาก่อนเปลี่ยน
ถ่ายน้ำทุกครั้ง 

3. วิธีการทดลอง 
 การทดลองแบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก ่

3.1 ศึกษาผลการเพาะพันธุ์ปลาตะกรับหน้าแดงโดยวิธีผสมเทียม 

คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์และผสมเทียมปลาตะกรับหน้าแดงจาก ข้อ 1) โดยดัดแปลงจากวิธีการเพาะพันธุ์ 
ปลาตะกรับหน้าเขียวของ จิระยุทธ และคณะ (2551) ให้ได้แม่ปลาและพ่อปลาที่สมบูรณ์เพศ จำนวน 9 - 10 ตัว บันทึกน้ำหนัก
และความยาวเหยียดของพ่อแม่ปลาแต่ละตัว ดูดตัวอย่างไข่จากแม่ปลาจำนวนหนึ่งด้วยวิธี cannulation ตรวจสอบขนาดไข่
และความสมบูรณ์ของไข่ของแม่ปลาแต่ละตัว โดยไข่ท่ีมีความสมบูรณ์ต้องมีลักษณะกลม มีขนาดใกล้เคียงกัน มีสีดำทึบเม่ือมองผ่าน
กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง แยกพ่อแม่ปลาพักไว้ในถังพลาสติกขนาดจุ 1,000 ลิตร ซ่ึงมีน้ำทะเลความเค็ม 30 - 31 พีพีที  
ให้อากาศตลอดเวลา โดยแยกแม่ปลาแต่ละตัวไว้ในตะกร้าพลาสติกที่มีทุ่นลอยไว้ในถังพักเพื่อง่ายต่อการฉีดฮอร์โมน ส่วนพ่อปลา
ใส่รวมกันไว้ในถังพักถังเดียวกับแม่ปลา หลังจากนั้นฉีดฮอร์โมน LHRHa (Suprefact) กระตุ้นการตกไข่จำนวน 2 เข็ม บริเวณ
กล้ามเนื้อโคนครีบหลัง ที่ระดับความเข้มข้น 20 และ 30 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ระยะเวลาการฉีดระหว่างเข็มที่ 1 และ 2 ห่างกัน 
24 ช่ัวโมง ตรวจสอบการตกไข่เม่ือระยะเวลาผ่านไปประมาณ 32 - 40 ช่ัวโมงหลังจากฉีดฮอร์โมนเข็มแรก เม่ือพบว่าปลาตกไข่ 
บันทึกระยะเวลาที่ตกไข่ รีดไข่ปลาจำนวนหนึ่งเพื่อตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ของไข่เม่ือตกไข่โดยใช้วิธีที่ดัดแปลงจาก
วิธีของ Chereguini et al. (1999) โดยสุ่มไข่ปลา 100 ฟอง ใส่ในสไลด์หลุม  นำไปตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง
นับจำนวนไข่ที่สมบูรณ์เพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ของไข่เม่ือตกไข่โดยเปรียบเทียบกับจำนวนไข่ทั้งหมดที่ตรวจสอบ 
รวมทั้งวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไข่และหยดน้ำมันเพื่อทราบขนาด รีดไข่จากแม่ปลาผสมกับน้ำเช้ือที่รีดจากพ่อปลา 2 - 3 ตัว 
(ไข่ที่นำมาผสมต้องมีเปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ของไข่เม่ือตกไข่มากว่า 50%) ในภาชนะที่มีน้ำทะเลความเค็ม 30 - 32 พีพีที 
ปริมาตร 2 ลิตร ตรวจสอบอัตราการปฏิสนธิโดยนับการปฏิสนธิท่ีตัวอ่อนในระยะ cleavage (4 เซลล์) จากนั้นย้ายไข่ที่ผสมแล้ว
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ไปใส่ถังฟักขนาดจุ 350 ลิตร ท่ีมีน้ำทะเลระดับความเค็ม 30 - 32 พีพีที และให้ฟองอากาศเบา ๆ ตรวจสอบจำนวนไข่ท้ังหมด 
อัตราการฟัก ขนาดลูกปลาแรกฟัก และจำนวนลูกปลาที่ได้ บันทึกจำนวนปลาทั้งหมดที่ตกไข่เพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์การตกไข่
ของแม่ปลาโดยเปรียบเทียบกับจำนวนแม่ปลาทั้งหมดที่ฉีดฮอร์โมน 

3.2 ศึกษาระยะเวลาพัฒนาการของตัวอ่อนตั้งแต่ไข่ได้รับการผสมจนฟักเป็นตัว 

หลังผสมไข่กับน้ำเช้ือตรวจสอบระยะการเจริญพัฒนาของคัพภะตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิ (fertilization) จนกระทั่ง 
ตัวอ่อนถูกฟักออกเป็นตัว (hatching) รวม 13 ระยะ ได้แก่ ระยะ cleavage 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 เซลล์, blastula, 

gastrula, neurula, ตัวอ่อนกำลังพัฒนา (developing embryo), ตัวอ่อนพัฒนาสมบูรณ์ (complete embryo) และ ฟักเป็นตัว 
(hatching) บันทึกระยะเวลาการเจริญพัฒนาของคัพภะแต่ละระยะ 

3.3 ศึกษาพัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อนจนเป็นลูกปลาวัยรุ่น (juvenile) 

  สุ่มตัวอย่างลูกปลามาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของถุงไข่แดง (yolk sac) และหยดน้ำมัน (oil globule) 

การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ครีบ สีสัน และความยาวเหยียด (total length) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงและกล้องสเตอริโอ 
ตามอายุของลูกปลา ครั้งละ 10 ตัว โดยอายุ 0 - 12 ช่ัวโมง สุ่มลูกปลามาตรวจสอบทุก 3 ช่ัวโมง อายุ 12 - 48 ช่ัวโมง สุ่มลูกปลา
มาตรวจสอบทุก 12 ช่ัวโมง หลังจากนั้นจึงสุ่มลูกปลามาตรวจสอบเมื่อปลาอายุ 3, 7, 15, 20, 30 และ 45 วันตามลำดับ  

3.4 ศึกษาผลของความเค็มต่อการอนุบาลลูกปลา 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) มี 3 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ ได้แก่ อนุบาลลูกปลาตะกรับ
ทีร่ะดับความเค็ม 3 ระดับ คือ 10, 20 และ 30 พีพีที ขณะที่คุณภาพน้ำอื่น ๆ  ใกล้เคียงกันทั้ง 3 ชุดการทดลอง ได้แก่ พีเอช 7.84 - 8.06 

ออกซิเจนละลายน้ำ 7.54 - 7.98 มก./ล. และอุณหภูมิ 26.4 - 27.7 องศาเซลเซียส อนุบาลที่ความหนาแน่น 10 ตัวต่อลิตร 
ระยะเวลา 30 วัน โดยนำลูกปลาอายุ 1 วัน อนุบาลในถังพลาสติกกลมขนาด 200 ลิตร (ถังละ 2,000 ตัว) ตามวิธีอนุบาล 

ลูกปลาตะกรับของ จิระยุทธ และคณะ (2552) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ตรวจสอบน้ำหนัก ความยาวเหยียด และอัตรารอดของ
ลูกปลาแต่ละชุดการทดลอง แสดงผลข้อมูลทั้งหมดด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของข้อมูลอัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปลาในแต่ละชุดการทดลองโดยวิธี One-way 

ANOVA และ Duncan multiple range test ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
3.5 ศึกษาลวดลายและสีสันของปลาตะกรับหน้าแดงรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ระยะวัยรุ่นถึงวัยเจริญพันธ์ุ 

 นำลูกปลาตะกรับหน้าแดงที่ได้จากการเพาะพันธุ์ อนุบาลและเลี้ยงจนถึงวัยเจริญพันธุ์ สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของรูปแบบลวดลายและสีสันลำตัวของปลาแต่ละระยะ นำปลาที่มีรูปแบบของลวดลายและสีสัน รูปแบบละ 3 ตัว วัดความยาวเหยียด 
ช่ังน้ำหนัก และถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิตอล แล้วพิมพ์ภาพด้วยเครื่องพิมพ์ นำภาพที่ได้มาวาดภาพเสมือนจริงด้วย
กระดาษลอกลายโดยเน้นท่ีสีและลวดลายข้างลำตัว ก่อนวาดลงบนกระดาษขนาด A4 พร้อมลงสีให้ใกล้เคียงกับสีของปลาตาม
ธรรมชาติมากที่สุด เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงลวดลายและสีของปลาแต่ละขนาด 

 

ผลการศึกษา 
1. ผลการเพาะพันธ์ุปลาตะกรับหน้าแดงโดยวิธผีสมเทียม 

 พ่อปลาและแม่ปลา (n=9) มีน้ำหนัก 257.2±67.3 กรัม และ 328.9±59.5 กรัม ความยาวเหยียด 20.0±1.7 เซนติเมตร 
และ 21.1±1.6 เซนติเมตร ตามลำดับ เม่ือกระตุ้นการตกไข่ด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์พบว่าแม่ปลามีเปอร์เซ็นต์การตกไข่ 66.7 เปอร์เซ็นต์ 
ระยะเวลาการตกไข่ 36.2±3.4 ช่ัวโมง อย่างไรก็ตามมีแม่ปลาเพียง 1 ตัว (น้ำหนัก 290 กรัม ความยาวเหยียด 19.9 เซนติเมตร 
ขนาดไข่ก่อนฉีดฮอร์โมน 430.3±14.1 ไมโครเมตร) ที่มีเปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ของไข่เม่ือตกไข่มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คือ  
มีค่า 89 เปอร์เซ็นต์ จึงนำไข่มาผสมกับน้ำเช้ือ พบว่า แม่ปลามีระยะเวลาการตกไข่ 40 ช่ัวโมง ไข่ปลาตะกรับหน้าแดงเป็นไข่ลอย 
(pelagic eggs) มีหยดน้ำมันหยดเดียว (single oil globule) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 692.5±13.1 และ 254.8±21.9 ไมโครเมตร 
ตามลำดับ ข้อมูลของแม่ปลาและผลการผสมเทียม แสดงดัง ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการเพาะพันธุ์ปลาตะกรับหน้าแดงโดยวิธีผสมเทียม 

ข้อมูลที่ตรวจสอบ ค่าที่ได้ 

1. น้ำหนักแม่ปลา 290 กรัม 

2. ความยาวเหยียดของแม่ปลา 19.9 เซนติเมตร 
3. ขนาดไข่ก่อนฉีดฮอร์โมน (n=30) 430.3±14.1 ไมโครเมตร 
4. ระยะเวลาการตกไข ่ 40 ช่ัวโมง 
5. ความสมบรูณ์ของไข่เม่ือตกไข ่ 89 เปอร์เซ็นต ์

6. ขนาดไข่เม่ือตกไข่ (n=10) 692.5±13.1 ไมโครเมตร 
7. ขนาดหยดน้ำมัน (n=10) 254.8±21.9 ไมโครเมตร 
8. จำนวนไข่ท้ังหมด 189,900 ฟอง (655 ฟอง/กรัม) 
9. อัตราการผสม 78.4 เปอร์เซ็นต ์

10. อัตราการฟัก 73.9 เปอร์เซ็นต ์

11. จำนวนลูกปลาแรกฟัก 97,500 ตัว 

12. ความยาวเหยียดลูกปลาแรกฟัก 1.84±0.87 มิลลิเมตร 
 

2. ระยะพัฒนาการของตัวอ่อนตั้งแต่ไข่ได้รับการผสมจนฟักเป็นตัว (egg development) 

 การเจริญพัฒนาของไข่หลังได้รับการผสมและระยะเวลาในระยะต่าง ๆ จนกระทั่งฟักออกเป็นตัวที่อุณหภูมิของน้ำ  
27 องศาเซลเซียส  ใช้เวลาทั้งหมด 22 ช่ัวโมง แต่ละระยะของพัฒนาการเป็นไปตามขั้นตอนตามลำดับดังนี้ ได้แก่ ระยะ cleavage 

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 เซลล์ (ภาพที่ 1a) เกิดขึ้นหลังปฏิสนธิเป็นเวลา 58 นาที, 1 ช่ัวโมง 2 นาที, 1 ช่ัวโมง 4 นาที,  
1 ช่ัวโมง 19 นาที, 1 ช่ัวโมง 44 นาที, 1 ช่ัวโมง 59 นาที ตามลำดับ 

 ระยะ blastula (ภาพที่ 1b), gastrula (ภาพที่ 1c), neurula (ภาพที่ 1d), ตัวอ่อนกำลังพัฒนา (developing embryo) 

(ภาพที่ 1e), ตัวอ่อนพัฒนาสมบูรณ์ (complete embryo) (ภาพที่ 1f) และ ฟักเป็นตัว (hatching) (ภาพที่ 1g) เกิดขึ้นหลัง
ปฏิสนธิเป็นเวลา 3 ช่ัวโมง 29 นาที, 5 ช่ัวโมง 40 นาที, 7 ช่ัวโมง 46 นาที, 8 ช่ัวโมง 34 นาที, 10 ช่ัวโมง 34 นาที, 14 ช่ัวโมง 
และ 20 ช่ัวโมง ตามลำดับ 
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ภาพที่ 1 การพัฒนาของไข่ปลาตะกรับหน้าแดงหลังปฏิสนธิ a) ระยะ cleavage b) ระยะ blastula, c) ระยะ gastrula, d) ระยะ 

neurula, e) ระยะ developing embryo, f) ระยะ complete embryo g) ระยะ hatching (ลูกปลาแรกฟัก) 
 

3. พัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อนจนเป็นลูกปลาวัยรุ่น (juvenile) 

 ลูกปลาแรกฟัก (0 ช่ัวโมง) มีความยาวเหยียด 1.68±0.07 มิลลิเมตร ตัวปลาใสและมีเม็ดสีดำกระจายอยู่ค่อนข้างหนาแน่น
บริเวณลำตัวเหนือถุงไข่แดง ถุงไข่แดงรูปร่างทรงรียาวประมาณครึ่งหนึ่งของลำตัว มีหยดน้ำมันทรงกลมอยู่ค่อนมาทางด้านหลัง 
(posterior) ของถุงไข่แดง ครีบหลัง ครีบหาง และครีบก้นเช่ือมติดกันล้อมรอบลำตัวรวมทั้งช่วงหาง (finfold) ดวงตายังไม่มีเม็ดสี 
ลำตัวยืดตรง มองเห็นมัดกล้ามเนื้อบริเวณส่วนหางและแนวทางเดินอาหารชัดเจน ลูกปลามักลอยตัวนิ่ง ๆ โดยหงายส่วนท้อง
ขึ้นด้านบน การเคลื่อนไหวใช้การกระดิกตัวต่อเนื่องกันหลาย ๆ ครั้ง ในทิศทางไม่แน่นอน (ภาพที่ 2a) 

 อายุ 3 ช่ัวโมง มีความยาวเหยียด 1.84±0.07 มิลลิเมตร ลูกปลามีลักษณะเหมือนกับลูกปลาแรกฟักแต่ถุงไข่แดงมี
ขนาดเล็กลงประมาณกึ่งหนึ่งของลูกปลาแรกฟัก การเคลื่อนไหวเป็นลักษณะเดียวกับปลาแรกฟัก (ภาพที่ 2b) 

 อายุ 6 และ 9 ช่ัวโมง มีความยาวเหยียด 1.93±0.08 และ 2.12±0.09 มิลลิเมตร ตามลำดับ ลูกปลามีลักษณะเหมือนกับ
ลูกปลาแรกฟักแต่ถุงไข่แดงมีขนาดเล็กลง เลนส์ตามีสีเข้มขึ้น การเคลื่อนไหวเป็นลักษณะเดียวกับปลาแรกฟัก (ภาพที่ 2c, 2d) 

 อายุ 12 ช่ัวโมง มีความยาวเหยียด 2.36±0.14 มิลลิเมตร หยดน้ำมันเคลื่อนตัวมาด้านหน้า (anterior) ของถุงไข่แดง
ที่มีขนาดเล็กลง เม็ดสีเข้มขึ้นและขยายพื้นที่จากกลางลำตัวไปยังส่วนหัวและโคนหาง ครีบซ่ึงเช่ือมติดกันบริเวณลำตัวเริ่มคอด
โดยเฉพาะบริเวณปลายหาง การว่ายน้ำยังมีทิศทางไม่แน่นอนแต่มักลอยตัวกลางมวลน้ำในแนวดิ่ง (ภาพที่ 2e) 
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 อายุ 24 ช่ัวโมง มีความยาวเหยียด 2.39±0.08 มิลลิเมตร หยดน้ำมันมีขนาดเล็กลง ถุงไข่แดงยุบลงมาก ท่อทางเดินอาหาร
เจริญมากขึ้นโดยเริ่มเห็นช่องว่างภายในท่อทางเดินอาหาร ลำตัวมีสีเข้มมากขึ้น ครีบหูเริ่มเกิดเป็นปุ่มเล็ก ๆ (pectoral fin) ดวงตา
มีสีดำ การว่ายน้ำยังมีทิศทางไม่แน่นอนแต่มักลอยตัวกลางมวลน้ำในแนวดิ่ง ลูกปลาบางส่วนลงเกาะพื้นถัง (ภาพที่ 2f) 

 อายุ 48 ช่ัวโมง มีความยาวเหยียด 2.44±0.09 มิลลิเมตร หยดน้ำมันมีขนาดเล็กลงมาก ถุงไข่แดงยุบลงมากจนเกือบ
สมบูรณ์ ปากและท่อทวารหนักเริ่มเปิด เห็นดวงตาเป็นสีดำเข้ม ลำตัวมีสีเข้มขึ้นเกือบตลอดตัวยกเว้นปลายหาง ครีบท้องเริ่มพัฒนา 
(pelvic bud) เริ่มมองเห็นเนื้อเยื่อที่แบ่งมัดกล้ามเนื้อเป็นมัด ๆ (myoseptum) บริเวณท่อนหาง ครีบหางคอดมากขึ้นแต่การว่ายน้ำ
ยังมีทิศทางไม่แน่นอน ลูกปลาบางส่วนสามารถว่ายขนานกับพ้ืนบ่อได้ (ภาพที่ 2g) 

 อายุ 3 วัน มีความยาวเหยียด 2.52±0.08 มิลลิเมตร หยดน้ำมันมีขนาดเล็กลงมาก ถุงไข่แดงยุบสมบูรณ์ ส่วนหัว
ขยายใหญ่ขึ้นและเกิดโหนกบริเวณส่วนหัว (occipital region) เกิดเป็นสันซ่ึงเป็นกระดูกแข็งที่เป็นฐานของครีบหูแยกระหว่าง
ส่วนหัวและลำตัว (cleithral symphysis) ปากเปิดแล้ว ลูกปลาเริ่มกินอาหาร เห็นช่องว่างในท่อทางเดินอาหารชัดเจน หัวใจ
เริ่มป่องออก ตาเจริญดีมาก มองเห็นกระดูกสันหลัง (notochord) และมัดกล้ามเนื้อ (myomeres) ชัดเจน ครีบท้องเจริญดีมาก 
ลูกปลาว่ายน้ำขนานกับพ้ืนและเริ่มรวมกลุ่ม บางส่วนลงเกาะพื้นถัง (ภาพที่ 2h) 

 อายุ 7 วัน มีความยาวเหยียด 2.98±0.15 มิลลิเมตร หยดน้ำมันยุบสมบูรณ์ ส่วนหัวขยายใหญ่ขึ้นมากในขณะที่  
ส่วนหางค่อย ๆ เรียวเล็กลงและเริ่มมองเห็นปุ่มนูนบริเวณตอนบนของแผ่นปิดเหงือก ตอนต้นของเส้นข้างลำตัว (lateral line) 
ครีบท้องยาวขึ้น มองเห็นกระเพาะอาหารและมัดกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวและโคนหางได้อย่างชัดเจน ลูกปลาว่ายน้ำได้เร็วขึ้นและ
รวมกลุ่มกันหนาแน่น (ภาพที่ 2i) 

 อายุ 15 วัน มีความยาวเหยียด 3.55±0.39 มิลลิเมตร ลูกปลามีสีดำค่อนตัวบริเวณส่วนหัวและส่วนท้อง ครีบหลัง 
ครีบหาง และครีบก้น พัฒนาดีขึ้นมาก บริเวณส่วนหัวเริ่มมีสีแดงและขยายใหญ่เป็นกระเปาะแข็ง (tholichthys stage) เห็นปุ่ม
และสันนูนบริเวณแผ่นปิดเหงือกชัดเจน ปากกว้างและขยายใหญ่ขึ้นมาก เริ่มสังเกตเห็น branchiostegal ray บริเวณแผ่นปิดเหงือก
และเป็นระยะที่กระดูกปลายหาง (urostyle) โค้งงอไปทางด้านบนบริเวณโคนหาง (notochord flexion) ลูกปลาว่ายน้ำแข็งแรง
และเข้ากลุ่มกันอยู่กลางน้ำ อาจว่ายน้ำแยกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เป็นอิสระ (ภาพที่ 2j) 

 อายุ 20 วัน มีความยาวเหยียด 8.11±0.41 มิลลิเมตร กระเปาะที่ส่วนหัวใหญ่และแข็งแรงข้ึน ลูกปลามีลำตัวสีดำและ
มีสีเหลืองทองแซมเล็กน้อย ยกเว้นบริเวณครีบหาง ครีบก้น และบริเวณครีบอ่อนของครีบหลัง (dorsal ray) ส่วนบริเวณส่วนหัว
และบริเวณครีบแข็ง มีสีแดงปนส้ม เริ่มสังเกตเห็นก้านครีบหลัง ลำตัวเริ่มขยายใหญ่ขึ้น ลูกปลาว่ายน้ำเข้ากลุ่มบริเวณกลางน้ำ 
บางตัวว่ายเป็นอิสระ (ภาพที่ 2k) 

 อายุ 30 วัน มีความยาวเหยียด 10.32±0.83 มิลลิเมตร บริเวณลำตัว ท้อง ครีบอก มีสีดำเข้มมากข้ึน ส่วนหัวแบนลง 
มีสีแดงปนส้มเข้มขึ้นบริเวณด้านบน (dorsal) ตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงโคนครีบหาง เห็นก้านครีบหลังและก้านครีบท้องชัดเจน 
กระเปาะและสันนูนที่ส่วนหัวเล็กลงมากจนเกือบหายไปยกเว้นสันนูนบริเวณแผ่นปิดเหงือกและโหนกหัว ส่วนลำตัวขยายใหญ่ 
ลูกปลาว่ายน้ำเร็วและปราดเปรียว มักว่ายวนเป็นฝูงรอบบ่อ (ภาพที่ 2l) 

 อายุ 45 วัน มีความยาวเหยียด 11.37±1.20 มิลลิเมตร บริเวณลำตัวลูกปลามีสีจางลงเป็นสีเหลืองอ่อนปนเขียวอ่อน
และมีลายแถบสีดำพาดจากส่วนบน (dorsal) ถึงส่วนล่าง (ventral) ของลำตัวจำนวน 6 - 7 แถบ ตั้งแต่ส่วนหัวถึงโคนครีบหาง 
ส่วนหัวแบนลง เห็นก้านครีบหลังและก้านครีบท้องชัดเจน กระเปาะและสันนูนที่ส่วนหัวเล็กลงมากจนเกือบหายไปยกเว้นสันนูน
บริเวณแผ่นปิดเหงือกและโหนกหัว ส่วนลำตัวขยายใหญ่ มองเห็นสีแดงปนส้มส่วนบนของลำตัวชัดเจนขึ้น ลูกปลาว่ายน้ำเร็วและ
ปราดเปรียว มักว่ายวนเป็นฝูงรอบบ่อ (ภาพที่ 2m) 
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ภาพที่ 2 พัฒนาการของปลาตะกรับหน้าแดงวัยอ่อน : a) ลูกปลาแรกฟัก b) อายุ 3  ช่ัวโมง c) 6  ช่ัวโมง d) 9 ช่ัวโมง  

e) 12 ช่ัวโมง f) 24 ช่ัวโมง g) 48 ช่ัวโมง h) 3 วัน i) 7วัน j) 15 วัน k) 20 วัน l) 30 วัน m) 45 วัน  
5. ผลของความเค็มต่อการอนุบาลลูกปลา 
 อนุบาลลูกปลาตะกรับหน้าแดงตั้งแต่อายุ 1 – 30 วัน ที่ระดับความเค็ม 10, 20 และ 30 พีพีที พบว่าอัตรารอดและ
ความยาวเหยียดของลูกปลาไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) คือมีค่า 6.8±2.2, 10.7±7.8 และ 5.1±1.0 เปอร์เซ็นต์ และ 
1.04±0.72, 1.29±0.67 และ 1.13±0.80 เซนติเมตร ตามลำดับ (ภาพท่ี 3) 
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ภาพที่ 3 อัตรารอด (บน) และความยาวเหยียด (ล่าง) ของลูกปลาตะกรับหน้าแดงที่อนุบาลตั้งแต่อายุ 1 - 30 วัน ที่ระดับความเค็ม
ต่างกัน 3 ระดับ 

6. ลวดลายและสีสันของปลาตะกรับหน้าแดงรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ระยะวัยรุ่นถึงวัยเจริญพันธ์ุ 

 ลวดลายและสีสันของปลาตะกรับหน้าแดงมีความแตกต่างกันตามระยะการเจริญเติบโตและรูปแบบของลวดลายบนลำตัว 
โดยแบ่งได้เป็น 4 ระยะ (ภาพที่ 4, n=3) ได้แก่ 
 6.1 ระยะวัยรุ่น (juvenile stage) ปลามีลายแถบสีดำพาดในแนวตั้งจากด้านบน (dorsal) สู่ด้านล่าง (ventral) ของ
ลำตัวจำนวน 7 - 9 แถบ บางแถบเช่ือมติดกัน ตั้งแต่แนวดวงตาจนถึงโคนครีบหาง มีรอยแต้มสีส้มแดงจำนวน 5 จุดตามแนว
ด้านบน (dorsal) เม่ือมองจากด้านข้างของลำตัว (lateral view) ตั้งแต่หน้าผาก เหนือดวงตาไปจนถึงโคนครีบหาง (ภาพที่ 4a-4c) 

ระยะนี้ปลามีน้ำหนัก 0.5±0.1 กรัม ความยาวเหยียด 2.4±0.1 เซนติเมตร อายุ 2 เดือน 

 6.2 ระยะหลังวัยรุ่น (post-juvenile stage) ปลามีลายแถบเพิ่มขึ้นเป็น 11 - 13 แถบแต่แถบมีความกว้างลดลง แถบ
โดยส่วนใหญ่เริ่มขาดจากกันเป็นท่อนสั้นลง จำนวน 3 - 5 ท่อน ยกเว้นแถบเหนือดวงตาและโคนครีบหาง บางท่อนเล็กจนเหมือน 

เป็นจุดสีดำ ระยะแรกสีดำของแถบตรงรอยขาดค่อย ๆ จางลงจนหายไปในที่สุด รอยแต้มสีส้มแดงจำนวน 5 จุดตามแนวด้านบนเมื่อ
มองจากด้านข้างของลำตัวตั้งแต่หน้าผาก เหนือดวงตาไปจนถึงโคนครีบหางเช่นเดียวกับระยะวัยรุ่น (ภาพที่ 4d-4f) ระยะนี้ปลา
มีน้ำหนัก 2.9± 0.2 กรัม ความยาวเหยียด 4.9±0.2 เซนติเมตร อายุ 3 - 4 เดือน 
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 6.3 ระยะก่อนเจริญพันธุ์ (pre-mature stage) ลายแถบเปลี่ยนเป็นจุดสีดำกลมหรือวงรี เรียงเป็นแนวตั้งตามแนวลายแถบ 
จำนวน 44 - 48 จุด (นับเพียงด้านเดียว) มีรอยแต้มสีส้มแดงจำนวน 5 จุดตามแนวด้านบนเม่ือมองจากด้านข้างของลำตัวตั้งแต่
หน้าผาก เหนือดวงตาไปจนถึงโคนครีบหางเช่นเดียวกับระยะวัยรุ่นและระยะหลังวัยรุ่น แต่พื้นที่ของแต้มสีส้มแดงมีสัดส่วนน้อยลง
เม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีด้านข้างของลำตัว (ภาพท่ี 4g-4i) ระยะนี้ ปลามีน้ำหนัก 14.2±0.7 กรัม ความยาวเหยียด 7.3±0.2 เซนติเมตร 
อายุ 5 - 6 เดือน ระยะนี้เม่ือปลามีอายุมากขึ้น จุดสีดำที่เรียงกันเป็นแนวตั้งจะกระจายออกจากกันเป็นแบบสุ่ม ในขณะที่แต้ม 

สีส้มแดงยังคงอยู่ ปลามีน้ำหนัก 51.2±10.7 กรัม ความยาวเหยียด 11.3±0.8 เซนติเมตร อายุ 8 - 9 เดือน 

 6.4 ระยะเจริญพันธุ์ (mature stage) จุดสีดำกลมกระจายทั่วด้านข้างของลำตัว จุดดำมีขนาดเล็กลงแต่เพิ่มจำนวน
มากขึ้นเป็น 127 - 193 จุด (นับเพียงด้านเดียว) ตั้งแต่บริเวณหลังแผ่นปิดเหงือกจนถึงโคนครีบหาง หลังจากนั้นรอยแต้มสีส้มแดง
ตามแนวด้านบนลำตัวเลือนหายไป (ภาพท่ี 4g-4i) ระยะนี้ปลามีน้ำหนัก 156.7±16.1กรัม ความยาวเหยียด 10.3±0.7 เซนติเมตร 
อายุ 16 เดือน ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ลวดลายของปลาตะกรับหน้าแดงรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ระยะวัยรุ่นถึงวัยเจริญพันธุ์ (ระยะวัยรุ่น: a-c, ระยะหลังวัยรุ่น: 

d-f, ระยะก่อนเจริญพันธุ์: g-i, ระยะเจริญพันธุ์: j-l, ระยะ a-i ไม่ทราบเพศ ระยะ j-l เป็นปลาเพศเมีย scale bar=1 

เซนติเมตร) 
 

สรุปและวิจารณ์ผล 

 ผลการศึกษาครั้งนี้อาจถือเป็นการประสบความสำเร็จครั้งแรกของการเพาะพันธุ์ปลาตะกรับหน้าแดง เนื่องจากการศึกษา
ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในปลาตะกรับเขียว (จิระยุทธ และคณะ, 2551; Chang and Hsieh, 1997; Cai et al., 2010; 

Khanh et al., 2012) ซ่ึงจะเป็นข้อมูลสำคัญต่อการผลิตปลาชนิดนี้เชิงพานิชย์ในอนาคต โดยเฉพาะการตอบสนองต่อตลาด
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ปลาสวยงาม ถึงแม้ว่าการฉีดกระตุ้นแม่ปลาหน้าแดงในการศึกษาครั้งนี้ใช้ความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ใกล้เคียงกับปลา
ตะกรับเขียว (จิระยุทธ และคณะ, 2551) แต่ต้องฉีดถึง 2 เข็มแม่ปลาจึงตกไข่ อาจแสดงถึงความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมและ/หรือ
ความเครียดของแม่ปลาหน้าแดงท่ีมากกว่าปลาหน้าเขียว รวมทั้งมีแม่ปลาไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของแม่ปลาที่ฉีดฮอร์โมนทั้งหมด 

ที่ตกไข่และมีไข่สมบูรณ์มากพอที่สามารถนำไปผสมกับน้ำเช้ือได้ อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากสภาวะแวดล้อมของการเลี้ยงแล้ว
คุณภาพไข่ของแม่ปลาย่อมเกี่ยวข้องกับคุณภาพอาหารที่ได้รบัด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าการกระตุ้นการตกไข่ของปลาหน้าแดงในครั้ง
นี้ มีไข่ปลาเพียงแม่เดียวที่ได้รับการผสมกับน้ำเช้ือ แต่ลักษณะของไข่และผลการผสมเทียมของปลาหน้าแดงไม่แตกต่างกับ  

ปลาหน้าเขียว (จิระยุทธ และคณะ, 2551) เช่น ขนาดไข่เมื่อตกไข่ ขนาดหยดไขมัน อัตราการผสมและอัตราการฟัก เป็นต้น 
การเก็บข้อมูลจากการเพาะพันธ์ุปลาจากจำนวนแม่ปลาที่มากข้ึนในอนาคตจะช่วยทำให้ข้อมูลเหล่านี้ชัดเจนมากขึ้น 

ระยะเวลาพัฒนาการของตัวอ่อนตั้งแต่ไข่ได้รับการผสมจนฟักออกเป็นตัวและพัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อนจนเป็น
ลูกปลาวัยรุ่น (juvenile) ของปลาหน้าแดงใกล้เคียงกับปลาตะกรับหน้าเขียว (จิระยุทธ และคณะ, 2551; 2552) อย่างไรก็ตาม
มีรูปแบบบางประการที่แตกต่างกัน ได้แก่ การกระจายตัวของเม็ดสี (pigmentation) ในลูกปลาแรกฟักของปลาหน้าเขียวมีเมด็
สีดำและส้มกระจายตัวค่อนข้างสม่ำเสมอตั้งแต่ส่วนหัว เลยทวารหนักไปจนถึงส่วนหาง ในขณะที่ปลาหน้าแดงมีเม็ดสีสีดำรวมตัวกัน
หนาแน่นกว่าโดยเฉพาะส่วนลำตัวเหนือหยดน้ำมันและไม่สามารถสังเกตเม็ดสีสีส้มได้อย่างชัดเจน Baldwin (2013) กล่าวว่า 
รูปแบบของเม็ดสีของลูกปลาวัยอ่อนสามารถใช้จำแนกชนิดทาง taxonomy ของลูกปลาได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ ยังไม่มี
การยืนยันอย่างชัดเจนตามหลักการจำแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตว่าปลาตะกรับเขียวและตะกรับแดงเป็นปลาต่างชนิดกัน ซ่ึงอาจต้อง
มีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต 

ผลของความเค็มต่อการอนุบาลลูกปลาทำให้ทราบว่า ลูกปลาตะกรับหน้าแดงสามารถปรับตัวให้เข้ากับการอนุบาลที่
ระดับความเค็มต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ด้อยไปกว่าปลาตะกรับหน้าเขียว อีกทั้งลูกปลามีแนวโน้มปรับตัวได้ดีกว่าเนื่องจากได้  
ผลลัพธ์ที่ดีไม่ต่างจากความเค็มต่ำแม้อนุบาลที่ความเค็มสูง 30 พีพีที ในขณะที่ปลาตะกรับหน้าเขียวนั้นการอนุบาลในน้ำกร่อย
มีแนวโน้มได้ผลดีกว่าการอนุบาลในน้ำความเค็มสูง (จิระยุทธ และคณะ, 2555; จิระยุทธ และสมหมาย, 2559; Khanh et al., 2012; 

Su et al., 2019) จากการสังเกตการกระจายของปลาตะกรับในทะเลสาบสงขลาพบว่าส่วนใหญ่เป็นปลาตะกรับหน้าเขียว 
ในขณะที่ชายฝั่งทะเลอันดามันที่มีความเค็มสูงกว่ามักพบปลาตะกรับหน้าแดง อันอาจทำให้สรุปได้ว่าปลาตะกรับหน้าแดงชอบน้ำ
ความเค็มสูงมากกว่าตะกรับหน้าเขียว ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การอนุบาลลูกปลาตะกรับหน้าแดงในน้ำความเค็มสูงมีแนวโน้ม
ได้ผลที่ดีกว่าปลาตะกรับหน้าเขียว 

การเปลี่ยนแปลงลวดลายและสีสันของปลาตะกรับหน้าแดงแตกต่างจากปลาตะกรับหน้าเขียวอย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก
ปลาตะกรับหน้าเขียวมีเพียงแต้มกลมมนสีดำกระจายข้างลำตัวตั้งแต่ระยะวัยรุ่นจนถึงวัยเจริญพันธุ์เพียงรูปแบบเดียว เพียงแต่ขนาด
ของแต้มเล็กลงเม่ือเทียบกับขนาดของลำตัวที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงลวดลายและสีสันลำตัวของปลาตะกรับหน้าแดง
ตั้งแต่ระยะวัยรุ่น ระยะหลังวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์แตกต่างกันมาก เริ่มจากการมีแถบที่ลำตัวแล้วค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นลายจุด
รวมทั้งแต้มสีแดงค่อย ๆ เลือนหายไปเมื่อโตขึ้น ทำให้การจำแนกปลาตะกรับหน้าเขียวและตะกรับหน้าแดงในระยะเจริญพันธุ์
ทำได้ยากขึ้นต่างจากระยะวัยรุน่หรือระยะหลังวัยรุน่ อย่างไรก็ตามจุดสีดำบริเวณลำตัวของปลาตะกรับหน้าแดงในวัยเจริญพันธ์ุ
มีขนาดเล็กกว่าปลาตะกรับหน้าเขียวมาก จึงอาจใช้ลักษณะนี้จำแนกในเบื้องต้นได้ อนึ่งการจับปลาขึ้นมาถ่ายภาพหรือสังเกต
ลวดลายและสีสันนั้น ลำตัวของปลามักมีสีคล้ำทำให้มองเห็นลายแถบไม่ชัดเจนเท่าที่ควร การศึกษาครั้งต่อไปอาจต้องใช้เลือก
เทคนิคอ่ืนท่ีได้ผลดีกว่า 

การเปลี่ยนแปลงลวดลายของลำตัวลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างเฉพาะตัวของปลาตะกรับหน้าแดง ซ่ึงพบได้ไม่มากนัก
ในปลาชนิดอื่น ๆ อย่างไรก็ตามการศึกษาการเปลี่ยนแปลงลวดลายและสีสันลำตัวของปลาตั้งแต่ระยะวัยอ่อนจนถึงวัยเจริญพันธุ์
มีค่อนข้างน้อย ลวดลายและสีสันของปลาระยะวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจนพบได้ในกลุ่มปลา sweetlips เช่น 
Plectorhinchus vittatus (Leu et al., 2012) และ Diagramma pictum (ศพช. สงขลา, ข้อมูลยังไม่ตีพิมพ์) ด้วยเหตุนี้  
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ผู้เลี้ยงปลาตะกรับหน้าแดงในตู้ปลาสวยงามจึงนิยมเลี้ยงปลาระยะวัยรุ่นหรือระยะหลังวัยรุ่น ไม่นิยมเลี้ยงปลาวัยเจริญพันธุ์เนื่องจาก 

มีสีสันและลวดลายด้อยลง การศึกษาต่อไปจึงอาจทดลองการใช้อาหารกระตุ้นให้ลวดลายและสีสันของปลาให้สวยงามเด่นชัดขึ้น 

การศึกษาครั้งนี้ช้ีให้เห็นโอกาสในการผลิตปลาตะกรับหน้าแดงเชิงปริมาณโดยวิธีผสมเทียม ทราบปัจจัยสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นในการอนุบาลลูกปลา ตลอดจนสีสันลวดลายที่สัมพันธ์กับอายุและการเจริญเติบโต จึงมีความเป็นไปได้สูงในการศึกษา
ต่อยอด ให้ปลาชนิดนี้เป็นปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงและซ้ือขายกันในตลาดปลาทั้งในและต่างประเทศอีกชนิดหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ 

 

คำขอบคุณ 

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณบัณฑิต หลีบำรุง ประธานประมงพื้นบ้าน บ้านในไร่ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 
ชาวประมงพื้นบ้านที่ช่วยรวมรวบพ่อแม่พันธุ์ปลาตะกรับหน้าแดงมีชีวิตจากธรรมชาติเพื่อศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ในครั้งนี้ รวมทั้ง
ให้ข้อแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จนภารกิจสำเร็จได้ตามเป้าประสงค์ 
 

เอกสารอ้างอิง 
จิระยุทธ รื่นศิริกุล, เยาวนิตย์ ดนยดล, มาวิทย์ อัศวอารีย์ และ ละออ ชูศรีรัตน์.  2551.  ความสำเร็จในการผสมเทียมปลาตะกรับ 

(Scatophagus argus Linnaeus, 1766) โดยใช้ฮอร์โมน LHRHa.  เอกสารวิชาการฉบับท่ี 32/2551.  สถาบันวิจัย
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, กรมประมง.  20 หน้า. 

จิระยุทธ รื่นศิริกุล, มาวิทย์ อัศวอารีย์, เยาวนิตย์ ดนยดล และละออ ชูศรีรัตน์.  2552.  การอนุบาลและพัฒนาการของลูกปลา
ตะกรับ Scatophagus argus Linnaeus,1766.  วารสารการประมง 62: 13 - 22. 

จิระยุทธ รื่นศิริกุล และ สมหมาย เช่ียววารีสัจจะ.  2559.  ผลของความเค็มต่อการผสมเทียมปลาตะกรับ Scatophagus 

argus Linnaeus, 1766 และอัตรารอดของลูกปลาวัยอ่อน.  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง.  2: 11 - 22. 

จิระยุทธ รื่นศิริกุล, อาคม สิงหบุญ และ กนกพร เกษสุวรรณ์.  2555.  อัตรารอดของการอนุบาลลูกปลาตะกรับ (Scatophagus 

argus Linneaus, 1766) ที่ปรับลดความเค็ม 4 รูปแบบ.  เอกสารวิชาการฉบับที่ 36/2555.  สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่ง, กรมประมง.  20 หน้า. 

สามารถ เดชสถิตย์, อําไพ ล่องลอย, ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ พรจันทร์ ปิ่นสุวรรณ และ บุศรา รัตนประพันธ์.  2558.  ผลของ
การผสมข้ามชนิดระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลา (Amphiprion percula (Lacepède, 1802)) กับปลาการ์ตูนดํา  

(A. ocellaris Cuvier, 1830) ต่อลักษณะปรากฏของสีในปลาลูกผสม.  เอกสารวิชาการฉบับท่ี 10/2558.  ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่, กรมประมง.  17 หน้า. 

Baldwin, C. C..  2013.  The phylogenetic significance of colour patterns in marine teleost larvae.  Zoological 

Journal of the Linnaeus Society 168: 496 - 563. 

Cai, Z. P., Y. Wang, J. Hu, J. Zhang and Y. Lin.  2010.  Reproductive biology of Scatophagus argus and 

artificial induction of spawning. Journal of Tropical Oceanography 29: 180 - 185. 

Chang, S. L. and C. S. Hsieh.  1997.  Studies on the early development and larval rearing of spotted scat 

(Scatophagus argus). Journal of Taiwan Fisheries Research 5: 41 - 49.  (in Chinese, English abstract). 

Khanh, L.V., T. N. Hai, D. T. T. Huong and N. T. Phuong.  2012. Advances in seed production of spotted scat 

fish (Scatophagus argus) in the Mekong Delta, Vietnam.  pp. 70 - 75.  In: Proceedings of International 

Fisheries Symposium. December 6 – 8.  2012.  At Can Tho University, Can Tho City, Vietnam. 

Chereguini, O., I.G. Banda, I. Rasines and A. Fernandez.  1999.  Artificial fertilization in turbot, Scophthalmus 

maximus (L.): different methods and determination of the optimal sperm-egg ratio.  Aquaculture 

Research 30: 319 - 324. 

- 216 -



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 O49 

Gupta, S.  2016. An overview on morphology, biology, and culture of spotted scat Scatophagus argus 

(Linnaeus 1766).  Review in Fisheries Science & Aquaculture 24: 203 - 212. 

Leu, M.Y., K.S. Tew, P.J. Meng and J. Kuo.  2012. Spawning and development of larvae and juveniles of  

the Indian ocean oriental sweetlips, Plectorhinchus vittatus (Linnaeus, 1758), in the aquarium. 

Journal of World Aquaculture Society 43: 595 - 606. 

Su, M., Z. Duan, H. Shi and J. Zhang.  2019.  The effects of salinity on reproductive development and egg 

and larvae survival in the spotted scat Scatophagus argus under controlled conditions. Aquaculture 

Research 50: 1782 - 1794. 

- 217 -

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Su%2C+Maoliang
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Duan%2C+Zhengyu
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Shi%2C+Hongwei
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Zhang%2C+Junbin


 

  

- 218 -



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 O1 

    

O50 

การจัดตั้งเซลล์ไลน์และการศึกษาคุณลักษณะของเซลล์ไลน์จากสมองปลากะพงขาว 
 

จิราภรณ์ จรุงศรีอภิสิทธ์ิ 

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง 
 

บทคัดย่อ 

 จัดตั้งเซลล์ไลน์จากเนื้อเยื ่อสมองของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch 1790) โดยใช้อาหารเลี ้ยงเซลล์ 
Leibovitz L-15 ที่มีส่วนประกอบของ Fetal Bovine Serum (FBS) ณ ห้องปฏิบัติการของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 
กรมประมง เซลล์ไลน์ที่จัดตั้งขึ้นให้ชื่อว่า DOF-BLCFC โดยเซลล์ส่วนใหญ่ของ DOF-BLCFC มีลักษณะคล้ายเซลล์ไฟโบรบลาสต์ 
(fibroblastic-like cells) การศึกษาคุณลักษณะของ DOF-BLCFC พบว่า การเจริญสามารถเจริญได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 15 – 25 
องศาเซลเซียส และในอาหารที่มีส่วนประกอบของ FBS 5 – 15 เปอร์เซ็นต์ โดยเจริญได้ดีที่สดุที่ 25 องศาเซลเซียส และในสูตร
อาหารที่มี FBS 15 เปอร์เซ็นต์ การนับจำนวนโครโมโซมของ DOF-BLCFC จำนวน 100 เซลล์ พบว่า จำนวนโครโมโซมที่นับได้
มีค่าระหว่าง 31 – 96 คู่ โดยมีค่าฐานนิยม คือ 48 เมื่อเปรียบเทียบลำดับเบสของชิ้นส่วนยีน cytochrome c oxidase 1 (COI) 

ที่เพิ่มปริมาณจาก DOF-BLCFC พบว่า มีความเหมือน 100 เปอร์เซนต์กับลำดับเบสในฐานข้อมูล GenBank ที่ accession 

number KU496219.1 ซึ่งเป็นส่วนของยีน COI ของปลากะพงขาว และเซลล์ไลน์ DOF-BLCFC ยอมรับเชื้อไวรัสโนดา ไวรัสอิรโิด 
เชื้อไวรัสรานา และไวรัสทีไอแอล นอกจากนี้ DOF-BLCFC สามารถเพาะเลี้ยงต่อเนื่องได้ 80 รุ่น (passage) ภายในเวลา 2 ปี 
และสามารถนำกลับมาเพาะเลี้ยงหลังจากเก็บรักษาด้วยไนโตรเจนเหลวเป็นเวลา 12 เดือน 

 

คำสำคัญ: การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ ปลากะพง การเพาะเลี้ยงเซลล์ เซลล์ไลน์ เซลล์ไลน์ปลา เซลล์ปฐมภูมิ 
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A cell line from brain of Barramundi, Lates calcarifer (Bloch, 1790): establishment and 

characterization 

 

Jiraporn Jarungsriapisit 

Aquatic Animal Health Research and Development Division, Department of Fisheries 

 

Abstract 

 Brain tissues of Barramundi (Lates calcarifer Bloch 1790) were isolated using the mechanical method 

and cultured with the medium comprising of Leibovitz L-15 and fetal bovine serum at Aquatic Animal Health 

Research and Development Division laboratories, Department of Fisheries. A cell line from Barramundi brain 

tissues was then established and named DOF-BLCFC. Predominant cells of DOF-BLCFC were fibroblastic-like cells. 

Characterization of DOF-BLCFC was carried out as follows; growth studies, chromosome counting, comparison 

of cytochrome c oxidase 1 (COI) sequences from DOF-BLCFC, examination of susceptibility to viruses and 

cryopreservation test. The growth of DOF-BLCFC in the temperature range of 15 – 25 Degree Celcius and  

in the L-15 media supplemented with FBS percentage range of 5 – 15 percents were examined. The temperature 

of 25 Degree Celcius and the FBS percentage of 15 percent showed the highest growth of the cell line. 

Chromosome counting of 100 DOF-BLCFC cells showed the numbers of chromosomes varied from 31 to 96 pairs 

with the modal value of 48. Amplification of cytochrome oxidase subunit I (COI) gene from DOF-BLCFC,  

DNA sequencing of the amplicon and subsequent comparison of the obtained sequences with GenBank 

database were performed in the PCR product of DOF-BLCFC COI gene matches L. calcarifer COI gene 

(GenBank Acc No. KU496219.1) with 100 percent identity. The DOF-BLCFC were found to be susceptible to 

nodavirus, iridovirus, ranavirus, and tilapia lake virus. During 2-year period, the DOF-BLCFC has been  

sub-cultured up to 80 passages and 12–month cryopreservation was achieved. 

 

Keywords: Animal cell culture, Asian seabass, Cell culture, Cell line, Fish cell line, Primary cell culture 
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คำนำ 
 ปลากะพงขาว (Lates calcarifer) เป็นปลาเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในช่วงความเค็ม
ที่กว้าง (euryhaline) จึงมีการเพาะเลี้ยงได้ในหลายจังหวัดของประเทศไทย เช่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัตตานี สงขลา และสุราษฎร์ธานี 
เป็นต้น ซึ่งผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในปี 2559 มีปริมาณ 17,177 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,229 ล้านบาท 
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง, 2562) โดยผลผลิตปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ยงรวมของโลกในปี 2018 
มีปริมาณ 71,792 ตัน ได้แก่ มาเลเซีย (21,247 ตัน) ไทย (20,485 ตัน) จีน (ไต้หวัน) (14,386 ตัน) อินโดนีเซีย (9,835 ตัน) 
ออสเตรเลีย (5,668 ตัน) สหรัฐอเมริกา (100 ตัน) และอิสราเอล (70 ตัน) (OECD, 2020) อย่างไรก็ตามอุปสรรคสำคัญในการเพาะเลี้ยง
ปลากะพงขาวคือการเกิดโรค ซึ่งโรคที่พบมากในการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวมีทั้งโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย ปรสิต รา และไวรัส 
(FAO, 2018) โดยโรคที่เกิดจากการตดิเช้ือไวรัสที่สำคัญ ได้แก่ โรควีเอ็นเอ็น (viral nervous necrosis) โรคลิมโฟซีสติส (Lymphocystis) 

โรคอาร์เอสไอวีด ี(red sea bream iridoviral disease) และโรคติดเช้ือเอสดีดวีี (Scale Drop Disease Virus) (de Groof et al., 2015); 

(FAO, 2019); (OIE, 2019) ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายได้ทั้งในโรงเพาะฟักและฟาร์มเพาะเลี้ยง 
 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ (cell culture) และการผลิตเซลล์ไลน์ (cell line) เป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาทาง
ไวรัสวิทยา (virology) ชีววิทยาของเซลล์ (cell biology) และพิษวิทยา (toxicology) นอกจากนี้เซลล์ไลน์ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้
ในการวิจัยพัฒนาและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ เช่น การผลิตวัคซีน การศึกษาความสามารถในการก่อโรคของไวรัส และ
ประสิทธิภาพของสารเคมีฆ่าเช้ือ เป็นต้น การตรวจหาเช้ือไวรัสก่อโรคในปลา การแยกเช้ือและการเพิ่มปริมาณเช้ือไวรัสนอกตัวปลา
จำเป็นต้องอาศัยเซลล์ไลน์ปลาเนื่องจากเชื้อไวรัสสามารถเจริญได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น และการเลือกใช้เซลล์ ไลน์ 
ที่เหมาะสมจะเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัย การแยกเช้ือ และการเพาะเลี้ยงเช้ือไวรัสอีกด้วย 

 ความเป็นมาของการเพาะเลี้ยงเซลล์ปลาและการผลติเซลลไ์ลน์จากเอกสารวิชาการของ Wolf and Quimby (1969) 

มีรายละเอียด ดังน้ี ในปี 1914 Osowski รายงานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากปลาครั้งแรก โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากปลาได้
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 1956 Grützner รายงานการศึกษาอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
จากปลาและการนำไปใช้ในด้านไวรัสวิทยา จากนั้นในปี 1960 Wolf et al. ผลิตเซลล์ไลน์ปลาชื่อ RTG-2 จากอวัยวะสืบพันธุ์ 
(gonad) ของปลา rainbow trout (Salmo gairdneri) สำเร็จครั้งแรก ในส่วนของจำนวนชนิดของเซลล์ไลน์ปลาที่ถูกผลิตขึ้น
นั้น Wolf and Mann (1980) ได้รายงาน ว่ามีเซลล์ไลน์ปลาจำนวน 61 ชนิด และ Fryer and Lannan (1994) รายงานว่า 
มีเซลล์ไลน์ปลาจำนวน 159 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเซลล์ไลน์ปลาจากปลาน้ำจืดและปลาสองน้ำ (anadromous) จำนวน 125 ชนิด 
และเป็นเซลล์ไลน์ปลาจากปลาทะเลเพียง 34 ชนิด นอกจากน้ี Lakra et al. (2011) รายงานถึงจำนวนเซลล์ไลน์ท่ีถูกพัฒนาขึ้น
ในช่วงปี 1994 - 2010 พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก 123 ชนิด เห็นได้ว่านักวิจัยเห็นความสำคัญและดำเนินการผลิตเซลล์ไลน์จากปลา
ขึ้นมามากอย่างต่อเนื่อง 
 สำหรับในประเทศไทยการเพาะเลี้ยงเซลล์ และการผลิตเซลล์ไลน์ปลานั้นพบว่างานวิจัยด้านนี้ยังคงมีจำนวนที่จำกัด  

และส่วนใหญ่เป็นการเพาะเลี ้ยงเซลล์ปฐมภูมิซึ ่งเป็นเซลล์ที ่ได้มาจากสัตว์โดยตรง เช่น เซลล์จากครีบหางปลากะพงขาว  

(Lates calcarifer Bloch) และครีบหางปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus Forskal) (กิจการ และคณะ, 2530) เซลล์จาก
ครีบหางปลาช่อน (Ophicephalus striatus) (จิราพร และเรวัตร, 2531) เซลล์จากครีบหางปลากะรัง (Epinephelus malabaricus) 

(จิราพร และเรวัตร, 2537) เซลล์จากครีบหางและไตส่วนต้นปลาดุกบิ๊กอุย (Clarias gariepinus x C. macrocephalus)  

(สมเกียรติ์ และ G.N., 2536) และเซลล์จากไตปลากะพงขาว (เรวัตร และคณะ, 2546) เป็นต้น และมีรายงานการศึกษาของ
ต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งเซลล์ไลน์จากปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ได้แก่ เซลล์ไลน์จากตัวอ่อนปลากะพงขาว 
(Chang et al., 2001) เซลล์ไลน์จากปลากะพงขาววัยอ่อน และหางปลากะพงขาว (Lakra et al., 2006) เซลล์ไลน์จากตัวอ่อนคัพภะ
ปลากะพงขาว (Parameswaran et al., 2006a) เซลล์ไลน์จากไตปลากะพงขาว (Sahul et al., 2006) และเซลล์ไลน์จากสมอง
ปลากะพงขาว (Hasoon et al., 2011) 
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 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเซลล์ไลน์ปลากะพงขาวเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยด้านไวรัสวิทยา
ของเชื้อไวรัสก่อโรคในปลากะพงขาวหรือปลาเขตร้อนชนิดอื่นท่ีจะดำเนินการต่อไป อาทิเช่น การตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือไวรัส 
การแยกเชื้อไวรัสก่อโรค การตรวจสอบความสามารถในการก่อโรคของไวรัส การตรวจสอบประสิทธิภาพสารเคมีในการฆ่าเช้ือ
ไวรัสก่อโรค เป็นต้น 

 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อจัดตั้งเซลล์ไลน์จากสมองปลากะพงขาว (Lates calcarifer) 

 2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะบางประการของเซลล์ไลน์จากสมองปลากะพงขาวที่จัดตั้งขึ้น ได้แก่ การเจริญภายใต้อุณหภูมิ
และสูตรอาหารที่มีปริมาณ FBS ที่แตกต่างกัน จำนวนโครโมโซม ลำดับเบสของยีน cytochrome c oxidase 1 (COI) การยอมรับ
เชื้อไวรัสชนิดต่าง ๆ และการเก็บรักษาเซลล์ไลน์ในระยะยาว 

 

วิธีดำเนินการ 
 ดำเนินการวิจัยโดยปฏิบัติตามการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ 

1. การเพาะเลี้ยงเซลล์ปฐมภูมิ (primary cell culture) จากสมองปลากะพงขาว 

 นำปลากะพงขาวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) มาดำเนินการการุณฆาตด้วยความเย็น 
ทำความสะอาดตัวปลาด้วยไอโอดีนที่มีความเข้มข้น 500 พีพีเอ็ม และล้างด้วย PBS pH 7.4 ที่มียาปฏิชีวนะ ประกอบด้วย 
Penicillin 1,000 IU (International Unit) Streptomycin ความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ Gentamycin 

ความเข้มข้น 250 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติร จากนั้นทำการผ่าตัดด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ (aseptic technique) เพื่อแยกส่วนสมอง
ใส่จานเพาะเช้ือที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้วขนาด 5 เซนติเมตร ที่มีอาหารเลี้ยงเซลล์ Leibovitz’s L-15 หรือ L–15 (Thermo Fisher Scientific) 

ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากนั้นใช้ใบมีดผ่าตัดปลอดเชื้อตัดเนื้อเยื่อสมองให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำไปใส่ในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ขนาด 25 ตารางเซนติเมตร (ขวด T25) เติมอาหารเลี ้ยงเซลล์ซึ ่งประกอบด้วย L–15 Fetal Bovine Serum หรือ FBS 

(Thermo Fisher Scientific) ความเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ ยาปฏิชีวนะประกอบด้วย Penicillin 100 IU Streptomycin ความเข้มข้น 
100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ Fungizone ความเข้มข้น 250 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตรวจการเจริญแผ่ของเซลล์ภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ 

2. การจัดตั้งเซลล์ไลน์จากสมองปลากะพงขาว 

 2.1 การเลี้ยงเซลล์ไลน์จากสมองปลากะพงขาว 

  เม่ือเซลล์ปฐมภูมิปลากะพงขาวมีปริมาณเซลล์ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของขวด T25 ให้ทำการแยกเซลล์สู่ขวด 
T25 ใหม่ โดยใช้เอนไซม์ทริปซินความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ และอาหารเลี้ยงเซลล์ไลน์ประกอบด้วย L–15 FBS 15 เปอร์เซ็นต์ 
และยาปฏิชีวนะ Penicillin/Streptomycin/Amphotericin B หรือ PSA (Thermo Fisher Scientific) ทำเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง 
 2.2 การเจริญของเซลล์ไลน์จากสมองปลากะพงขาวภายใต้อุณหภูมิที่แตกต่างกัน 

  เลี้ยงเซลล์ไลน์ในอาหารเลี้ยงเซลล์ไลน์ที่อุณหภูมิ 15 20 และ 25 องศาเซลเซียส เก็บตัวอย่างเพื่อนับ
จำนวนเซลล์วันที่ 0, 1, 2, 3, 5 และ 7 วันหลังเลี้ยง นับจำนวนเซลล์โดยใช้สไลด์นับเซลล์ (hemacytometer) โดยนับจำนวน 
10 ซ้ำ คำนวณค่าเฉลี่ย 

 2.3 การเจริญของเซลล์ไลน์จากสมองปลากะพงขาวภายใต้ปริมาณ FBS ที่แตกต่างกัน 

  เลี้ยงเซลล์ไลน์ในอาหารเลี้ยงเซลล์ไลน์ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยปรับปริมาณความเข้มข้น FBS  

ในอาหารเลี ้ยงไลน์เป็น 5%, 10% และ 15% เก็บตัวอย่างเพื่อนับจำนวนเซลล์วันที่ 0, 1, 2, 3, 5 และ 7 วันหลังเลี ้ยง  
นับจำนวนเซลล์โดยใช้สไลด์นับเซลล์ (hemacytometer) โดยนับจำนวน 10 ซ้ำ คำนวณค่าเฉลี่ย 
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 2.4 การยืนยันแหล่งที่มาของเซลล์ไลน์ 
  2.4.1 การนับจำนวนโครโมโซม 

   ดำเนินการตามวิธีของ Hasoon et al. (2011) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เติม colchicine ความเข้มข้น 
0.07 เปอร์เซ็นต์ ลงในเซลล์ไลน์อายุ 24 ช่ัวโมง บ่มที่อุณภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง ทำการเก็บเซลล์โดยใช้เอนไซม์ 

ทริปซินความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซนต์ และปั่นเหวี่ยงที่ 500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นผสมเซลล์ในสารละลาย
โพแทสเซียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.075 โมลาร์ และบ่มที่ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ปั่นเหวี่ยงเซลล์ที่ 500 รอบต่อนาที 
เป็นเวลา 5 นาที ทิ้งสารละลาย และใส่สารละลายผสมระหว่างเมทานอลและกรดอะซิติกที่ผ่านการแช่เย็น อัตราส่วน 3 ต่อ 1 
โดยผสมให้เข้ากันอย่างเบามือ ล้างเซลล์ด้วยสารละลายผสมเมทานอลและกรดอะซิติกนี้ จำนวน 3 ครั้ง และครั้งสุดท้ายใช้ปริมาณ
สารละลายจำนวนเล็กน้อยผสมกับเซลล์ หยดเซลล์ลงบนแผน่สไลดแ์ก้ว ทิ้งไว้ให้แห้งและย้อมด้วยสี Giemsa ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นเวลา 20 นาที ทำการนับจำนวนโครโมโซมภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จำนวน 100 เซลล์  
  2.4.2 การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิคพีซีอาร์และเปรียบเทียบลำดับเบส 

   นำเซลล์ไลน์จากสมองปลากะพงขาวมาสกัดดีเอ็นเอด้วย DNAzol โดยเติม DNAzol ปริมาตร 750 ไมโครลิตร
ลงในหลอดตัวอย่างเซลล์ไลน์ ผสมให้เข้ากัน และปั่นแยกเศษเซลล์ออกด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ 10,000 x g ที่ 4 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 10 นาที นำส่วนใสใส่หลอด 1.5 มิลลิลิตรใหม่และเติมเอทานอล 100 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 500 ไมโครลิตร ผสมให้
เข้ากันและวางที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 นาที ปั่นเหวี่ยงที่ 4,000 x g ที่ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที เพื่อตกตะกอนดีเอ็นเอ 
ล้างตะกอนดีเอ็นเอด้วยเอทานอล 75 เปอร์เซ็นต์ และละลายตะกอนดีเอ็นเอที่ได้ด้วย NaOH ความเข้มข้น 8 มิลลิโมลาร์ วัดความเข้มข้น
ของดีเอ็นเอด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และนำไปใช้ในปฏิกิริยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิคพีซีอาร์ โดยใช้ไพรเมอร์
จำเพาะต่อยีน cytochrome c oxidase 1 (COI) ได้แก่ Forward primer 5′-TCA ACC AAC CAC AAA GAC ATT GGC AC-3′ 
และ Reverse primer 5′-TAG ACT TCT GGG TGG CCA AAG AAT CA-3′ ตามวิธีของ Ivanova et al. (2007) นำผลิตภณัฑ์
พีซีอาร์ที่ได้ไปตรวจสอบขนาดบนวุ้นอะกาโรสความเข้มข้น 1.2 เปอร์เซ็นต์ และส่งผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ที่ได้ไปวิเคราะห์ลำดับเบส  
เพื่อเปรียบเทียบลำดับเบส (BLASTN) กับฐานข้อมูล GenBank ที่ https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/ 

 2.5 การศึกษาการยอมรับเชื้อไวรัสชนิดต่าง ๆ 

  เช้ือไวรัสก่อโรคที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา กองวิจัยและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้ำ ได้แก่ ไวรัสรานา (Ranavirus) และไวรัสทีไอแอล (Tilapia Lake virus) ซ่ึงได้จากการแยกเชื้อไวรัสจากตัวอยา่ง
กบและปลา และห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ได้แก่ ไวรัสอิริโด (Iridovirus) และไวรัสโนดา (Nodavirus) 

ซ่ึงได้จากการแยกเชื้อไวรัสจากตัวอย่างปลา และผ่านการยืนยันชนิดเชื้อไวรัสด้วยเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุล นำเชื้อไวรัสดังกล่าว 
ปริมาตร 100 ไมโครลิตรมาเพาะเลี้ยงบนเซลล์ไลน์จากสมองปลากะพงขาวในขวด T25 สังเกตการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเซลล์
หลังจากได้รับเชื้อไวรัส (Cytopathic effect; CPE) เป็นเวลา 7 วัน 

 2.6 การเก็บรักษาเซลล์ไลน์ในระยะยาวโดยการแช่เยือกแข็ง 
  เก็บเกี่ยวเซลล์ไลน์จากสมองปลากะพงขาวอายุ 24 ช่ัวโมง ในขวดเพาะเลี้ยงเช้ือขนาด 75 ตารางเซนติเมตร 
(ขวด T75) ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ด้วยเอนไซม์ทริปซินความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ ปั่นเหวี่ยงที่ 500 รอบต่อนาที  
เป็นเวลา 5 นาที ทำการเก็บเซลล์โดยมีจำนวนเซลล์ 1 x 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตรในหลอดแช่เยือกแข็ง (cryovial) ขนาด 1.8 มิลลิลิตร 
ใช้อาหารเก็บรักษาเซลล์ประกอบด้วย L-15 FBS ความเข้มข้น 15 เปอร์เซ็นต์ และ DMSO ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์  
นำหลอดแช่เยือกแข็งไปแช่แข็งโดยค่อย ๆ ลดอุณหภูมิที่อุณหภูมิ - 80 องศาเซลเซียสข้ามคืน จากนั้นนำหลอดแช่เยือกแข็ง 

ไปเก็บในไนโตรเจนเหลว เมื่อครบกำหนดเวลา 1 3 6 และ 12 เดือน สุ่มนำเซลล์ไลน์ปลากะพงขาวขึ้นมาจำนวน 1 หลอด 

เพื่อเพาะเลี้ยงในขวด T25 อีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบความสามารถในการเก็บรักษาเซลล์ไลน์โดยการแช่เยือกแข็ง 
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ผลการศึกษา 
 1. การเพาะเลี้ยงเซลล์ปฐมภูมิ (primary cell culture) จากสมองปลากะพงขาว 

  เซลล์ปฐมภูมิจากสมองปลากะพงขาวเจริญแผ่ออกจากช้ินเนื้อเยื่อสมอง (ภาพที่ 1) โดยเซลล์เนื้อเยื่อจากสมอง
ปลากะพงขาวลงเกาะพื้นผิวขวด T25 และแผ่ตัวลักษณะช้ันเดียว (monolayer) ให้เห็นได้ชัดในช่วงสัปดาห์แรก เม่ือเซลล์มีการเจริญ
แผ่ตัวมากกว่า 80 เปอร์เซ็นของพื้นผิว ทำการแยกเซลล์สู่ขวด T25 ใหม่ 

 

 
ภาพที่ 1 เซลล์ปฐมภมิูจากสมองปลากะพงขาว ท่ีกำลังขยาย 20x 

 

 2. การจัดตั้งเซลล์ไลน์จากสมองปลากะพงขาว 

  2.1 การเลี้ยงเซลล์ไลน์จากสมองปลากะพงขาว 

   การแยกเซลล์ปฐมภูมิปลากะพงขาวสู่ขวด T25 ใหม่ พบเซลล์มีการเจริญดี แผ่ไปตามพื้นผิว 

ขวดเลี้ยงเซลล์แบบช้ันเดียว โดยเซลล์ที่ได้มีลักษณะคล้ายเซลล์ไฟโบรบลาส (fibroblastic-like cells) (ภาพที่ 2) โดยมีลักษณะยาว 
หรือมีขอบเซลล์หลายด้าน นอกจากนี ้เซลล์ไลน์จากสมองปลากะพงขาวสามารถเพาะเลี ้ยงได้ถึงรุ ่น ( passage) ที ่ 80  
ในระยะเวลาศึกษาวิจัย 2 ปี ตั้งช่ือเรียกเซลล์ไลน์นี้ว่า Department of Fisheries - Brain Lates calcarifer fibroblast-like cells 

หรือ DOF-BLCFC 

 

   
 ภาพที่ 2 ลักษณะเซลล์ไลน์จากสมองปลากะพงขาวซ่ึงคล้ายเซลล์ไฟโบรบลาส (fibroblastic-like cell)  

  ตั้งช่ือเรียกเซลล์ไลน์นี้ว่า DOF-BLCFC 

  ก) กำลังขยาย 10x ข) กำลังขยาย 20x 
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  2.2 การเจริญของ DOF-BLCFC ภายใต้อุณหภูมิแตกต่างกันเป็นเวลา 7 วัน 

   การเจริญของ DOF-BLCFC รุ่นที่ 16 จำนวนเซลล์เริ่มต้น 134,375±13,897 เซลล์ ที่เลี้ยงในอาหาร
ที่มี L–15 FBS 15 เปอร์เซ็นต์ และ PSA ความเข้มข้น 1 หน่วย ภายใต้อุณหภูมิ 15 20 หรือ 25 องศาเซลเซียส พบว่า การเจริญ
ของ DOF-BLCFC ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส จำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ โดยวันที่ 7 หลังการเพาะเลี้ยง มีจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้น 
140 เปอร์เซ็นต์ (188,000±12,953 เซลล์) การเจริญของ DOF-BLCFC ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส จำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นเท่าตัว
ในวันท่ี 5 หลังการเพาะเลี้ยง (281,500±27,893 เซลล์) และวันท่ี 7 หลังการเพาะเลี้ยง มีจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้น 274 เปอร์เซ็นต์ 
(368,500±18,716 เซลล์) และการเจริญของ DOF-BLCFC ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จำนวนเพิ่มขึ้นเท่าตัวในวันท่ี 2 หลัง
การเพาะเลี ้ยง (264,500±21,402 เซลล์) และวันที ่ 7 หลังการเพาะเลี ้ยง มีจำนวนเซลล์เพิ ่มขึ ้น 471 เปอร์เซ็นต์ 
(633,500±21,609 เซลล์) ดังแสดงในภาพที่ 3 

 

 
 ภาพที่ 3 แผนภูมิเส้นแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของจำนวนเซลล์ DOF-BLCFC ที่เพาะเลี้ยง 
  ที่อุณหภูมิ 15 () 20 () และ 25 () องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 วัน (n = 10) 
 

  2.3 การเจริญของ DOF-BLCFC ภายใต้ปริมาณ FBS ที่แตกต่างกันท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

   การเจริญของ DOF-BLCFC รุ่นที่ 23 จำนวนเซลล์เริ่มต้น 183,750 ± 13,888 เซลล์ ที่เลี้ยงในอาหาร L-15 
ที่มี FBS 5, 10 หรือ 15 เปอร์เซ็นต์ และ PSA ความเข้มข้น 1 หน่วย ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พบว่า การเจริญของ 
DOF-BLCFC ในสูตรอาหารที่มี FBS 5 เปอร์เซ็นต์ จำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นเท่าตัวในวันที่ 3 หลังการเพาะเลี้ยง (396,500±23,576 เซลล์) 
และวันที่ 7 หลังการเพาะเลี้ยง มีจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้น 238 เปอร์เซ็นต์ (436,500±21,088 เซลล์) การเจริญของ DOF-BLCFC 

ในสูตรอาหารที่มี FBS 10 เปอร์เซ็นต์ จำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นเท่าตัวในวันท่ี 1 หลังการเพาะเลี้ยง (367,000±28,500 เซลล์) และ
วันที่ 7 หลังการเพาะเลี้ยง มีจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้น 294 เปอร์เซ็นต์ (540,000±41,497 เซลล์) และการเจริญของ DOF-BLCFC 

ในสูตรอาหารที่มี FBS 15 เปอร์เซ็นต์ จำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในวันที่ 1 หลังการเพาะเลี้ยง (412,000 ± 31,464) และ
วันท่ี 7 หลังการเพาะเลี้ยง มีจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้น 341 เปอร์เซ็นต์ (627,500 ± 44,048 เซลล์) ดังแสดงในภาพที่ 4 
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 ภาพที่ 4 แผนภูมิเส้นแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของจำนวนเซลล์ DOF-BLCFC ที่เพาะเลี้ยง 
  ด้วยอาหารที่มี FBS 5 () 10 () และ 15 () เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 7 วัน (n = 10) 
 

  2.4 การยืนยันแหล่งที่มาของ DOF-BLCFC 

   2.4.1 การนับจำนวนโครโมโซม 

    โครโมโซมของตัวอย่างเซลล์จาก DOF-BLCFC รุ่นที่ 60 แสดงได้ดังภาพที่ 5ก ผลการนับจำนวน
โครโมโซมจำนวน 100 เซลล์ พบการกระจายตัวของจำนวนโครโมโซมในช่วง 31 ถึง 96 โดยความถี่สูงสุดของจำนวนโครโมโซมที่พบ 
คือ 48 ดังภาพท่ี 5ข 

 

 

  ภาพที่ 5 ก) โครโมโซมของตัวอย่างเซลล์จาก DOF-BLCFC (กำลังขยาย 100x) 

   ข) การกระจายของจำนวนโครโมโซมของเซลล์จาก DOF-BLCFC รุ่นที่ 60 
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   2.4.2 การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิคพีซีอาร์และเปรียบเทียบลำดับเบส 

    เมื่อเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของ DOF-BLCFC ด้วยเทคนิคพีซีอาร์โดยใช้ไพรเมอร์
จำเพาะต่อยีน cytochrome c oxidase 1 (COI) และนำมาตรวจสอบขนาดผลิตภัณฑ์พีซีอาร์บนวุ้นอะกาโรส 1.2 เปอร์เซน็ต์ 
พบว่าผลิตภัณฑ์มีขนาดประมาณ 655 คู่เบส ดังแสดงในภาพที่ 6 เมื่อนำผลการวิเคราะห์ลำดับเบส ( DNA sequencing)  

ของผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ที่ได้จาก DOF-BLCFC มาเปรียบเทียบลำดับเบสในฐานข้อมูล GenBank พบว่า ลำดับเบสของช้ินส่วนยีน 
cytochrome c oxidase 1 (COI) จาก DOF-BLCFC เหมือนกับลำดับเบสในฐานข้อมูลด ังกล่าว accession number 

KU496219.1 ซ่ึงเป็นส่วนของยีน COI ที่พบในปลากะพงขาว (Lates calcarifer) โดยมีความเหมือน 100 เปอร์เซ็นต์  
 

 
 ภาพที่ 6 แสดงแถบผลิตภัณฑ์พีซีอารท์ี่ไดจ้ากการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของ DOF-BLCFC ด้วยไพรเมอร์จำเพาะ 

  ต่อยีน cytochrome c oxidase 1 (COI) โดยผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ที่ได้มีขนาดประมาณ 655 คู่เบส 

  ช่องที่ 1: ตัวอย่างเซลล์จาก DOF-BLCFC  

  ช่องที่ 2: negative RT M: molecular weight marker 100 bp 

 

  2.5 การศึกษาการยอมรับเชื้อไวรัสชนิดต่าง ๆ ของ DOF-BLCFC 

   DOF-BLCFC ยอมรับเชื ้อไวรัสอิริโด ไวรัสโนดา ไวรัสรานา และไวรัสทีไอแอลได้ (ภาพที่ 7) 
สามารถสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเซลล์ หรือ cytopathic effect (CPE) ได้ตั ้งแต่วันที่ 3 หลังการให้เช้ือ  
ดังกรณีเชื้อไวรัสอิริโดและไวรัสรานาในภาพที่ 7ก และ 7ข โดย CPE ที่พบจากการยอมรับเชื้อไวรัสของ DOF-BLCFC ได้แก่  
เซลล์มีลักษณะรูปรา่งกลม หลุดจากพื้นผิวยืดเกาะ การสร้างแวคิวโอลภายในเซลล์ (vacuolation) และการรวมของหลายเซลล ์
syncytium ดังแสดงในภาพที่ 8 โดยได้สุ ่ม supernatant ของตัวอย่างที่ได้รับเชื ้อไวรัสโนดาไปตรวจหาเชื ้อไวรัสโนดา 

ด้วยวิธีพีซีอาร์พบผลเป็นบวก (ข้อมูลไม่ได้แสดง) 
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   ภาพที่ 7 แสดง Cytopathic effect (CPE) ของ DOF-BLCFC ที่ได้รับ  
    ก) ไวรัสอิริโด (Iridovirus) 3 วันหลังให้เชื้อ 

    ข) ไวรัสรานา (Ranavirus) 3 วันหลังให้เชื้อdpi  

    ค) ไวรัสทีไอแอล (Tilapia Lake virus) 5 วันหลังให้เชื้อ  
    ง) ไวรัสโนดา (Nodavirus) 7 วันหลังให้เชื้อ  
    จ) อาหารเลี้ยงเซลล์ปกติ 10 วันหลังให้อาหาร (กำลังขยาย 20x) 
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   ภาพที่ 8 แสดงลักษณะ CPE ที่สังเกตได้จาก DOF-BLCFC  

    ก) เซลล์มีรูปร่างกลม และหลุดจากผิวยึดเกาะ  
    ข) เซลล์มีแวคิวโอจำนวนมาก (vacuolation)  

    ค) เซลล์หลายเซลล์รวมกัน (syncytium) 

 

  2.6 การเก็บรักษาเซลล์ไลน์ในระยะยาวโดยการแช่เยือกแข็ง 
   เมื่อนำ DOF-BLCFC ที่ผ่านการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลวเป็นระยะเวลา 1, 3, 6 และ 12 เดือน
มาเลี้ยงบนขวด T25 พบว่า DOF-BLCFC ที่ผ่านการเก็บรักษาสามารถนำมาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการได้อีก โดยไม่พบการเปลี่ยนแปลง
การเจริญหรือการเปลี่ยนแปลงด้านลักษณะรูปร่างของเซลล์อย่างมีนัยสำคัญเม่ือเปรียบเทียบกับ DOF-BLCFC ก่อนการเก็บรักษา
โดยการแช่เยือกแข็งด้วยไนโตรเจนเหลว ดังแสดงในภาพที่ 9  

  
ภาพที่ 9 DOF-BLCFC ที่ผ่านการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลวเป็นเวลา 12 เดือน ก) กำลังขยาย 10x ข) กำลังขยาย 20x 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำให้สามารถจัดตั้งเซลล์ไลน์จากสมองปลากะพงขาว ที่ให้ชื่อว่า Department of Fisheries – 
Brain Lates calcarifer fibroblast-like cells (DOF-BLCFC) เซลล์ไลน์เป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาวิจัยด้านไวรัสวิทยา 
และพิษวิทยา การมีเซลล์ไลน์ที่เหมาะสมจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการตรวจแยกเชื้อไวรัสก่อโรค การเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัส 

เพื่อศึกษาด้านไวรัสวิทยา และการพัฒนาวัคซีน แม้ว่ามีการจัดตั้งเซลล์ไลน์จากสมองปลากะพงขาวแล้วโดยคณะนักวิจัยจากอินเดีย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และไต้หวัน (Chang et al., 2001); (Chi et al., 2005); (Lakra et al., 2006); (Parameswaran et al., 2006a, b); 

(Sahul Hameed et al., 2006); (Parameswaran et al., 2007); (Hasoon et al., 2011) และประเทศไทยมีการจัดตั้งเซลลไ์ลน์
จากไตของปลากะพงขาวโดยเรวัตร และคณะ (2546) การศึกษาครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการจัดตั้งเซลล์ไลน์จากสมองปลากะพงขาว 
โดยเซลลไ์ลน์จากเนื้อเยือ่สมองปลากะพงขาว (Lates calcarifer) หรือ DOF-BLCFC โดยเซลล์ไลน์ท่ีจัดตั้งขึ้นในครั้งนี้ผ่านการเพาะเลี้ยง
จำนวน 80 รุ่น ภายในระยะเวลา 2 ปี โดย DOF-BLCFC ปรับตัวในการเจริญได้ในอาหาร L-15 ที่ไม่ต้องเติมโซเดียมคลอไรด์เพิ่ม 

ก ข ค 
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ซึ่งช่วยให้การเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการทำได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้า (Parameswaran et al., 2006b); 

(Sahul Hameed et al., 2006); (Hasoon et al., 2011) 
 DOF-BLCFC สามารถเจริญได้ในช่วงอุณหภูมิ 15 - 25 องศาเซลเซียส โดยเจริญได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้า (Hasoon et al., 2011) แม้ว่าการศึกษาในครั้งนี้ไม่ได้ดำเนินการทดสอบการเจริญในชว่งอณุหภูมิ 

ที่สูงกว่า 25 องศาเซลเซียส แต่จากรายงานของ Parameswaran et al. (2006a, b) และ Sahul Hameed et al. (2006) 
พบว่า อุณหภูมิที่ 28 องศาเซลเซียส ส่งเสริมการเจริญของเซลล์ไลน์ได้ แต่อุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียส ส่งผลลบต่อการเจริญ
ของเซลล์ไลน์ (Parameswaran et al., 2006a, b); (Sahul Hameed et al., 2006) นอกจากนี้การที่ DOF-BLCFC สามารถเจริญได้
ในช่วงอุณหภูมิที่กว้างอาจกล่าวได้ว่าเซลล์ไลน์นี้มีความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ด้านการแยกเช้ือไวรัสก่อโรคทั้งปลาเขตหนาว
และเขตร้อน (Sahul Hameed et al., 2006) ปริมาณ FBS ในอาหารเลี้ยงเซลล์มีผลต่อการเจริญของ DOF-BLCFC เช่นเดียวกับ
เซลล์ไลน์ปลาชนิดอื่น ๆ ในการศึกษาก่อนหน้า (Parameswaran et al., 2006a, b); (Sahul Hameed et al., 2006) โดยปริมาณ FBS 

ที่เพ่ิมขึ้นส่งเสริมการเจริญของเซลล์ไลน์ แต่เป็นการเพิ่มต้นทุนในการเพาะเลี้ยงเซลล์ไลน์ด้วยเช่นกัน โดยความเข้มข้นของ FBS 

ในสูตรอาหารตั้งแต่ 5 – 15 เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้กับการเพาะเลี้ยง DOF-BLCFC ได้ นอกจากนี้การแช่เยือกแข็ง DOF-BLCFC 

ด้วยไนโตรเจนเหลวสามารถเก็บรักษาเซลล์ไลน์นี้ระยะยาวได้ 
 การตรวจสอบจำนวนโครโมโซมและการเปรียบเทียบลำดับเบสของยีน cytochrome c oxidase 1 (COI) เพื่อยืนยันว่า 
DOF-BLCFC มีต้นกำเนิดมาจากปลากะพงขาวนั้นพบว่า จำนวนโครโมโซม (2n) ของ DOF-BLCFC มีค่าฐานนิยม คือ 48  
ซ่ึงตรงกับการศึกษาก่อนหน้า (อรรัตน์ และคณะ, 2556); (Parameswaran et al., 2006a); (Sahul Hameed et al., 2006); 
(Hasoon et al., 2011) และลำดับเบสของช้ินส่วนยีน COI ของ DOF-BLCFC เหมือนกับลำดับเบสของยีน COI จากปลากะพงขาว 
100 เปอร์เซ็นต์ บ่งช้ีว่า DOF-BLCFC มีต้นกำเนิดมาจากปลากะพงขาว โดยยีน cytochrome c oxidase 1 (COI) นี้เป็นที่ยอมรับ
ในการนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจำแนกชนิดปลาอย่างกว้างขวาง (Ivanova et al., 2007); (Ward et al., 2008) 
 DOF-BLCFC ยอมรับเชื้อไวรัสโนดา ไวรัสอิริโด ไวรัสรานา และไวรัสทีไอแอล ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาการยอมรับ
เช้ือของเซลล์ไลน์จากปลากะพงขาวก่อนหน้า (เรวัตร และคณะ, 2546); (Sahul Hameed et al., 2006); (Hasoon et al., 2011) 
โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเซลล์หรือ Cytopathic effect (CPE) ที่ปรากฏกับ DOF-BLCFC หลังการได้รับเชื้อไวรัส 

มีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ เซลล์มีรูปร่างกลมและหลุดลอกจากพื้นผิวที่ยืดเกาะ การเกิดแวคิวโอภายในเซลล์ (vacuolation) 

และการรวมของเซลล์หลายเซลล์ (syncytium) ซ่ึงลักษณะ CPE ที่เกิดขึ้นนี้สอดคล้องกับรายงานก่อนหน้า (Chang et al., 2001); 
(Chi et al., 2005); (Parameswaran et al., 2006a, b); (Sahul Hameed et al., 2006); (Hasoon et al., 2011) ซ่ึงจะสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ในการแยกเชื้อและการเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสโนดา ไวรัสอิริโด ไวรัสรานา และไวรัสทีไอแอล รวมถึงการศึกษา
ไวรัสวิทยาของปลาเขตร้อนชนิดอื่น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมเฉพาะการยอมรับเชื ้อไวรัสบางชนิด  

ของ DOF-BLCFC แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงการเปรียบเทียบความไวในการยอมรับของ DOF-BLCFC กับแต่ละเช้ือไวรัส หรือความไว
ในการยอมรับเชื้อของ DOF-BLCFC กับเซลล์ไลน์ชนิดอื่น ๆ  ซึ่งการศึกษาเหล่านี้จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเลือกใช้
เซลล์ไลน์ให้เหมาะสมต่อไป 

 การศึกษาครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเซลล์ไลน์ปลากะพงขาวเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยด้านไวรัสวิทยา
ของเช้ือไวรัสก่อโรคในปลากะพงขาวหรือปลาเขตร้อนอื่น ๆ ซ่ึงจะดำเนินการในลำดับต่อไป โดยการจัดตั้งเซลล์ไลน์ปลากะพงขาว
ครั้งนี้จะสามารถเป็นทางเลือกในการใช้วินิจฉัยเชื้อไวรัสก่อโรคในปลาแทนเซลล์ไลน์ปลาในเขตหนาวที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน 
นอกจากนี้การใช้เซลล์ไลน์ปลาในการศึกษาวิจัยจะเป็นการสนับสนุนหลักการ 3Rs (Replacement, Reduction, Refinement) 

และสามารถช่วยลดการใช้สัตว์ในงานทางวิทยาศาสตร์ เช่น การทดสอบด้วยเซลล์ไลน์เบื้องต้นสามารถทดแทนการใช้สัตว์ 
ในงานทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้การจัดการกับเซลล์ไลน์ยังช่วยลดระยะเวลาในการทดสอบ และลดความยุ่งยากในการบริหาร
จัดการเมื่อเทียบกับการใช้สัตว์ทดลอง ทำให้การศึกษาวิจัยมีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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คำขอบคุณ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณ ดร.จิราพร เกษรจันทร์ สำหรับการถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ปลา นายอัตรา ไชยมงคล 
สำหรับความอนุเคราะห์ปลากะพงขาว นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์ สำหรับความอนุเคราะห์เชื้อไวรัสอิริโด และเชื้อไวรัสโนดา 
นางสาวจารี ผลชนะ สำหรับความอนุเคราะห์เช้ือไวรัสรานา และเช้ือไวรัสทีไอแอล นางสาวเจนจิตต์ คงกำเนิด สำหรับการสนับสนุน
ให้ดำเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล กองวิจัยและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้ำ สำหรับการเตรียมเครื่องแก้วและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 
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การใช้กากตะกอนน้ำมันปาล์มทดแทนรำละเอียดในอาหารปลานิลแปลงเพศวัยรุ่น 
 

พิเชต พลายเพชร* และ วีระวรรณ จาดพันธุ์อินทร์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสตัว์น้ำชลบุร ี
 

บทคัดย่อ  

ศึกษาการทดแทนรำละเอียดด้วยกากตะกอนน้ำมันปาล์มในอาหารปลานิลแปลงเพศวัยรุ่น อัตรา 0, 25, 50, 75 และ 
100% ตามลำดับ อาหารทดสอบมีโปรตีน 28% และไขมัน 5% โดยสูตรควบคุมใช้รำละเอียด 30% เลี้ยงปลาในถังพลาสติก
ทรงกระบอกความจุน้ำ 120 ลิตร อัตรา 15 ตัวต่อถัง ระบบการทดลองเป็นระบบน้ำหมุนเวียนและมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำทั้งระบบทดลอง 
อัตรา 50% ทุก ๆ  4 วัน ปลามีน้ำหนักเริ่มต้นประมาณ 65 กรัม ให้อาหารทดลองแต่ละสูตร สูตรละ 3 ซ้ำ วันละ 3 ครั้ง แบบใหก้ินจน
อิ่ม เม่ือสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารทุกสูตรมีอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย อัตราการกินอาหาร อัตราแลก
เนื้อและอัตราการสะสมโปรตีนและไขมันในเนื้อไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหาร 

ที่ทดแทนรำละเอียดด้วยกากตะกอนน้ำมันปาล์มอัตรา 75 และ 100% มีประสิทธิภาพการใช้โปรตีนจากอาหารสูงกว่า 

และมีต้นทุนค่าอาหารต่ำกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ทดแทน
รำละเอียดด้วยกากตะกอนน้ำมันปาล์มอัตรา 100% มีโปรตีนในเนื้อสูงกว่าและไขมันในเนื้อน้อยกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตร
อื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารทุกสูตรมีค่า condition factor และคุณภาพซาก (ดัชนีตับ  
ดัชนีอวัยวะภายใน สัดส่วนร้อยละของเนื้อและอวัยวะอื่น ๆ) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้น สรุปได้ว่า
สามารถใช้กากตะกอนน้ำมันปาล์มทดแทนรำละเอียดได้ 100% สำหรับสูตรอาหารปลานิลแปลงเพศวัยรุ่นที่ใช้รำละเอียด 30% 

โดยไม่กระทบการเจริญเติบโต การใช้ประโยชน์อาหาร อัตรารอดตาย คุณภาพซากของปลา ลดต้นทุนค่าอาหารและไม่ส่งผลเสีย 

ต่อคุณภาพเนื้อ  
 

คำสำคัญ: กากตะกอนน้ำมันปาล์ม ปลานิล อาหาร รำละเอียด 

   

*ผู้รับผิดชอบ: ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร. 038-326512 แฟกซ์ 038-312532 
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Using of Palm Oil Sludge to Replace Rice Bran in Feed for Sex-Reversal Nile Tilapia Juvenile  
 

Pichet Plaipetch* and Weerawan Jadphan-In  

Chonburi Aquatic Animal Feed Technology Research and Development Center 

 

Abstract 

 Replacement of rice bran (RB) with palm oil sludge (POS) was studied for sex-reversal Nile tilapia juvenile feed 

at ratios of 0, 25, 50, 75 and 100%. Dietary protein and lipid were approximately 28% and 5% which a control diet 

contained 30% rice bran. Fish were reared in 120-L cylindrical plastic tank at ratios of 15 fish per tank. Experimental system 

was closed recirculating water system which water of all system was exchanged by 50% every 4 days.  

Fish with initial weight of 65 grams were fed each experimental diet three times a day to apparent satiation. 

At the end of experiment, the results showed that the growth rate, survival rate, feed intake, feed conversion 

ratio and protein and lipid retention in flesh were not significantly different among fish fed all test diets (p>0.05). 

Fish fed diet replacing RB with POS by 75 and 100% showed significantly higher protein efficiency ratios and 

lower feed cost than those of fish fed other diets (p<0.05). Fish fed diet replacing RB with POS by 100% 

showed highly significant higher protein retention and lower lipid retention in flesh than those fish fed other diets 

(p<0.01). There were non-significant differences of condition factor, carcass qualities (hepato-somatic index, 

viscera-somatic index, ratios of flesh yield and other organs) among fish fed all test diets (p>0.05). 

Conclusively, POS could be used to replace RB 100% in feed contained 30% rice bran for sex reversal Nile tilapia 

juvenile feed without negative impacts on growth, feed utilization, survival rate and carcass qualities of fish. 

In addition, feed cost was reduced and had no negative impact on flesh quality. 

 

Keywords: Palm oil sludge, Nile Tilapia, Feed, Rice bran 
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ผลการใช้ไฮโดรไลเสตจากสาหร่ายผมนาง (Gracilaria sp.) เป็นส่วนผสมในอาหารต่อการเจริญเติบโต  
และการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันเบ้ืองต้นในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) 

 

จีรรัตน์ แก้วประจุ1* สิริวรรณ หนูเซ่ง1 อาภรณ์ เทพพานิช2 กมลรัตน์ ยงเจริญ3 และ สรายุทธ อ่อนสนิท4 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำชายฝั่งเขต ๓ (สรุาษฎร์ธานี)  
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบครีีขันธ์  
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสตัว์น้ำชลบุรี  
4มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี

 

บทคัดย่อ 

ศึกษาการเจริญเติบโตและการตอบสนองต่อภูมิคุ ้มกันเบื้องต้นในกุ้งขาวจากการใช้ไฮโดรไลเสตสาหร่ายผมนาง  

จากการหมักด้วย Lactobacillus plantarum สายพันธุ ์ 541 เพื ่อเป็นส่วนผสมในอาหารเม็ดสำเร ็จร ูปของกุ ้งขาว 
Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) ที่ระดับ 0, 5, 10, 15 และ 20% ในชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม), 2, 3, 4 และ 5  

ชุดการทดลองละ 4 ซ้ำ ในตู้กระจกระบบน้ำหมุนเวียนกึ่งปิด ที่มีน้ำหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 0.72±0.01 กรัมต่อตัว จำนวน 30 ตัวต่อตู้ 
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ทุกชุดการทดลองมีค่าเฉลี่ยของน้ำหนักต่อตัวสุดท้าย น้ำหนักที่เพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน 
อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ และอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 

ของชุดการทดลองที่ 3 ต่ำสุด และแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) กับชุดการทดลองที่ 2 ในทางกลับกัน ชุดการทดลองที่ 2 มีอัตรา 

การกินอาหารต่อวันสูงสุด แตกต่างทางสถิติ (P<0.05) กับกุ้งชุดการทดลองที่ 3 ที่มีค่าต่ำสุด เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ 8 สัปดาห์ 
พบว่า ปริมาณเม็ดเลอืดรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ในทุกชุดการทดลอง ซ่ึงชุดการทดลองที่ 3 มีแนวโน้มของปริมาณ
เม็ดเลือดรวมมากสุด เช่นเดียวกันที่พบว่าชุดการทดลองที่ 3 มีการทำงานของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดสสูงสุดแตกต่างทางสถติิ 
(P<0.01) กับกุ้งในชุดการทดลองอื่น ในขณะที่ชุดการทดลองที่ 1 มีค่าการทำงานของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดสต่ำสุด การศึกษา
ครั้งนี ้แสดงให้เห็นว่าไฮโดรไลเสตสาหร่ายผมนางมีคุณภาพและคุณสมบัติ ของการเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ดี สามารถใช้ผสม 

ในอาหารกุ้งขาวได้ที่ระดับ 20% ไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของกุ้งขาว แต่ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้าน 

การเจริญเติบโตและผลการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันเบื้องต้น พบว่าที่ระดับ 10% ของไฮโดรไลเสตสาหร่ายผมนางในอาหารกุ้งขาว 
ถือว่าเป็นระดับที่เหมาะสม  

 

คำสำคัญ: กุ้งขาว สาหร่ายผมนาง ไฮโดรไลเสต การเจริญเติบโต ภูมคิุ้มกัน 

   

*ผู้รับผดิชอบ: หมู่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ 0-7725-5288  
 E-mail: kjeerarat@yahoo.com  
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The Effects of Hydrolysate from Seaweed (Gracilaria sp.) as Feed Ingredients on Growth and 

Preliminary Immune Responses in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) 
 

Jeerarat Kaewpraju1* Siriwan Nooseng1 Aporn Theppanich2 Kamonrat Youngjarean3 

and Sarayut Onsanit4 
1Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 3 (Surat Thani)  
2Prachuap Khiri Khan Coastal Aquaculture Research and Development Center  
3Chon Buri Aquatic Animal Feed Technology Research and Development Center  
4Prince of Songkla University, Surat Thani Campus 

 

Abstract 

The study on the growth performance and the immune responses of the pacific white shrimp, 

Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) was to evaluate from utilization seaweed hydrolysate fermented with 

Lactobacillus plantarum strain 541 as feed ingredient of the pacific white shrimp diets at level 0 (control), 

5, 10, 15 and 20% for the treatment no.1 (control), 2, 3, 4 and 5 respectively. Four replicates in each treatment 

were cultured within the glass aquaria of semi-closed water system for 8 weeks. Shrimp with initial average 

weight of 0.72±0.01 g/shrimp were fed in each 30 shrimps/glass aquaria. The results showed that the growth 

performance of shrimp in five treatments were not significant difference (P>0.05). The treatment no.3 showed 

the best value of feed conversion ratio (FCR) and was significant difference (P<0.05) when compared with  

the treatment no.2. On the other hand the treatment no.2 showed the best value of daily feed consumption 

and was significant difference (P<0.05) when compared with the treatment no.3. For the immune responses,  

it was found that total hemocyte count (THC) in all treatments were not difference (P>0.05) . The treatment no.3 

showed the highest trend of total hemocyte count. As same as this treatment no.3 showed the best value of 

phenoloxidase activity (PO) which significant difference (P<0.01) when compared with others. This study 

found that seaweed hydrolysate was good source for feed ingredient of the pacific white shrimp diets.  

At the 20% level of seaweed hydrolysate in feed did not effect on the growth performance of the pacific 

white shrimp. But the 10% level of seaweed hydrolysate in feed is optimum level for the high performance 

of growth and immune responses in the pacific white shrimp. 

 

Keywords: White shrimp, Gracilaria sp., hydrolysate, growth, immune 
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คำนำ 
 กุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus vannamei) หรือ Pacific white shrimp หรือ ที่เรียกกันทั่วไปว่า White leg shrimp  

เป็นกุ ้งพื ้นเมืองในทวีปอเมริกาใต้  โดยนิยมเรียกว่ากุ ้งขาวแวนนาไมหรือเรียกกันว่า  “กุ ้งขาว” ซึ ่งเป็นกุ ้งที ่เลี ้ยงง่าย 

มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคุณภาพของอาหารกุ้งจึงมีความสำคัญทั้งในด้านสารอาหาร ต้องมีปริมาณเพียงพอ  

ต่อการเจริญเติบโต ปัจจุบันอาหารสัตว์น้ำมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีการศึกษา
เพื่อหาแหล่งทางเลือกของวัตถดุิบที่หาง่ายในท้องถิ่นในการช่วยลดต้นทุนการผลิตอาหาร สำหรับสาหร่ายผมนาง (Gracilaria  fisheri)  
ซึ ่งเป็นชื ่อเรียกตามท้องถิ่นอยู ่ในกลุ ่มสาหร่ายสีแดง สกุลกราซิลาเรียอยู ่ในดิวิชั ่นโรโดไฟต้า  (Division Rhodophyta)  

คลาสโรโดไฟซี (Class Rhodophyceae) จากรายงานกล่าวว่ากลุ่มสาหร่ายสีแดงจะมีปริมาณโปรตีนอยู่ระหว่าง 10 - 47% 

ของน้ำหนักแห้ง (Fleurence, 1999 cited after Samarakoon and Jeon, 2012) ทั้งนี้ปริมาณของสารอาหารจะขึ้นกับชนิด
ของสาหร่าย สภาพของแหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ และฤดูกาล ซึ่งจากการศึกษาของ Samarakoon and Jeon (2012) 

พบว่าแหล่งโปรตีนจากสาหร่ายทะเล เมื่อนำมาผ่านกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์ทางเคมี หรือเอนไซม์จากจุลินทรีย์ที่เป็น 

กลุ่มย่อยโปรตีนหรือกระบวนการหมักจะทำให้สามารถเพิ่มปริมาณโปรตีน หรืออนุพันธข์องโปรตีนในสาหร่ายทะเลให้อยู่ในรูปของ
โปรตีนไฮโดรไลเสต (Protein hydrolysates) ที่มีขนาดสายสั้นหรือสายยาวแตกต่างกันไป ซึ่งสารโปรตีนหรืออนุพันธ์ของ
โปรตีนจากกลุ ่มสาหร่ายทะเลจะมีคุณสมบัติที ่ด ีทางด้านการเป็นสารออกฤทธิ ์ทางชีวภาพ (Bioactive compounds)  

รวมไปถึงการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) และสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Immune-stimulative properties) เป็นต้น 
จึงได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาครั้งนี ้
 จากการศึกษาเมื ่อนำสาหร่ายผมนางมาสกัดเอาส่วนวุ้นออกแล้ว ในสาหร่ายยังเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่ดี 
มีองค์ประกอบทางเคมี (% น้ำหนักแห้ง) ที่พบว่ามีค่าโปรตีน 27.84% (จะมีค่าโปรตีนสูงขึ้นหลังจากสกัดเอาส่วนวุ้นออก) 
ไขมัน 0.60% เถ้า 9.07% เยื่อใย 20.65% และคาร์โบไฮเดรต 41.83% ทั้งยังประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่ช่วยในด้านให้กลิ่นรส 
เช่น กรดแอสพาติก กรดกลูตามิก อาร์จีนีน และไลซีน นอกจากนี้ยังมีปริมาณไขมันต่ำอีกด้วย ซ่ึงได้มีการศึกษาโดยนำสาหร่ายผมนาง
มาใช้ทัง้ด้านการผลิตวุ้น ผลิตอาหารสำหรับมนุษย์ รวมทั้งอาหารสัตว์น้ำ เช่น หอยเป๋าฮื้อ และอาหารกุ้ง เป็นต้น (Laohakunjit et al., 2014) 
จึงได้มีแนวทางศึกษาโดยการนำสาหร่ายผมนางที่ผ่านกระบวนการย่อยและหมักมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารกุ้งขาว เพื่อให้ทราบถึง
ปริมาณที่เหมาะสมในอาหารกุ้ง ผลการเจริญเติบโต และการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันเบื้องต้นในกุ้งขาวต่อไป  
 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อทราบผลการเจริญเติบโต และการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันเบื้องต้นของกุ้งขาวเมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูป 

ที่มีไฮโดรไลเสตจากสาหร่ายผมนางเป็นส่วนผสมในสัดส่วนต่างกัน 

 

วิธีดำเนินการ 
1. สถานท่ีทำการทดลองและเก็บข้อมูล 

 ทำการทดลองและเก็บข้อมูลภายในโรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 
สำหรับการผลิตอาหารเม็ดสำเร็จรปู และการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในห้องปฏิบัติการส่งวิเคราะห์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี  
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2. การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองเป็นแบบสุ ่มตลอด Completely Randomized Design (CRD) แบ่งการทดลองออกเป็น  
5 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองมี 4 ซ้ำ ระยะเวลาทดลองนาน 8 สัปดาห์ ดังนี ้  

2.1 ชุดการทดลองที่ 1 อาหารผสมสำเร็จรูปท่ีมีไฮโดรไลเสตจากสาหร่ายผมนาง 0% (ชุดควบคุม)  
2.2 ชุดการทดลองที่ 2 อาหารผสมสำเร็จรูปที่มีไฮโดรไลเสตจากสาหรา่ยผมนาง 5% 

2.3 ชุดการทดลองที่ 3 อาหารผสมสำเร็จรูปที่มีไฮโดรไลเสตจากสาหรา่ยผมนาง 10% 

2.4 ชุดการทดลองที่ 4 อาหารผสมสำเร็จรูปที่มีไฮโดรไลเสตจากสาหรา่ยผมนาง 15% 

2.5 ชุดการทดลองที่ 5 อาหารผสมสำเร็จรูปที่มีไฮโดรไลเสตจากสาหรา่ยผมนาง 20% 

 

3. การเตรียมอาหารทดลอง 
 3.1 การเตรียมโปรตีนไฮโดรไลเสตสาหร่ายผมนาง 
  สาหร่ายผมนางสดเก็บจากบ่อดินภายในศพช. สุราษฎร์ธานี เอามาตากแห้งแล้วบดเป็นผงแล้วนำมาย่อยด้วย
ผงเอนไซม์เซลลูเลส (Cellulase) 2% ตามน้ำหนัก โดยผสมน้ำในสัดส่วน 1.5 เท่าของน้ำหนักผงสาหร่าย และเติมสาร NH4Cl 1.5% 

และ KH2PO4 1.0% ตามน้ำหนัก (ดัดแปลง Han et al., 2012) เพื่อปรับค่าพีเอชให้เอนไซม์สามารถทำงานได้ดีระหว่างการย่อย 

ในตู้อบที่อุณหภูมิ 50 oC ควบคุมค่าพีเอช 4.8 ด้วยการเติมกรดอะซิติก นาน 3 วัน จากนั้นจึงนำสาหร่ายที่ผ่านการย่อยด้วย
เอนไซม์เซลลูเลสเพื่อลดปริมาณเยื่อใย (ตารางที่ 1) มาหมักกับกับหัวเชื ้อ Lactobacillus plantarum สายพันธุ ์ 541  

ในน้ำสับปะรดเพื่อทำเป็นสาหร่ายผมนางไฮโดรไลเสต  
  สำหรับการเตรียมกับหัวเช้ือ L. plantarum, 541 โดยใช้อาหารเลี้ยงเช้ือสำเร็จรปู MRS broth ตามวิธีการ
ของจีรรัตน์ และคณะ (2555ก) จากนั้นใช้น้ำสับปะรดในการเลี้ยงเช้ือ L. plantarum, 541 ตามวิธีการ จีรรัตน์ และคณะ (2555ข) 
ซ่ึงจะมีเช้ือ L. plantarum, 541 เริ่มต้นประมาณ 1X109 CFU/ml 

  นำสาหร่ายที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์เซลลูเลสแล้ว 2 กิโลกรัม ผสมกับหัวเชื ้อ L. plantarum, 541  
ที่เลี้ยงในน้ำสับปะรดข้างต้นปริมาตร 500 มิลลิลิตร ผสมลงในถังกวนผสมอัตโนมัติที่อุณหภูมิห้อง โดยในช่วง 4 ช่ัวโมงแรกของ 
การหมักต้องควบคุมให้มีค่า pH ด้วยกรดอะซิติกให้อยู่ระหว่าง 5.0 - 5.5 (อัธยา, 2539) เพื่อให้จุลินทรีย์กลุ่ม Lactobacillus sp. 

สามารถเจริญเติบโตได้ดี ซ่ึงจะมีผลต่อคุณภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสต เมื่อหมักครบ 24 ช่ัวโมง นำไปอบแห้งที่ 50 oC จากนั้น
นำมาบดให้เป็นผงไฮโดรไลเสตสาหร่ายผมนาง สำหรับนำไปใช้ในการผลิตอาหารทดลองและส่วนหนึ่งนำไปวิเคราะห์ 

หาองค์ประกอบทางเคมี (ตารางที่ 1) 

 3.2 การเตรียมอาหารทดลอง 
  ผลิตอาหารทดลอง จำนวน 5 สูตร (ตารางที่ 2) ให้มีระดับโปรตีนไม่ต่ำกว่า 60% และระดับไขมันไม่ต่ำกว่า 7% 
(% น้ำหนักแห้ง) เม็ดอาหารมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 มิลลิเมตร (ช่วงการทดลอง 2 - 3 สัปดาห์แรก) และ 2 มิลลเิมตร 
(สำหรับช่วงการทดลอง 3 - 8 สัปดาห์ต่อมา) อาหารทดลองส่วนหนึ่งนำไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีตามวิธีของ AOAC (2016) 

(ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีในสาหร่ายผมนางสำหรับทำโปรตีนไฮโดรไลเสตสาหร่ายผมนาง (%น้ำหนักแห้ง) 

องค์ประกอบทางเคมี 
(%น้ำหนักแห้ง) 

ผงสาหร่ายผมนาง 
ตากแห้ง 

ผงสาหร่ายผมนางย่อยด้วย
เอนไซม์เซลลูเลสก่อนหมัก 

ผงโปรตีนไฮโดรไลเสต
สาหร่ายผมนางสำหรับ

ทดลอง 
โปรตีน 35.41 39.77 39.38 

ไขมัน 2.16 3.10 2.96 

เถ้า 31.61 34.68 45.87 

เยื่อใย 4.91 1.88 1.36 

คาร์โบไฮเดรต** 25.91 20.57 10.42 

พลังงาน (Kcal/100 ) 293.73 290.21 264.12 

หมายเหตุ:  ** การคำนวณ % คาร์โบไฮเดรต กรณีคิด % ของน้ำหนักแห้ง, % คาร์โบไฮเดรต = 100 - (% โปรตีน+% ไขมัน  
 +% เถ้า+% เยื่อใย) 
 

ตารางที่ 2 ส่วนผสมของวัสดุอาหาร (ปริมาณกรัมต่อ 100 กรัมน้ำหนักแห้งของวัสดุอาหาร) และองค์ประกอบทางเคมีของ
อาหารทดลองสำเร็จรูป 

วัสดุอาหาร 
สูตรอาหาร 

ชุดทดลอง 1 ชุดทดลอง 2 ชุดทดลอง 3 ชุดทดลอง 4 ชุดทดลอง 5 

ปลาป่น (60% โปรตีน) 28.00 28.00 27.90 27.70 27.50 

ผงสาหร่ายผมนางหมัก 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 

กากถ่ัวเหลืองป่น 24.00 24.00 23.60 23.60 23.50 

หัวกุ้งป่น 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

หวีดกลูเทน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

แป้งสาล ี 25.70 24.80 20.70 15.80 11.00 

รำข้าว 6.00 1.50 1.00 1.00 1.00 

น้ำมันปลาทูน่า 2.50 2.90 3.00 3.10 3.20 

เลซิติน 60% 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

วิตามินผสม* 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

แร่ธาตุผสม** 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

วิตามินซี 80% 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

โซเดียมโมโนฟอสเฟต  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

ซีเอ็มซี (CMC) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

องค์ประกอบทางเคมี (%น้ำหนักแห้ง)  

โปรตีน 62.11±0.07 60.68±0.06 61.72±0.03 61.31±0.04 60.92±0.05 

ไขมัน 8.03±0.28 7.26±0.50 7.20±0.24 8.01±0.20 7.73±0.34 

เถ้า 12.34±0.02 13.97±0.02 13.92±0.08 15.27±0.02 15.22±0.05 

เยื่อใย 2.17±0.02 2.22±0.11 3.74±0.05 3.98±0.03 3.98±0.11 

คาร์โบไฮเดรต*** 15.35±0.35 15.86±0.69 13.43±0.34 11.43±0.18 12.15±0.23 
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วัสดุอาหาร 
สูตรอาหาร 

ชุดทดลอง 1 ชุดทดลอง 2 ชุดทดลอง 3 ชุดทดลอง 4 ชุดทดลอง 5 

พลังงาน (Kcal/100 g) 459.66±0.19 443.75±1.14 447.11±0.23 444.16±0.70 432.79±0.83 

ความช้ืน (%) 7.63±0.05 7.32±0.05 8.18±0.02 9.32±0.03 8.49±0.01 

หมายเหตุ:  *วิตามินผสม (กร ัมต ่อกิโลกร ัมว ิตามินผสม) ประกอบด้วย thiamine (B1) 25.0, riboflavin (B2) 26.0,  

 niacin (B3) 20.0, panthothenic (B5) 5.0, pyridoxine (B6) 50.0, cyanocobalamin (B12) 0.005,  

 folic acid 0.4, vitamin A 15x107 I.U., vitamin D3 3x106 I.U., vitamin E 27.5, menadione (K) 4.7, 

 vitamin C 143.0 และ filler (รำละเอียด) เติมจนครบ 1 กิโลกรัม 

 **แร่ธาตุผสม (กรัมต่อกิโลกรัมอาหารผสม) ประกอบด้วย Ca(H2PO4)2H2O 32.9, NaH2PO4 7.7, KCl 3.5, 

 Fe2O3 0.002, CuSO4 0.2, CoCl26H2O 0.002, ZnCl 0.1, Na2SeO3 0.001, MnCl2 0.02, NaMoO4 0.001, 

 KIO3 0.0003, MgCl2 5.6 

 ***การคำนวณ %คาร์โบไฮเดรต กรณีคิด %ของน้ำหนักแห้ง  
 %คาร์โบไฮเดรต = 100 - (%โปรตีน + %ไขมัน + %เถ้า + %เยื่อใย) 

 

4. การเตรยีมระบบการทดลอง 
 ตู้กระจกทดลองขนาด 0.40x0.75x0.40 เมตร มีความจุประมาณ 120 ลิตร จำนวนทั้งหมด 20 ตู้ ภายในตู้ใส่แผ่นตาข่าย
ไนล่อนและท่อพีวีซีไว้สำหรับเป็นท่ีหลบซ่อน ระบบทดลองเป็นน้ำหมุนเวียนกึ่งปิดมีอัตราน้ำไหลเข้าสู่ระบบที่ 85 ลิตรต่อช่ัวโมง 
น้ำแต่ละตู้ทดลองก็จะล้นออกจากตู้ทางด้านหลังลงสู่ท่อที่ต่อเช่ือมกันกลับเข้าสู่ระบบบำบัดที่มีจำนวนทั้งหมด 4 ถัง น้ำจะถูกกรอง
ตะกอนอย่างหยาบผ่านแผ่นใยแก้ว ผ่านเข้าสู่ถังพักที่มีเม็ดพลาสติกไบโอบอล สาหร่าย และมีการเติมออกซิเจน ก่อนที่น้ำจะถูกสูบ
นำเข้าไปใช้หมุนเวียนในระบบทดลองต่อไป 

 

5. การเตรียมสัตว์ทดลอง 
 นำลูกพันธุ์กุ้งขาวจากฟาร์มเอกชนซึ่งฝึกกินอาหารเม็ดสำเร็จรูปมาแล้วพักที่โรงเพาะฟักของศพช.  สุราษฎร์ธานี
ประมาณ 3 วัน โดยให้กินอาหารทดลองสูตรควบคุม จนได้น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 0.7 กรัมต่อตัว จึงคัดขนาดเพื่อใช้ในการทดลอง 
และเก็บเป็นตัวอย่างกุง้เริ่มต้นส่วนหนึ่งเพื่อนำไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี (Proximate analysis)  

 

6. การดำเนินการทดลอง 
6.1 การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย   
 สุ่มกุ้งขาวที่แข็งแรงมีขนาดน้ำหนักเฉลี่ย 0.73±0.01 กรัมต่อตัว โดยชั่งเป็นน้ำหนักรวมใส่ในตู้กระจก

ทดลองและให้อากาศตลอดเวลา จำนวน 30 ตัวต่อตู ้ ทั ้งหมด 20 ตู ้ ให้กุ ้งกินอาหารตลอดการทดลองวันละ 3 - 5%  

ของน้ำหนักตัวรวม 5 มื้อ/วัน คือ เวลา 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 และ 20.00 น. โดยสังเกตปริมาณอาหารที่กุ้งทดลอง 
กินในแต่ละมื้อ โดยพยายามไม่ให้มีอาหารเหลือหรือเหลือน้อยที่สุด เนื่องจากไม่สามารถเก็บอาหารเหลือในแต่ละมื้อได้  

และบันทึกปริมาณการให้อาหารตลอดการทดลอง ทุก ๆ 2 สัปดาห์จะชั่งน้ำหนักรวมและนับจำนวนกุ้งที่เหลือแต่ละตู้ทดลอง 
เพื ่อศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย เมื ่อสิ ้นสุดการทดลองสุ ่มตัวอย่างกุ ้งจำนวน 5 - 7 ตัวต่อตู ้ เพื ่อวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีของกุ้งทั้งตัวหลังการทดลอง 

 ระหว่างการทดลองเปลี่ยนถ่ายน้ำในระบบถังบำบัดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 50% และเปลี่ยนถ่ายน้ำ
ทั้งหมดเมื่อชั่งน้ำหนักกุ้งทดลองทุก ๆ 2 สัปดาห์ จะเก็บน้ำ 2 จุดที่น้ำไหลเข้าและออกจากระบบ จำนวน 2 ครั้งต่อสัปดาห์  
เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยวัดค่า ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิ วิเคราะห์ค่าความเป็นด่างของน้ำตามวิธีของ 
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APHA, AWWA and WPCF (1985) วิเคราะห์ค่าสารแขวนลอย ฟอสเฟต แอมโมเนียรวม ไนไตรท์ และไนเตรทตามวิธีของ 
Strickland and Parsons (1972) 

6.2 การศึกษาการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันเบื้องต้น 

 6.2.1 นับปริมาณเม็ดเลือดรวม (Total Hemocyte Count: THC) 

   เม่ือสิ้นสุดการทดลองที่ 8 สัปดาห์ เก็บตัวอย่างเลือดกุ้งทดลองแต่ละตู้ ตู้ละ 5 ตัว โดยเจาะเลือดกุ้ง 
จากบริเวณโคนขาเดินคู่ที ่3 ของกุ้งแต่ละตัวด้วยกระบอกฉีดยาขนาด 1 มิลลิลิตร นำเลือด 100 ไมโครลิตรที่ได้มาเจือจางด้วย
สารละลาย trypan blue ในอัตราส่วน 1:10 หลังจากนั้นนำไปนับจำนวนเม็ดเลือดทั้งหมดภายใต้กล้องจุลทรรศน์โดยใชส้ไลด์
นับเม็ดเลือด (Haemacytometer) และคำนวณปริมาณเม็ดเลือดที่นับได้โดยรายงานเป็นจำนวนเซลล์ต่อมิลลิลิตรเลือด 

  6.2.2 การทำงานของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส (Phenoloxidase activity, PO) 

   ตัวอย่างเลือดกุ้งทดลองจากแต่ละตู้ ตู้ละ 5 ตัว ส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งมาเพื่อศึกษาการทำงานของเอนไซม์ 

ฟีนอลออกซิเดส ด้วยหลักการของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดสที่สามารถเปลี่ยนสารตั้งต้น L-DOPA (L-dihydroxyphenylalanine) 

ของปฏิกิริยาไปเป็นสารโดปามีน (dopamine) โดยการวัดการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น  
490 นาโนเมตร ซ่ึงดัดแปลงวิธีการจาก Hernandez-Lopez et al. (1996)  

 

7. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล 

จากแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) ทุก 2 ส ัปดาห์จะชั ่งน ้ำหนักรวมและ 

นับจำนวนกุ้งที่เหลือในแต่ละตู้ทดลองเพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโต นำข้อมูลต่าง ๆ ที่บันทึกและตรวจวัดมาวิเคราะห์หา 

ความแปรปรวนของแต่ละชุดการทดลอง (ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชุดการทดลอง
ด้วยวิธีของ Tukey’s HSD multiple comparisons test 

 

ผลการศึกษา 
1. ผลการเจริญเติบโต 

1.1 การเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย 

  เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่ากุ้งขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองทุกสูตร มีค่าเฉลี่ยของน้ำหนักต่อตัวสุดท้าย  

น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ และอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ  
(P>0.05) โดยมีค่าแนวโน้มมากสุดในชุดการทดลองที่ 1 ตามมาด้วยกุ้งชุดการทดลองที่ 4, 3, 2 และ 5 ตามลำดับ (ตารางท่ี 3) 

 

1.2 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และอัตราการกินอาหารต่อวัน 

  กุ้งขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรที่ 3 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อต่ำสุด แตกต่างทางสถิติ (P<0.05) 
กับกุ้งชุดการทดลองที่ 2 ที่มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อสูงสุด ในขณะที่กุ้งขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรที่ 5, 1 และ 4 
มีค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อไม่แตกต่างระหว่างกันทางสถิติ (P>0.05) และไม่ต่างกับกุ้งชุดการทดลองที่ 1 และ 2 
ในขณะที่พบว่ากุ ้งขาวที่เลี ้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรที่ 2 มีอัตราการกินอาหารต่อวันสูงสุด แตกต่างทางสถิติ (P<0.05)  
กับกุ้งชุดการทดลองที่ 3 ที่มีค่าต่ำสุด ในขณะที่กุ้งขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรที่ 4, 1 และ 5 มีอัตราการกินอาหารต่อวัน
ไม่แตกต่างระหว่างกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 การเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ อัตราการรอดตาย อัตราการกินอาหารต่อวันของกุ้งทดลอง 8 สัปดาห์  

 พารามิเตอร์ ชุดการทดลอง 
1 2 3 4 5 

1. น้ำหนักเฉลี่ยต่อตัว (กรัม)     

   เริ่มต้น 0.73±0.01ns 0.73±0.00ns 0.72±0.00ns 0.72±0.01ns 0.72±0.00ns 

   สุดท้ายที่ 8 สัปดาห์ 4.74±0.31ns 3.72±0.60ns 4.07±0.48ns 4.11±0.68ns 3.66±0.65ns 

2. น้ำหนักเพิ่ม (%) 553.99±44.46ns 411.30±61.17ns 463.86±64.42ns 468.21±67.42ns 405.64±61.62ns 

3. อัตราการเจริญ 

   เติบโตต่อวนั 

   (กรัม/วัน) 
0.07±0.01ns 0.05±0.01ns 0.06±0.01ns 0.06±0.01ns 0.05±0.01ns 

4. อัตราการ
เจริญเติบโต 

จำเพาะ (%/วัน) 
3.35±0.12ns 2.90±0.28ns 3.08±0.21ns 3.08±0.30ns 2.87±0.34ns 

5. อัตราการเปลี่ยน    
อาหารเป็นเนื้อ 

2.36±0.45ab 3.09±0.31b 2.02±0.28a 2.70±0.43ab 2.35±0.32ab 

6. อัตราการรอด 

   ตาย (%) 
54.17±6.38ns 50.00±2.72ns 48.89±5.09ns 48.33±6.38ns 50.00±4.71ns 

7. อัตราการกิน 

   อาหารต่อวัน(%วัน) 
6.08±1.10ab 7.02±0.43b 4.91±0.62a 6.48±0.64ab 5.97±0.68ab 

หมายเหตุ:  ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในแนวนอนเดียวกัน หากกำกับด้วยตัวอักษรต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 

2. ผลการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันเบื้องต้น 

 2.1 ปริมาณเม็ดเลือดรวม (Total Hemocyte Count: THC) 

  เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ 8 สัปดาห์ พบว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณเม็ดเลือดรวมของกุ้งไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05) ในทุกชุดการทดลอง กุ้งในชุดการทดลองที่ 3 มีแนวโน้มพบปริมาณเม็ดเลือดรวมมากสุด ตามมาด้วยกุ้งในชุดการทดลอง
ที่ 2, 4, 1 และ 5 ตามลำดับ แสดงผลในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ปริมาณเซลล์เม็ดเลือดรวม (x104 เซลล์/ลูกบาศก์มิลลิเมตร) ในกุ้งทดลองเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 8 สัปดาห์ 

พารามิเตอร์ 
ชุดการทดลอง 

1 2 3 4 5 

ปริมาณเซลลเ์ม็ดเลือดรวม  
(x104 เซลล์/ลูกบาศก์
มิลลเิมตร) 

1.84±0.38ns 2.23±0.54ns 2.37±0.39ns 1.98±0.09ns 1.83±0.31ns 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในแนวนอนเดียวกัน หากกำกับด้วยตัวอักษรต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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Gracillaria hydrolysate in diet
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ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Mean±SD) ของปริมาณเซลล์เม็ดเลือดรวม (Total 

haemocyte counts) ในกุ้งขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลอง 5 สูตร (ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ) 
 

 2.2 การทำงานของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส (Phenoloxidase activity, PO) 

  เม่ือสิ้นสุดการทดลองที่ 8 สัปดาห์ พบว่ากุ้งชุดการทดลองที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของการทำงานของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส 

สูงสุดแตกต่างทางสถิติ (P<0.01) กับกุ้งในชุดการทดลองอื่น ๆ ในขณะที่ชุดการทดลอง 4, 5 และ 2 ซ่ึงมีค่ารองลงมาและลดลง
ตามลำดับทั้งยังไม่แตกต่างระหว่างกันทางสถิติ (P>0.05) ในขณะที่กุ ้งชุดการทดลองที่ 1 มีค่าเฉลี่ยของการทำงานของ
เอนไซม์ฟีนอลออกซิเดสต่ำสุด แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) กับกุ้งในชุดการทดลองที่ 2 แสดงผลในตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 ความว่องไวของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดสในกุ้งทดลองเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 8 สัปดาห์ 

พารามิเตอร์ 
ชุดการทดลอง 

1 2 3 4 5 

ความว่องไวของ 
เอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส 

(หน่วย/นาที/มลิลิกรัมโปรตีน) 

1366.91 

±583.34a 

2614.38 

±1819.07ab 

5208.33 

±1607.65c 

3328.92 

±2162.10b 

3187.25 

±1259.87b 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในแนวนอนเดียวกัน หากกำกับด้วยตัวอักษรต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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ภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean±SD) ความว่องไวของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส 

(Phenoloxidase activity) ในกุ้งขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลอง 5 สูตร (p<0.01 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ) 
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3. ผลองค์ประกอบทางเคมีในกุ้งขาวทดลอง 
 ปริมาณโปรตีนและพลังงานในกุ้งขาวทั้งตัวหลังการทดลองให้ผลไปในแนวเดียวกัน โดยมีค่าสูงสุดในชุดการทดลอง  

ที่ 1 และ 2 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ทางสถิติกับชุดการทดลองอื่น ซึ ่งมีค่าลดลงตามลำดับและแตกต่าง 
อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ทางสถิติระหว่างกัน (ตารางที่ 6) 
 ปริมาณไขมันในกุ ้งขาวทั ้งตัวหลังการทดลองให้ผลแตกต่างกับปริมาณโปรตีน พบว่าในชุดการทดลองที ่ 4  

ให้ค่าปริมาณไขมันสูงสุด และแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 1, 5, 3 และ 2 ซึ่งไม่แตกต่าง 
(P>0.05) กันทางสถิติ (ตารางที่ 6) 
   

ตารางที่ 6 องค์ประกอบทางเคมี (% น้ำหนักแห้ง) ในกุ้งขาวทั้งตัวก่อนและหลังการทดลอง ที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลอง 5 สูตร
เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

องค์ประกอบ 

ทางเคมี 
กุ้งขาวก่อน 

การทดลอง* 
กุ้งขาวหลังการทดลอง 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4 สูตร 5 

โปรตีน 68.46±0.11 70.51±0.15a 70.45±0.16a 68.81±0.21c 68.29±0.28d 69.37±0.12b 

ไขมัน 3.37±0.13 3.54±0.16b 3.20±0.11b 3.42±0.16b 4.22±0.08a 3.50±0.16b 

เถ้า 14.68±0.05 14.59±0.08c 14.72±0.01c 15.17±0.02b 16.69±0.04a 14.76±0.17c 

เยื่อใย 10.94±0.03 10.57±0.01b 10.54±0.02b 10.65±0.19ab 9.43±0.11c 10.93±0.20a 

คาร์โบไฮเดรต** 2.56±0.17 0.80±0.19c 1.09±0.09bc 2.00±0.19a 1.31±0.25bc 1.57±0.30ab 

พลังงาน 

(Kcal/100 g) 
405.55±2.62 409.29±2.19a 408.96±0.82a 400.79±1.09b 361.17±1.51c 402.53±1.48b 

ความช้ืน (%)*** 71.46 67.42 69.17 66.44 68.67 69.94 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในแนวนอนเดียวกัน หากกำกับด้วยตัวอักษรต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติ (P<0.05) 

 *ไม่มีการทดสอบความแตกต่างทางสถิติในกุ้งขาวก่อนทดลอง 
 **การคำนวณ % คาร์โบไฮเดรต (กรณีคิด % ของน้ำหนักแห้ง) 
 % คาร์โบไฮเดรต = 100 - (% โปรตีน + % ไขมัน + % เถ้า + % เยื่อใย)  
 ***ค่าความช้ืนในตารางได้จากการทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ (Vacuum Freeze Dryer) 

 

 สำหรับปริมาณเถ้าให้ผลตรงกันข้ามกับปริมาณโปรตีนที่พบในกุ้งขาวทั้งตัวหลังการทดลอง คือ พบปริมาณเถ้ามากสุด
ในกุ้งขาวทั้งตัวที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรที่ 4 ซ่ึงมีปริมาณโปรตีนต่ำสุด และแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) กับปริมาณเถ้า
ในกุ้งขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรที่ 3, 5, 2 และ 1 ในขณะที่ชุดการทดลองที่ 2 และ 1 มีปริมาณเถ้าต่ำสุด แต่มีปริมาณ
โปรตีนสูงสุด และไม่มีความแตกต่างระหว่างกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 6) 
 สำหรับปริมาณเยื่อใยและคาร์โบไฮเดรตในกุ้งขาวทั้งตัวหลังการทดลองให้ค่าในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่ามากสุด 

ในชุดการทดลองที่ 3 และ 5 ซ่ึงไม่แตกต่างระหว่างกันทางสถิติ (P>0.05) ซ่ึงมีค่าปริมาณเยื่อใยจากชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 
4 รองลงมาตามลำดับ ในขณะที่ค่าคาร์โบไฮเดรตจากชุดการทดลองที่ 4, 2 และ 1 รองลงมาตามลำดับ (ตารางที่ 6) 
 

  

- 245 -



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 O1 

 

O52 

4. คุณภาพน้ำระหว่างการทดลอง 
 โดยภาพรวมพบว่าคุณภาพน้ำระหว่างการทดลองอยู่ในเกณฑ์ที่ ยอมรับได้สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
แสดงผลค่าเฉลี่ยต่าง ๆ ของคุณภาพน้ำระหว่างการทดลองในตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 คุณภาพน้ำในระบบน้ำหมุนเวียนของจุดน้ำเข้าและน้ำไหลออกท้ังระบบทดลอง 
พารามิเตอร์ จุดน้ำเข้าระบบ จุดน้ำออกจากระบบ 

ความเค็ม (พีพีที) 
(พีพีที)

26.75±0.97 26.92±1.00 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)  
(องศาเซลเซียส)

28.12±1.02 28.97±0.91 

ความเป็นกรดด่าง (pH) 7.85±0.34 7.90±0.27 

ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

124.83±21.46 120.58±22.37 
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

0.12±0.06 0.14±0.06 

ไนไตรท์ (มิลลิกรัมต่อลติร)  
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

0.22±0.06 0.26±0.08 

ไนเตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร)  
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

0.54±0.31 0.61±0.26 

ฟอสเฟต (มิลลิกรมัต่อลติร) 
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

0.51±0.20 0.59±0.17 

สารแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลติร) 
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

47.89±7.97 48.27±7.44 

หมายเหตุ: ค่าในตารางแสดงผลการวิเคราะห์คณุภาพน้ำจำนวน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ตลอดการทดลองนาน 8 สัปดาห์ 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 

 ผลจากการใช้ไฮโดรไลเสตสาหร่ายผมนางเป็นส่วนผสมในอาหารกุ้งขาวทดลองที่ระดับแตกต่างกันร้อยละ 0, 5, 10, 

15 และ 20 ทั้ง 5 สูตร พบว่าให้ผลการเจริญเติบโตในทุกด้าน ทั้งน้ำหนักต่อตัวสุดท้าย เปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น อัตรา  

การเจริญเติบโตต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ และอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 3) แต่ภาพรวมมีผล 

การเจริญเติบโตต่ำกว่าเมื่อเทียบกับผลการศึกษาของ Lee and Lee (2018) ที่ศึกษาความต้องการโปรตีนระดับ 25, 30, 35, 

40, 45, และ 50% ในกุ้งขาวระยะวัยรุ่น 0.65 กรัม เลี้ยงประมาณ 5 สัปดาห์ โดยพบว่าระดับโปรตีนที่ 34.5% เหมาะสม 

ต่อการเจริญเติบโตในกุ้งระยะวัยรุ่น และจากการศึกษาของ Maghsoudloo et al. (2012) ได้ทดลองเลี้ยงกุ้งขาวที่น้ำหนักเริ ่มต้น
ใกล้เคียงกัน 0.77 กรัม นาน 8 สัปดาห์ ด้วยอาหารที่มีแหล่งโปรตีนและพลังงานแตกต่างกัน โดยพบว่าค่าการเจริญเติบโตดีสุด
ที่ระดับโปรตีน 36% ซ่ึงเม่ือเทียบกับการศึกษาอ่ืนจะเห็นว่าผลจากการทดลองครั้งนี้มีค่าการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย
ต่ำกว่า อาจเนื่องมาจากโปรตีนในอาหารทดลองครั้งนี้มีค่า 60.68 - 62.11% (ตารางที่ 2) ซึ่งค่าสูงเกินความต้องการในกุ้งขาว 

ที่มีรายงานว่าความต้องการโปรตีนของกุ้งขาวระยะวัยรุ ่นจะมีค่าโปรตีนในอาหารอยู่ในช่วงประมาณ 30 - 35% โดยจากรายงาน 

ของ Kureshy and Davis (2000) ได้ศึกษาถึงความต้องการโปรตีนท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตได้สูงสดุในกุ้งขาวทดลองที่น้ำหนกั
เริ่มต้น 1.3 กรัม และ 8.4 กรัม พบว่ากุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ระดับ 40 และ 50% โปรตีน จะมีการขับโปรตีนส่วนเกินออกมา
มากกว่ากุ้งทดลองที่ให้อาหารมีค่าโปรตีน 20 - 30% โดยปริมาณโปรตีนส่วนเกินในอาหารนั้นจะถูกขับออกมาในรูปของ
ไนโตรเจนซ่ึงกระบวนการดังกล่าวทำให้กุ้งต้องสูญเสียพลังงานแทนที่จะได้นำไปใช้ในการเจริญเติบโต อีกทั้งโปรตีนส่วนเกิน 

ก็จะถูกขับออกมาในรูปของไนโตรเจนซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง แต่สำหรับผลคุณภาพน้ำ (ตารางที่ 7) ระหว่าง 
การทดลองในครั้งนี้โดยภาพรวมถือว่าค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของกุ้งทดลอง  

โดยปกติโปรตีนจำเป็นต้องใช้ในการเจริญเติบโตดังนั้นโปรตีนส่วนเกินบางส่วนจะถูกเปลี่ยนเก็บไว้ในรูปของพลังงาน 
แต่พลังงานหลักจะมาจากแหล่งของไขมันและคาร์โบไฮเดรตในอาหารซ่ึงจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าแหล่งโปรตีน ดังนั้นระดับโปรตีน
ในอาหารที่สูงเกินไปจะทำให้ต้นทุนค่าอาหารสูงเกินไปโดยไม่จำเป็น (Zhou et al., 2007 cited after Lee and Lee, 2018) 
สำหรับค่าไขมันในอาหารจากการทดลองครั้งนี้มีค่า 7 - 8% (ตารางที่ 2) ซ่ึงเพียงพอกับความต้องการของกุ้งทดลอง และไขมัน
เป็นแหล่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพได้ดีกว่าแหล่งโปรตีน (Hochachka, 1991 cited after Kureshy and Davis, 2000) ทั้งนี้
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ค่าพลังงานในอาหารของการทดลองครั้งนี้มีค่า 432.79±0.83 – 459.66±0.19 Kcal/100 กรัมอาหาร (ตารางที่ 2) ซ่ึงมากกว่า
เมื่อเทียบกับค่าพลังงาน 262 - 312.05 Kcal/อาหาร 100 กรัม จากผลของ Maghsoudloo et al. (2012) ข้างต้น จึงอาจ
กล่าวได้ว่าแม้จะสูญเสียพลังงานบางส่วนจากการขับโปรตีนส่วนเกินออกจากตัวกุ้งตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่เม่ือ  

มีค่าพลังงานในอาหารอยู่มากเกินพอจึงทำให้ผลการเจริญเติบโตภาพรวมของกุ้งในการทดลองครั้งนี้มีค่าต่ำกว่าไม่มากนัก  

เมื ่อเทียบกับค่าอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะจากผลการศึกษาของ Maghsoudloo et al. (2012) ข้างต้น นอกจากนี้
การศึกษาของวีรเทพ และคณะ (2554) ใช้สาหร่ายผมนาง (G. fisheri) เป็นวัตถุดิบที่ระดับร้อยละ 0, 1, 2, 3, 4, 5 และ 6  

ในอาหารกุ ้งกุลาดำที่มีน้ำหนักเริ ่มต้น 1 กรัม นาน 8 สัปดาห์ ผลพบว่าในอาหารที ่มีสาหร่ายผมนางร้อยละ 3 ให้ผล 

การเจริญเติบโตดีที่สุดในทุกด้าน แต่เมื่อเทียบกับการศึกษาครั้งนี้พบว่าสามารถใช้ไฮโดรไลเสตสาหร่ายผมนางในอาหารได้สูง 
ถึงร้อยละ 10 - 20 เนื ่องจากปกติสาหร่ายผมนางเป็นพืชที่มีเยื่อใยสูง แต่ในการศึกษาครั้งนี ้ใ ช้เวลาย่อยสาหร่ายผมนาง 
ด้วยเอนไซม์เซลลูเลสเพื่อลดปริมาณเยื่อใยและนำมาหมักด้วยจุลินทรีย์รวมทั้งหมด 4 วัน ทำให้ได้ไฮโดรไลเสตสาหร่ายผมนาง 
ที่มีค่าโปรตีนสูงขึ้นและค่าเยื่อใยลดลง (ตารางที่ 1) จึงสามารถใช้ไฮโดรไลเสตสาหร่ายผมนางเป็นส่วนผสมในอาหารกุ้งขาวได้
ในปริมาณที่สูงข้ึน  

การศึกษาครั้งน้ีพบว่าการผสมไฮโดรไลเสตสาหร่ายผมนางในอาหารกุ้งขาวให้ผลดีตอ่การตอบสนองภูมิคุ้มกันเบื้องตน้ 
โดยปกติในระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งเซลล์เม็ดเลือดและเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดสจะทำงานร่วมกันอย่างสัมพันธ์ในการจัดการ 

สิ่งแปลกปลอมท่ีเข้าสู่ตัวกุ้ง การศึกษาครั้งน้ีพบว่า ปริมาณเม็ดเลือดรวมให้ค่าไม่แตกต่างกันในทุกชุดการทดลอง ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลการเจริญเติบโตในทุกด้านที่ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าในชุดการทดลองที่ 3 ซ่ึงมีการผสมไฮโดรไลเสตสาหร่ายผมนาง 10% 

มีแนวโน้มค่าปริมาณเม็ดเลอืดรวมให้ค่าสูงสดุ (ตารางที่ 4) ซ่ึงสอดคล้องกับผลความว่องไวของไซม์ฟีนอลออกซิเดส (ตารางที่ 5) 
ที่ให้ค่าสูงสุดในชุดการทดลองที่ 3 (10%) เช่นกัน นอกจากนี้จะเห็นว่าการผสมไฮโดรไลเสตสาหร่ายผมนางในอาหารทุกระดับ
ให้ค่าความว่องไวของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดสมากกว่าชุดควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Maningas et al. (2013)  

ได้ศึกษาการใช้สาหร่ายผมนาง (G. edulis) ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) เพื่อดูผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
เบื้องต้นของกุ้งทดลอง พบว่ากุ้งทดลองที่แช่ในถังที่มีสารสกัด G. edulis ด้วยน้ำร้อนมีค่าการเพิ่มขึ้นของทั้งปริมาณเซลล์ 
เม็ดเลือดรวมและการทำงานของกิจกรรมเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส เมื ่อเทียบกับชุดควบคุม และพบว่ามีความต้านทาน 

ต่อเชื้อก่อโรค Vibrio alginolyticus สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งจากผลการศึกษาของ Niu et al. (2019) ที่พบว่าการใช้ 

ผงสาหร่ายผมนางบดแห้งที่ 2% (G. lemaneiformis) ผสมในอาหารกุ้งขาวที่ระดับโปรตีน 40% พบว่าให้ผลดีที่สุดเมื่อเทียบกับ
สาหร่ายอีก 3 ชนิดในด้านการเจริญเติบโต และการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในกุ้งขาวต่อเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว (White Spot 

Syndrome Virus, WSSV) เช่นเดียวกับรายงานของ Jasmanindar et al. (2018) ศึกษาการใช้สารสกัดสาหร่ายผมนาง  
(G. verrucosa) ที ่ระดับ 0.1, 0.2 และ 0.3% ในอาหารกุ ้งขาวที ่โปรตีน 46 - 48% พบว่าผลการเจริญเติบโตและอัตรา 

การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อไม่แตกต่างกัน แต่ชุดที่ใส่สารสกัดสาหร่ายผมนางให้อัตราการรอดตายสูงกว่าชุดควบคุม พบว่าที่ระดับ 0.2% 

ให้ผลการตอบสนองทางมิคุ้มกันดีที่สุดทั้งจากผลปริมาณเม็ดเลือดรวม (1.24±2.21 – 1.46±3.61 x1010 เซลล/์ลูกบาศก์มิลลิเมตร) 
และผลของกิจกรรมการทำงานของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส แม้ว่าจะมีระดับการใช้สูงสุดที่ 0.3% อีกทั้งยังทนต่อการติดเช้ือ
จาก V. harveyi ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ท่ีพบว่าระดับ 10% มีแนวโน้มค่าปริมาณเม็ดเลือดรวมมากสุดและให้ค่าความว่องไว
ของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดสสูงสุดเมื่อเทียบจากระดับที่ใช้สูงสุด 20% ดังมีรายงานที่พบว่าสารสกัดต่าง ๆ จากกลุ่มสาหร่าย
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (macro and microalgae) โดยเฉพาะโปรตีนกลุ่มที่มีคุณสมบัติเป็นไบโอแอคทีฟ เปปไทด์ (Bioactive Peptide) 

มีผลช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน (Samarakoon and Jeon, 2012) ซ่ึงแสดงว่าการศึกษาครั้งนี้การ
ใช้ไฮโดรไลเสตสาหร่ายผมนางที่ระดับ 10% เป็นปริมาณที่เหมาะสมในการช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน อาจเนื่องมาจากโดยทั่วไป 

ในสาหร่ายมีสสารหลายชนิด แต่ไฮโดรไลเสตสาหร่ายผมนางที่ใช้ครั้งนี้อยู่ในรูปของสสารรวม (crude) ที่มีสารช่วยกระตุ้น
ระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเมื่อรับได้จนถึงระดับหนึ่งก็อาจจะมีสารชนิดอื่น ๆ ที่แอคทีฟมากกว่าจนไปยับยั้งระบบกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ 
ซ่ึงจากผลครั้งนี้เห็นได้ว่ากระบวนการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเบื้องต้นจะมีการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดก่อน จากนั้นเม็ดเลือด
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ชนิดแกรนูลาจะมีการสร้างเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส ทำให้ผลปริมาณเม็ดเลือดรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการทำงาน
ของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส จึงกล่าวได้ว่าแม้สาหร่ายผมนางจะผ่านการย่อยและกระบวนการทำไฮโดรไลเสต แต่ก็ยัง  

มีคุณสมบัติเป็นไบโอแอคทีฟที่สามารถช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเบื้องต้นในกุ้งขาวได้  
ผลจากการศึกษาครั้งน้ีพบว่าไฮโดรไลเสตสาหร่ายผมนางใช้เป็นส่วนผสมในอาหารกุ้งขาวได้ถึงระดับ 20% แต่ถ้าใช้ที่

ระดับ 10% เป็นระดับที่เหมาะสมให้ประสิทธิภาพสูงสุดด้านผลการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันเบื้องต้นในกุ้งขาวได้ ซึ่งในอนาคต
ควรมีการศึกษาเพื่อปรับปรุงสูตรอาหารกุ้งขาวให้มีค่าโปรตีนสารอาหารที่เหมาะสมเพื่อช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต และลดต้นทุน
ค่าอาหาร อีกท้ังควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงการนำสาหร่ายผมนางมาใช้ซ่ึงอาจจะเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพอีกทางเลือก
หนึ่งในการผลิตอาหารสำหรับสัตว์น้ำต่อไป 
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ผลของสารกันหืน butylated hydroxytoluene และ ethoxyquin ในอาหารต่อการเจริญเติบโตและ
การสะสมในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamai, Boone) 
 

จูอะดี พงศ์มณีรัตน์1 ลัดดาวัลย์ ครองพงษ์2* วิสุทธ์ิ วีระกุลพิริยะ3 ปกป้อง อุ่มอยู4่ และ วิเชียร วรสายัณห5์ 
1สำนักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสตัว์น้ำชลบุร ี
3บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 
4ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง 
5สำนักงานประมงจังหวดัจันทบุร ี
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลของสารกันหืนชนิด butylated hydroxytoluene (BHT) และ ethoxyquin (EQ) ในอาหารกุ้งต่อ 

การเจริญเติบโตและการสะสมในตัวกุ้งหลังจากการเลี้ยงด้วยอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดยเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
(Litopenaeus vannamai, Boone) น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.1 กรัม ด้วยอาหารทดลอง 7 สูตร ในกระชังที่แขวนในบ่อดิน
ขนาดความจุน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร จำนวนสูตรละ 5 กระชัง สูตรที่ 1 เป็นสูตรควบคุมซ่ึงไม่ผสมสารกันหืนทั้งสองชนิด สูตรที่ 2 - 5 
ผสมสารกันหืน BHT ที่ระดับ 75, 150, 300 และ 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สูตรที่ 6 - 7 ผสมสารกันหืน EQ ที่ระดับ 75 และ 
150 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ให้อาหารจนอิ่มวันละ 3 ครั้ง ผลการทดลองพบว่า น้ำหนักตัวเฉลี่ยสุดท้าย เปอร์เซ็นต์น้ำหนักเพิ่ม 
อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ และอัตรารอดตายของกุ้งทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างไม่ มีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p>0.05) โดยกุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารทั้ง 7 สูตร มีน้ำหนักตัวเฉลี่ยสุดท้ายเท่ากับ 8.51, 8.73, 8.76, 9.43, 8.34, 8.65 และ 8.96 กรัม 
เปอร ์ เซ ็นต ์น ้ำหนักเพ ิ ่มม ีค ่า 6165.95, 6185.18, 6858.47, 6519.44, 6062.34, 5612.54, และ 5723.73 เปอร ์เซ ็นต์  
อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะมีค่า 4.83, 4.82, 4.95, 4.93, 4.81, 4.47 และ 4.77 (เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) อัตรารอดตายมีค่า 46.0 

43.0, 52.7, 40.7, 42.3, 49.7 และ 47.0 (เปอร์เซ็นต์) ตามลำดับ ในการทดลองครั้งนี้ไม่พบการตกค้างของสารกันหืนชนิด EQ 

ในเนื้อกุ้งทดลอง แต่ตรวจพบ BHT ในปริมาณที่น้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

 

คำสำคัญ: สารกันหืน บีเอชท ีอิทอคซิควิน อาหารกุ้ง กุ้งขาวแวนนาไม 
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Effect of butylated hydroxytoluene and ethoxyquin antioxid ants in diets on  
the performances and residues in white shrimp (Litopenaeus vannamai, Boone) 
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Abstract 

 The experiment was conducted to investigate the effect of dietary antioxidants, butylated hydroxytoluene (BHT) 

and ethoxyquin (EQ), on the growth performances and their residues in white shrimp (Liptpenaeus vannamai, Boone). 
Seven formulary diets were fed to shrimp with initial body weight of 0.1 g for 12 weeks. Diet 1 was the control 

without antioxidant supplementation. Diets 2 - 5 supplemented with BHT at levels of 75, 150, 300 and 500 mg/kg. 

Diets 6 - 7 supplemented with EQ at levels of 75 and 150 mg/kg, respectively. The experiment was performed  

in the net-cage size 1x1x1 m where hanging in the earthen pond. Shrimps were fed at satiation 3 times/day. 

The result showed that no significant difference (p>0.05) among control and diet containing both type of 

antioxidants in terms of final weight, weight gain, specific growth rate and survival rate of shrimp. At the end of 

this experiment, the residue of both antioxidants was less than 0.2 mg/kg in shrimp tissue. 

 

Keywords: Antioxidants, BHT, Ethoxyquin, Shrimp feed, White shrimp 
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คำนำ 
Butylated hydroxytolulene (BHT, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol) และ ethoxyquin (EQ, 1,2-dihydro-6-ethoxy-2, 

2, 4-trimethylquinoline) จัดเป็นสารป้องกันการหืน หรือสารรักษาสภาพของปลาป่น อาหารสัตว์ และวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
โดยเฉพาะที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบในปริมาณสูง (INFOMA, 1995 and Ping and Ackman, 1998) เนื ่องจากเป็นสาร 

ที ่ละลายได้ในน้ำมัน ซึ ่งมีการศึกษาประสิทธิภาพของสารกันหืนในสัตว์น้ำ เช่น การศึกษาของ Hung et al. (1981)  

ได้ทำการศึกษาผลของน้ำมันปลาที่ถูกออกซิไดซ์ (peroxide value; POV) ซึ่งมีค่า POV ที่ระดับ 5 และ 120 milli equivalent 
peroxide (meq)/kg น้ำมัน มีการเสริมวิตามินอีสังเคราะห์ในระดับ 0 และ 33 mg/kg อาหาร และสารกันหืน (EQ) ที่ระดับ 0 
และ 125 mg/kg อาหาร ในอาหารทดลอง (practical diets) ต่อระดับของวิตามินอีในปลา rainbow trout พบว่า อาหารทดลอง
ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพอาหาร คุณภาพซาก และ plasma glutathione peroxidase activity การศึกษา 
ในครั้งนี้สรุปได้ว่า EQ ช่วยรักษาคุณภาพของอาหารเมื่อในอาหารทดลองมีไขมันเสื่อมคุณภาพในปริมาณสูง  ๆการศึกษาของ 
Bautista-Teruel and Subosa (1999) พบว่า การใช้ BHT ช่วยคงสภาพของอาหารกุ้งกุลาดำไม่ให้เกิดการหืนได้ง่ายและ 

มีความจำเป็นต้องเติม BHT ในอาหารสำเร็จรูปสำหรับกุ้งเมื่อสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษาที่มีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสนาน 
10 สัปดาห์ 

สารกันหืนที่นิยมใช้ในวงการอาหารสัตว์ทั่วโลกนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA) 

อนุญาตให้ใช้ EQ ผสมในอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปได้ในปริมาณ 150 ppm และ BHT 200 ppm ตามลำดับ ส่วนในประเทศยุโรป
อนุญาตให้ใช้สารทั้งสองชนิดนี้ได้ในอาหารสำหรับสัตว์ทุกชนิดในปริมาณสูงสุดไม่เกิน 150 ppm ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาต
ให้ใช้สารกันหืนนี้ในอาหารสำหรับมนุษย์บริโภคเนื่องจากมีรายงานผลเสียต่อสุขภาพ และได้กำหนดปริม าณสูงสุดที่ยอมให้
ตรวจพบได้ในระดับต่าง ๆ ตามชนิดของอาหาร เนื่องจากมีรายงานพบว่า EQ มีคุณสมบัติเป็น cytotoxicity และเหนี่ยวนำให้
เกิดการตายของเซลล์ lymphocyte ของมนุษย์ (Blaszczyk and Skolimowski, 2005) ปลานิล (Yamashita et al., 2009) และ
มีรายงานว่า EQ มีผลต่อระบบการทำงานของไตในหนูทดลอง เมื่อเลี้ยงหนูทดลองด้วยอาหารผสม EQ 0.5% เป็นเวลา 6 เดือน 

(Neal et al., 2003) นอกจากนี ้พบว่า EQ ชักนำให้เกิดความผิดปกติของโครโมโซมในเซลล์ lymphocytes ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง 
(cell culture) (Blaszczyk et al., 2003) เหนี่ยวนำให้เกดิการหลัง่เอนไซม์ที่ทำลายสารพิษในร่างกาย ชนิด Glutathione S-transferase 

ในตับของปลา Brown Bullhead ได้ (Henson et al., 2001) ผลต่อการยังยั้งขบวนการ electron transport ใน mitochondrial 

respiratory chain พบว่า EQ ชักนำให้เกิดการยังยั้งขบวนการหลั่งของไต (renal secretory mechanisms) ในหนูทดลอง 
(Reyes et al., 1995) Rubel and Freeman (1998) พบว่า EQ ทำให้เกิดภูมิแพ้ในคนงานเลี้ยงไก่ที่ให้อาหารผสมสารกันหืนนี้ 
สำหรับข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับการเลี ้ยงกุ ้งทะเลในประเทศไทยนั ้น จูอะดี (2550) ได้ทำการศึกษาผลของสารกันหืน EQ  
ต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพอาหารในกุ้งกุลาดำ ขนาดน้ำหนักเฉลี่ย 0.65 กรัม โดยให้อาหารผสมเม็ดแห้งที่ใช้ปลาป่น 

ที่ผสม EQ ในระดับ 0, 150, 300, 600 และ 1,200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหารเป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่า EQ ไม่มีผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุ้งทดลอง การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อสร้างเม็ดเลือด เหงือก และ
กล้ามเนื้อมีลักษณะเป็นปกติ แต่พบว่า R-cell ของกุ้งบางตัวมีขนาดลดลงและต่อมน้ำเหลืองเกิดลักษณะที่เรียกว่า spheroid 

ส่วนการศึกษาผลของสารกันหืนชนิด BHT ในกุ้งกุลาดำนั้นพบว่าอาหารกุ้งที่ไม่เติม BHT และเก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 10 สัปดาห์ มีค่าความหืนในรูปของ malonaldehyde (MAL) สูงที่สุด คือ 16.9 mg MAL/kg fat และมีค่ามากกว่า
อาหารกุ้งที่เติม BHT และกุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เติม BHT มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น 5.6 - 6.4 เท่าของน้ำน้ำหนักกุ้งเมื่อเริ่มต้นการ
ทดลอง (Bautista-Teruel and Subosa, 1999) ในขณะที่ Bautista et al. (1992) ได้ทำการศึกษาการเติม สารกันหืน ชนิด BHT, 

BHA, butylated hydroxy anisole (BHA), propyl gallate (PG) และอาหารที่ไม่เติมสารกันหืน พบว่า การเติมกับไม่เติม
สารกันหืนไม่มีผลต่อความหืนของอาหารกุ้งกุลาดำที่เก็บรักษาไว้ในระยะเวลา 30, 60 และ 90 วัน แต่การเติมสารกันหืนชนิด BHT 

และ BHA ทำให้กุ ้งมีน้ำหนักที ่เพิ ่มขึ ้นสูงสุด คือ 704 และ 742 เปอร์เซ็นต์  ตามลำดับ ทั ้งนี ้พบความผิดปกติของเซลล์ 
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hepatopancreases ในกุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เติมสารกันหืนทั้ง 4 ชนิด แต่ไม่พบความผิดปกติในกุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารชุดควบคุม 
และกุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เติม BHT พบความผิดปกติของเซลล์ hepatopancreases น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับสารกันหืนชนิดอื่น 

ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศญี่ปุ่นตรวจพบสารกันหืนชนิด EQ ในผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งนำเข้าจากประเทศเวียดนามและอินเดีย
ซึ่งญี่ปุ่นได้นำมาใช้เป็นประเด็นกีดกันทางการค้า โดยระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งจากอินเดียและเวียดนามจนกว่าประ เทศ 

ทั้งสองจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ ซ่ึงทางอินเดียและเวียดนามมีความเห็นว่าการกีดกันสินค้ากุ้งของญี่ปุ่นไม่เป็นธรรมและ 

ไม่สมเหตุสมผล (Ambasankar et al., 2012, http://www.ciba.res.in/Books/ciba0596.pdf) เนื ่องจากญี่ปุ ่นได้กำหนด
ปริมาณสูงสุด (MRL) ของสาร EQ ในเนื้อกุ้งไว้ต่ำมากคือ 0.01 ppm ในผลิตภัณฑ์จากปลากำหนดที่ระดับ 0.5 ppm และ
สำหรับสาร BHT กำหนดไว้ท่ีระดับ 1.0 ppm ในทางตรงกันข้ามประเทศผู้นำเข้ารายอื่น เช่น สหรัฐอเมริกา ห้ามไม่ให้มีการใช้
สาร EQ ในอาหารสำหรับมนุษย์บริโภค และกำหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ตรวจพบได้คือ 5 ppm มีการอนุญาตให้ใช้สารกันหืน
EQ และ BHT ในอาหารสัตว์ได้สูงสุดในปริมาณ 150 และ 200 ppm ตามลำดับ ในส่วนของประเทศไทยเองยังไม่มีข้อมูล
เกี่ยวกับปริมาณของสารกันหืนทั้งในอาหารปลาและอาหารกุ้ง รวมทั้งในผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำเลย แต่มีการกำหนดปริมาณ EQ 
และ BHT ที่อนุญาตให้ใช้ผสมในอาหารสัตว์ได้ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ในปริมาณ 150 
และ 200 ppm ตามลำดับ (กรมปศุสัตว์, 2560)  

 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อทราบถึงผลของสารกันหืนชนิด BHT และ EQ ในอาหารที่ระดับต่างกันต่อการเจริญเติบโตและการสะสมในเนื้อกุ้งขาว 
 

วิธีดำเนินการ 
1.การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design: CRD) โดยใช้อาหารทดลอง 7 ชุดการทดลอง 
ชุดการทดลองละ 5 ซ้ำ ดังน้ี 

 ชุดการทลองที่ 1 อาหารทดลองไม่ผสมสารกันหืน (control) 

ชุดการทลองที่ 2 อาหารทดลองผสมสารกันหืน BHT 75 มก./กก. (BHT75) 

ชุดการทลองที่ 3 อาหารทดลองผสมสารกันหืน BHT 150 มก./กก. (BHT150) 

ชุดการทลองที่ 4 อาหารทดลองผสมสารกันหืน BHT 300 มก./กก. (BHT300) 

ชุดการทลองที่ 5 อาหารทดลองผสมสารกันหืน BHT500 มก./กก. (BHT500) 

ชุดการทลองที่ 6 อาหารทดลองผสมสารกันหืน EQ 75 มก./กก. (EQ75) 

ชุดการทลองที่ 7 อาหารทดลองผสมสารกันหืน EQ 150 มก./กก. (EQ150) 

 

2.การเตรียมอาหารทดลอง 
 อาหารทดลองในครั้งนี้ ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง ซึ่งมีปลาป่น กากถั่วเหลือง 
แป้งสาลี และฟิชโซลูเบิล เป็นวัตถุดิบหลัก (รายละเอียดตามตารางที่ 1) โดยมีการเติมสารกันหืนชนิด BHT ที่ระดับ 75, 150, 

300 และ 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ในสูตรที่ 2 - 5 และเติมสารกันหืนชนิด EQ ที่ระดับ 75 และ 150 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมอาหาร ในอาหารสูตรที่ 6 และ 7 ตามลำดับ ส่วนอาหารสูตรที่ 1 คือสูตรควบคุมไม่เติมสารกันหืนทั้งสองชนิด อาหาร
ทั้ง 7 สูตร มีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งวิเคราะห์ตามวิธี  AOAC (2012) และมีค่าพลังงานรวม (gross energy) วิเคราะห์ด้วย
เครื่อง Bomb Calorimeter (LECO A350) โดยทำการวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง (ชื่อเดิม) 
ปริมาณสารกันหืนทั้งสองชนิด วิเคราะห์ด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ที่ระดับความสามารถ
ต่ำสุดในตรวจวัดคือ 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ณ ห้องปฏิบัติการของ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 
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3.การเตรียมกุ้งทดลองและการดำเนินการทดลอง 
ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำชายฝั ่งฉะเชิงเทรา โดยนำลูกกุ้ งขาวระยะ Post-larva  

มาอนุบาลด้วยอาหารทดลองสูตรที่ 1 จนกระทั่งลูกกุ้งมีขนาดน้ำหนักประมาณ 0.1 กรัม แล้วทำการคัดเลือกลูกกุ้งกุ้งขาว 

ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ชั่งหน้ำหนักลูกกุ้งแล้วสุ่มลูกกุ้งลงเลี้ยงในกระชังทดลองที่ได้เตรียมไว้ กระชังละ 60 ตัว ชุดการทดลองละ  
5 กระชัง บันทึกน้ำหนักและจำนวนลูกกุ้งทุกกระชัง (ลูกกุ้งน้ำหนักเฉลี่ยในแต่ละกระชัง 0.13 – 0.16 กรัม) และสุ่มลูกกุ้ง 
ที่เหลือประมาณ 100 กรัม สำหรับตรวจวิเคราะห์ปริมาณของ EQ และ BHT ด้วยเทคนิค Gas Chromatography-Mass 

spectrometry (GC-MS) ณ ห้องปฏิบัติการของ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ในการทดลองครั้งนี้ 
ใช้กระชังขนาด 1x1x1.2 เมตร จำนวน 35 กระชัง แขวนลอยในบ่อพักน้ำ ขนาด 0.5 ไร่ ให้ได้ปริมาตรน้ำในกระชัง 1 ลูกบาศก์เมตร 
ในแต่ละกระชังมียอเช็คอาหารขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร กระชังละ 1 อัน ใส่หัวทรายด้านนอกรอบ ๆ กระชังทดลอง
และด้านบนของกระชังขึงเชือกเพื่อกันนกรบกวน ในระหว่างการทดลองทำความสะอาดกระชัง เดือนละ 1 ครั้ง  ให้อาหารกุ้ง
ทดลองวันละ 3 ครั้ง โดยให้จนอิ่ม บันทึกปริมาณอาหารที่ให้ และปรับปริมาณอาหารในแต่ละวันตามขนาดและช่วงการลอกคราบ
ทำการสุ่มกุ ้ง จำนวน 20 ตัวต่อกระชัง เพื ่อวัดการเจริญเติบโต ทุก 2 สัปดาห์ ทดลองเลี ้ยงกุ ้งนาน 12 สัปดาห์ (ตั ้งแต่เดือน 

กรกฎาคม – กันยายน 2556) บันทึกน้ำหนักเม่ือสิ้นสุดการทดลองช่ังน้ำหนักกุ้งทั้งหมด และนับจำนวนกุ้งที่เหลือ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ได้แก่ ความเค็ม ความเป็นกรดด่าง ความเป็นด่าง ออกซิเจนละลาย ความโปร่งใส แอมโมเนียรวม ไนไตรท์ ในบ่อทุก 2 สัปดาห์ 
ด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย 

 

4. การศึกษาคุณภาพเนื้อกุง้ และปริมาณสารกันหืน  
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทำการสุ่มตัวอย่างกุ้ง จำนวนกระชังละ 10 ตัว โดยการรวมตัวอย่างกุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารแต่ละสูตร

เข้าด้วยกัน (pooled sample) แล้วทำการเตรียมตัวอย่างด้วยการทำให้แห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dried) เก็บรักษาสภาพ
ตัวอย่างไวใ้นตู้แช่ -20 องศาเซลเซียส ก่อนส่งไปตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณสารกันหืนในตัวกุ้ง ตามลำดับ  
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอด โดยการนำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์การแจกแจงข้อมูลว่าเป็นข้อมูลที่มีการแจกแจง
แบบปกติ (normal distribution) ตรวจสอบความแปรปรวนทางสถิติของค่าการเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุ้งโดย One-way 
analysis of variance (ANOVA) และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองด้วย Duncan’ new multiple range test 
ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยใช้ข้อมูลจากสูตรการคำนวน ดังนี้ 

 

1. เปอร์เซ็นต์น้ำหนักเพิ่ม (Percentage weight gain, %) 

 = น้ำหนักกุ้งสุดท้ายเฉลี่ย – น้ำหนักกุ้งเริ่มต้นเฉลี่ย  x 100 

         น้ำหนักกุ้งเริ่มต้นเฉลี่ย 

2. อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (Specific growth rate, %/วัน) 
 = ln (น้ำหนักกุ้งสุดท้ายเฉลี่ย) – ln (น้ำหนักกุ้งเริ่มต้นเฉลี่ย)  x 100 

       ระยะเวลาการทดลอง (วัน) 
3. อัตรารอด (Survival rate, %) 

= จำนวนกุ้งเมื่อสิ้นสดุการทดลอง   x 100 

                       จำนวนกุ้งเริ่มต้น 
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ผลการศึกษา 
1.การเจรญิเตบิโตและอัตรารอด 

 ผลการเจริญเติบโตของกุ้งขาวภายหลังจากให้อาหารทดลองทั้ง 7 สูตรเป็นเวลา 12 สัปดาห์ (ตารางที่ 2) พบว่า 
น้ำหนักเฉลี่ยสุดท้าย เปอร์เซ็นต์น้ำหนักเพิ่ม และอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะของกุ้ งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ
ความเช่ือม่ัน 95% โดยมีค่าน้ำหนักเฉลี่ยสุดท้าย 8.51, 8.73, 8.76, 9.43, 8.34, 8.65 และ 8.96 กรัม ตามลำดับ เปอร์เซ็นต์น้ำหนักเพิ่ม
ของกุ้งมีค่า 6154.95, 6185.18, 6858.47, 6519.44, 6062.34, 5612.54 และ 5723.73 % ตามลำดับ อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ
ของกุ้งมีค่า 4.83, 4.82, 4.95, 4.93, 4.81, 4.47 และ 4.77 %/วัน ตามลำดับ อัตราการรอดตายของกุ้งทดลอง พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 40 – 52 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ  
 คุณภาพน้ำระหว่างการทดลองพบว่า มีค่าความเค็มระหว่าง 24 – 32 ppt ความเป็นกรดด่าง 7.56 – 8.04 ค่าความเป็นด่าง
135 – 163 ppm ปริมาณออกซิเจนละลาย 3.20 – 4.10 ppm ความโปร่งแสง 42 – 55 cm ปริมาณแอมโมเนียรวม 0.5 – 1 ppm

และไนไตรท์ 0.5 ppm 

 

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของอาหารทดลอง (กรัม/กิโลกรัม)  
องค์ประกอบอาหาร อาหารทดลองสูตรที ่

(กรัม/ กิโลกรัม) 1 2 3 4 5 6 7 

ปลาป่น 200 200 200 200 200 200 200 

ฟิชโซลูเบลิ 120 120 120 120 120 120 120 

กากถ่ัวเหลือง 300 300 300 300 300 300 300 

แป้งสาล ี 300 300 300 300 300 300 300 

น้ำมันปลา 20 20 20 20 20 20 20 

เลซิติน 20 20 20 20 20 20 20 

วิตามินรวม 20 20 20 20 20 20 20 

แร่ธาตุรวม 20 20 20 20 20 20 20 

BHT - 0.075 0.150 0.300 0.500 - - 
EQ - - - - - 0.075 0.150 

ระดับสารกันหืน 

 (มก./กก.) 
0 75 150 300 500 75 150 

ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมขีองอาหารทดลอง (% as fed) 

ความชื้น 7.81 4.93 4.94 5.32 5.87 5.77 4.75 

โปรตีน 38.01 38.23 38.10 38.10 38.13 37.96 37.90 

ไขมัน 8.44 9.76 10.25 9.36 7.48 9.70 7.68 

เถ้า 11.12 10.99 11.01 10.97 10.92 10.90 11.05 

กาก 1.59 1.45 1.47 1.56 1.60 1.49 1.53 

Nitrogen free extract  33.03 34.65 34.24 34.69 36.00 34.18 37.09 

พลังงาน  
(kcal/100 g) 

423.56 440.59 442.41 436.14 437.83 435.91 438.80 

BHT (มก./กก. as fed) nd 73.4 126 251 352 38.7 41.1 

EQ (มก./กก. as fed) nd nd nd nd nd 45.1 93.7 
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องค์ประกอบอาหาร อาหารทดลองสูตรที ่

(กรัม/ กิโลกรัม) 1 2 3 4 5 6 7 

BHT  
(มก./กก. dry basis) 

nd 77.89 134.16 271.06 384.20 41.78 44.82 

EQ  

(มก./กก. dry basis) 
nd nd nd nd nd 48.69 102.18 

หมายเหตุ nd = non detect;  LOD of BHT & EQ 5 มก./กก. (HPLC) 

 

2.องค์ประกอบทางเคมีของกุ้ง 
 องค์ประกอบทางเคมีของกุ้งทั้งตัว ได้แก่ โปรตีน ไขมัน เถ้า ความช้ืน และพลังงาน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 12 สัปดาห์ 
และกุ้งก่อนการทดลอง แสดงไว้ในตารางที่ 3 พบว่า กุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองทั้ง 7 สูตร มีค่าโปรตีนในซาก เท่ากับ 16.96, 

16.48, 17.25, 16.82, 17.07, 16.92 และ 17.20 กรัมต่อกุ ้ง 100 กรัม ที ่ความชื ้นในตัวกุ ้งเท่ากับ 75.60, 76.24, 74.78, 

75.83, 75.38, 75.59 และ 75.09 กรัมต่อกุ้ง 100 กรัม ตามลำดับ ปริมาณไขมันในตัวกุ้งมีค่าเท่ากับ 1.25, 1.43, 1.41, 1.48, 

1.49, 1.51 และ 1.49 กรัมต่อกุ้ง 100 กรัม ตามลำดับ ปริมาณเถ้าในกุ้งหลังทดลองทั้ง 7 สูตร มีค่า 2.37, 2.45, 2.76, 2.55, 

2.56, 2.60 และ 2.48 กรัมต่อกุ้งสด 100 กรัม ตามลำดับ พลังงานในตัวกุ้งภายหลังการเลี้ยงด้วยอาหารทดลองที่ 7 สูตร  
มีค่า 111.21, 107.12, 111.38, 106.95, 112.89, 109.12 และ 113.55 กิโลแคลอรีต่อกุ้ง 100 กรัม ตามลำดับ ส่วนค่าโปรตนี 
ไขมัน เถ้า ความช้ืน ในกุ้งก่อนการทดลองมีค่า 12.90, 0.78, 2.84 และ 80.36 กรัมต่อกุ้ง 100 กรัม ตามลำดับ และค่าพลังงานรวม
เท่ากับ 82.28 กิโลแคลอรีต่อกุ้ง 100 กรัม เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าการสะสมของสารกันหืนชนิด BHT ในเนื้อกุ้งมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตามปริมาณของ BHT ที่เติมในอาหารทดลอง (ตารางที่ 3) กุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองที่มี BHT 352 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
(สูตรที่ 5) สะสม BHT ในปริมาณสูงที่สุดคือ 0.105 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (105 ppb) ของกุ้งทั้งตัว (fresh-head on) และ 
0.084 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (84 ppb) ในตัวอย่างกุ้งทั้งตัวตัดหัว (fresh-head less) และตรวจไม่พบการสะสมของสารกันหืน
ชนิด EQ ในกุ้งทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารทุกสูตร  
 

ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตของกุง้ขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารกนัหืนชนิด BHT และ EQ ในระดับต่าง ๆ กัน เป็นระยะเวลา 
             12 สัปดาห์ 

อาหารสตูรที ่ น้ำหนักเฉลี่ย (g) 
น้ำหนักเพิ่ม (%) 

อัตราการเจรญิเติบโต
จำเพาะ (%/วัน) 

อัตรารอดตาย 

เริ่มต้น สุดท้าย (%) 
1 (Control) 0.14±0.032 8.51±0.696 ns 6154.95 ns 4.83±0.322 ns 46.0±13.0 ns 

2 (BHT75) 0.15±0.034 8.73±0.697 ns 6185.18 ns 4.82±0.375 ns 43.0±8.8 ns 

3 (BHT150) 0.13±0.024 8.76±1.053 ns 6858.47 ns 4.95±0.333 ns 52.7±7.9 ns 

4 (BHT300) 0.14±0.009 9.43±0.330 ns 6519.44 ns 4.93±0.101 ns 40.7±13.9 ns 

5 (BHT500) 0.14±0.025 8.34±1.169 ns 6062.34 ns 4.81±0.334 ns 42.3±11.3 ns 

6 (EQ75) 0.15±0.014 8.65±1.486 ns 5612.54 ns 4.47±0.222 ns 49.7±11.8 ns 

7 (EQ150) 0.16±0.014 8.96±1.217 ns 5723.73 ns 4.77±0.209 ns 47.0±6.7 ns 

หมายเหตุ nsการเจริญเติบโตและอัตรารอดแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกุ้งทั้งตัว หลังการเลี้ยงด้วยอาหารทดลองเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 

องค์ประกอบทางเคม ี

กุ้งเริ่มต้น 

กุ้งหลังทดลอง (สัปดาห์) 
อย่างหยาบ 

(g/100 g) as fresh 

1 

control 

2 

BHT75 

3 

BHT150 

4 

BHT300 

5 

BHT500 

6 

EQ75 

7 

EQ150 

ความช้ืน 80.38 75.60 76.24 74.78 75.83 75.38 75.59 75.09 

โปรตีน 12.90 16.96 16.48 17.25 16.82 17.07 16.92 17.20 

ไขมัน 0.78 1.25 1.43 1.41 1.48 1.49 1.51 1.49 

เถ้า 2.84 2.37 2.45 2.76 2.55 2.56 2.60 2.48 

พลังงาน (kcal/100g) 82.28 111.21 107.12 111.38 106.95 112.89 109.12 112.55 

ปริมาณสารกันหืนในเนื้อกุ้ง (as fresh) 

กุ้งทดลองทั้งตัว (fresh-head on) 

BHT (mg/kg) -* 0.060 0.027 0.026 0.029 0.105 0.027 0.027 

EQ (mg/kg) -* nd nd nd nd nd nd nd 

กุ้งทดลองทั้งตัวตัดหัว (fresh-head less) 

BHT (mg/kg) -* 0.009 0.016 0.008 0.059 0.084 0.021 0.040 

EQ (mg/kg) -* nd nd nd nd nd nd nd 

nd = non detect;  LOD BHT EQ 0.002 mg/kg (GC-MS), *ตัวอย่างไม่พอสำหรับห้องการวิเคราะห์ 

 

วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง 
 จากผลการทดลอง พบว่าการเติมสารกันหืนชนิด BHT ในปริมาณ 75 – 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และชนิด EQ  
ที่ระดับ 75 และ 150 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ในอาหารทดลองสำหรับกุ้งขาวไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต ในส่วนของ
เปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่เติมสารกันหืนทั้งสองชนิด 
รวมถึงอัตรารอดตายของกุ้งด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของจูอะดี (2550) ซ่ึงพบว่า ระดับของสารกันหืน EQ ตั้งแต่ 150 – 1,200 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ การศึกษาในสัตว์น้ำชนิดอื่นนั้น Hung et al. (1981) 

ได้ทำการศึกษาผลของน้ำมันปลาที่ถูกออกซิไดซ์ ซึ่งมีค่า POV 5 และ 120 meq peroxide/kg น้ำมัน วิตามินอีสังเคราะห์ใน
ระดับ 0 และ 33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร และการเสริมสารกันหืน (EQ) ที่ระดับ 0 และ 125 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหารทดลอง
(practical diets) ต่อระดับของวิตามินอีในปลา rainbow trout พบว่า อาหารทดลองไม่มีผลต่อการเจริญเตบิโต ประสิทธิภาพ
อาหาร คุณภาพซาก และ plasma glutathione peroxidase activity และยังพบว่า EQ ช่วยรักษาคุณภาพของอาหาร 

เมื่ออาหารทดลองมีไขมันเสื่อมคุณภาพในปริมาณสูง ๆ นอกจากนี้การศึกษาผลของ EQ ในอาหารที่ระดับ 2.93, 51.62, 148.86, 

445.93 และ 1359.80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสำหรับเลี้ยงปลา Japanese seabass (Lateolabrax japonicas) วัยรุ่น พบว่าปริมาณ EQ 

ในอาหารที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทำให้อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะของปลาสูงกว่า (p<0.05) 

ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มี EQ มากกว่าหรือเท่ากับ 150 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Wang, et al., 2015) นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้ EQ
ช่วยลดผลกระทบของน้ำมันที่เสื่อมคุณภาพจากรายงานของ Cabel et al. (1988) พบว่าสารกันหืนชนิด EQ ที่ระดับ 0, 62.5 

และ 125 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในอาหารทดลองเลี้ยงไก่ที่ผสมน้ำมันสัตว์ปีกเสื่อมคุณภาพ พบว่าเม่ือเลี้ยงไก่เป็นระยะเวลา 21 
และ 42 วัน อาหารที่มีค่า POV (peroxide value) ระดับ 4 และ 7 meq peroxide/kg ทำให้น้ำหนักตัวลดลง การเสริม EQ 
ที่ระดับ 62.5 ละ 125 ppm ในอาหาร ทำให้ไก่ทดลองมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพอาหาร สรุปว่า  
การเสริมสาร EQ มีประโยชน์เมื่ออาหารมีค่า POV ในระดับสูงเท่านั้น จากการทดลองนี้พบว่าอาหารที่มีค่า POV อย่างน้อย 

4 meq peroxide/kg มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของไก่ และ EQ ช่วยลดระดับค่า POV ในอาหารได้ ทั้งนี้ความสามารถ
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ในการลดระดับการหืนของอาหารเลี้ยงไก่ คุณค่าทางโภชนาการของอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลงตามระดับของ
ความหืนท่ีเกิดขึ้นอีกทั้งยังสร้างสารกลุ่ม peroxide ที่เป็นพิษด้วย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ไม่พบการตกค้างของสารกันหืนชนิด EQ ในเนื้อกุ้งขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองทุกสูตร โดยการวิเคราะห์
ด้วย GC-MS ที่สามารถตรวจวัดได้ต่ำสุด 2 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ทั้งนี้อาจเนื่องจากสาร EQ เมื่อผ่านขบวนการเมตาบอลิซึม
แล้วเปลี่ยนรูปเป็นสารชนิดอื่นที่ไม่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ในการศึกษาในครั้งนี้ ดังเช่นที่มีรายงานในปลา Atlantic salmon 

ว่าสาร EQ เมื่อผ่านขบวนการเมตาบอลิซมึ แล้วจะได้สารชนิดใหม่อีก 3 ชนิด ได้แก่ quinon3 imine, de-ethylated EQ และ 
EQ dimer หรือ EQDM ซึ่งพบว่า EQDM เป็น metabolite product ตัวหลักของ EQ โดยที่จะตรวจพบปริมาณของ EQ 

ลดลงเป็นสัดส่วนกับปริมาณ EQDM ที่เพิ่มขึ้นในปลา Atlantic salmon และปริมาณ EQ จะลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีค่าครึ่งชีวิต
(half-life) ในปลาชนิดนี้ เพียง 2.4 วันเท่านั้นในขณะเดียวกันยังไม่พบรายงานความเป็นพิษของสารชนิด EQDM และพบว่า 
การหยุดให้อาหารผสมสาร EQ ในระดับ 1800 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร เป็นเวลา 14 วัน ยังไม่เพียงพอที่จะกำหนดเป็น 

ระยะปลอดภัยจากสาร EQDM ได้ (Bohne et al., 2008) ในขณะที่การศึกษาของ Wang et al. (2015) ในปลา Japanese seabass 

(Lateolabrax japonicas) วัยร ุ ่นที ่เล ี ้ยงด้วยอาหารที ่ผสม EQ ในอาหารที ่ระดับ 2.93, 51.62, 148.86, 445.93 และ 
1359.80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า EQ สะสมเพิ่มขึ้นตามปริมาณ EQ ในอาหารทดลอง คือ 11.30, 

25.70, 94.69, 140.68 และ 250.62 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมเนื ้อปลา ตามลำดับ ทั ้งนี ้ปริมาณ EQ ที ่สะสมในเนื ้อปลา 

ไม่เกินปริมาณสูงสุดที่กฎหมายของประเทศจีนกำหนดไว้ คือ 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตามปลาทดลองยังเจริญเติบโต 

ไม่ถึงขนาดจับขายได้ นั่นหมายถึงปริมาณของสาร EQ ในเนื้อปลาอาจจะเพิ่มขึน้มากกว่านี้ได้ 
 ส่วนการศึกษาการสะสมของสารกันหืนชนิดอื่น เช่น BHT และ  BHA ในสัตว์น้ำยังมีข้อมูลจำกัด มีเพียงการศึกษา
ของ Lundebye et al. (2010) ซึ่งได้ทำการสำรวจปริมาณสารกันหืนสังเคราะห์ ชนิด EQ, BHT และ BHA ในเนื้อปลาที่ได้
จากการเพาะเลี้ยงสำคัญ ๆ ได้แก่ ปลา Atlantic salmon, Halibut, Cod และ Rainbow trout พร้อมทั้งในอาหารที่ใช้เลี้ยง
ปลาเหล่านี้ด้วย ซึ่งพบว่า ปริมาณ EQ, BHT และ BHA สูงสุดพบในเนื้อปลา Atlantic salmon คือ 0.17, 7.60 และ 0.07 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ส่วนความเข้มข้นต่ำสุดพบในปลา Cod ส่วนในอาหารปลาและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหาร 

พบในปริมาณที่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด (<150 mg/kg) โดยตรวจพบสาร EQ ในปลาป่นเป็นส่วนใหญ่ และพบสารชนิด BHT  
ในน้ำมันปลาเป็นหลัก จากการคำนวณหาปริมาณการสะสมของสารกันหืนเหล่านี้จากการบริโภคเนื้อปลา พบว่าอยู่ในเกณฑ์
ข้อแนะนำสำหรับค่าเฉลี่ยที่แนะนำให้บริโภคได้ตอ่วัน (recommended average daily intake, ADI) โดยการทดลองในครั้งนี้
ได้ทำการศึกษาครอบคลุมปริมาณของสาร BHT ที่เติมในอาหารทดลองสำหรับกุ้งขาวมากเกินกว่าปริมาณที่กฎหมายสากล
กำหนด คือ 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร เม่ือทดลองเลี้ยงกุ้งขาวครบ 12 สัปดาห์แล้ว พบว่าปริมาณ BHT ที่สะสมในตัวกุ้งขาว
สูงสุดมีปริมาณน้อยกว่า 0.20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในกุ้งทั้งตัวที่เลี้ยงด้วยอาหารผสม BHT 352 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในอาหาร 
(น้ำหนักแห้ง) ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานของประเทศใดกำหนดปริมาณสูงสุดของสาร BHT ที่ให้มีได้ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
กลุ่ม crustacean โดยล่าสุดหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่นได้ทำการปรับเพิ่มปริมาณสูงสุดของสารกันหืน EQ ที่ให้ตรวจพบได้ 
ในสัตว์น้ำกลุ่ม crustacean เป็น 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากเดิม 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (The Japan Food Chemical 

Research Foundation; http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/agrdtl.php?a_inq=10700) 
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ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกสายขาว (Amphioctopus aegina (Gray, 1849)) บริเวณอ่าวไทยตอนใน 

 

จามรี  พัดสอน1* พชรวดี เลาหะมงคลรักษ์2 เพราลัย นุชหมอน3 จักรพัณน์ ป่ินพุทธศิลป์2 และ กรรัตน์ แมลงภู่2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก (ระยอง) 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 
3กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

 

บทคัดย่อ 

หมึกสายขาว (Amphioctopus aegina (Gray, 1849)) รวบรวมจากเคร่ืองมือลอบหมึกสาย อวนลากคู่ และอวนลากแผ่นตะเฆ่
บริเวณอ่าวไทยตอนใน (จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) ปี 2559 จำนวนท้ังส้ิน 2,551 ตัว 
มีความยาวลำตัวอยู่ในช่วง 1.60 - 9.80 เซนติเมตร น้ำหนักตัวอยู่ในช่วง 2.68 - 156.00 กรัม ประกอบด้วยหมึกสายขาวเพศผู้ 

จำนวน 1,419 ตัว มีความยาวลำตัวอยู่ในช่วง 1.60 - 8.10 เซนติเมตร น้ำหนักตัวอยู่ในช่วง 2.68 - 108.09 กรัม เพศเมีย จำนวน 1,132 ตัว 
มีความยาวลำตัวอยู่ในช่วง 2.00 - 9.80 เซนติเมตร น้ำหนักตัวอยู่ในช่วง 3.00 - 156.00 กรัม ความสัมพันธ์ระหว่างความยาว
ลำตัวกับน้ำหนักของหมึกสายขาวรวมเพศ อยู่ในรูปสมการ W = 0.7991ML2.3164 เพศผู้ W = 0.7887ML2.3334 และเพศเมีย  

W = 0.7812ML2.3190 อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียโดยรวมตลอดปีไม่เท่ากับ 1:1 (p<0.05) โดยมีอัตราส่วนเพศผู้มากกว่าเพศเมีย 
(1:0.798) มีขนาดแรกสืบพันธ์ุของเพศผู้และเพศเมีย เท่ากับ 3.02 และ 5.91 เซนติเมตร ตามลำดับ มีการวางไข่ไ ด้ตลอดปี  

โดยวางไข่สูงในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 

 

คำสำคัญ: ชีววิทยาการสืบพันธ์ุ หมึกสายขาว อ่าวไทยตอนใน 

   

*ผู้รับผิดชอบ: 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160 โทร. 038 651 764 E-mail: jamareeyamyim@gmail.com 
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Reproductive Biology of Marbled Octopus (Amphioctopus aegina (Gray, 1849)) in  

the Inner Gulf of Thailand 

 

Jamaree Padsorn1* Patcharawadee Laohamongkolruk2 Praulai Nootmorn3 Jakkapan Pinputtasin2 and 

Konrat Malangpu2  
1Eastern Gulf Fisheries Research and Development Center (Rayong) 
2Upper Gulf Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan) 
3Fisheries Research and Development Division 

 

Abstract 

Reproductive biology of marbled octopus (Amphioctopus aegina (Gray, 1849) )  was studied in the Inner Gulf  

of Thailand ( Samut Prakan, Samut Sangkram, Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan Provinces)  in 2015 by using 

octopus pots, otter board trawl and pair trawls. Total of marbled octopus were 2,551 samples consisted of  

1,419 males and 1,132 females.  Lengths of total marbled octopus were found at the range of 1.60 -  9.80 cm 

whereas male was 1.60 - 8.10 cm and female was 2.00 - 9.80 cm. Body weights of total marbled octopus were 

found at the range of 2.68 -  156.00 g whereas those male was 2.68 -  108.09 g and female was 3.00 -156.00 g  
The length-weight relationships for both sex, male and female were W = 0. 7991ML2. 3164, W = 0. 7887ML2.3334,  

W = 0.7812ML2.3190, respectively; sex ratio (male to female) was significantly different at 1:1 (p<0.05) of which 

the proportion of males to females was 1:0.798. Lengths at first maturity (L50) were 3.02 and 5.91 cm in male 

and female while spawned all year round with spawning peak from March to May.  
 

Keywords: Reproductive biology, Marbled Octopus (Amphioctopus aegina), Inner Gulf of Thailand 

   

*Corresponding author: 2, Moo 2, Ban Phe Sub-district, Muang District, Rayong Province 21160  

Tel. 0-3865-1764 E-mail: jamareeyamyim@gmail.com 
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ทรัพยากรประมงจากการประมงพ้ืนบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน 

 

อัญญานี แย้มรุ่งเรือง1* และ วันทนา เจนกิจโกศล2  
1กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
2กลุ่มฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาทรัพยากรประมงจากการประมงพื ้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน ระหว่างเดือนตุลาคม ปี 2555 ถึง 
เดือนกรกฎาคม ปี 2557 จากเคร่ืองมือประมงหลัก 3 ชนิด คือ ลอบปูแบบพับได้ อวนจมปู และอวนลอยกุ้งสามช้ัน พบว่า  

ทุกเครื ่องมือมีการลงแรงประมงตลอดทั้งปี จำนวนวันทำประมงในแต่ละเดือนเท่ากับ 20, 24 และ  16 วัน ตามลำดับ
องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำท่ีจับได้พบว่า ลอบปูแบบพับได้จับกลุ่มปูมากท่ีสุดร้อยละ 84.19 โดยเป็นปูม้าร้ อยละ 77.67  
ของน้ำหนักสัตว์น้ำท้ังหมดท่ีจับได้ อวนจมปูจับกลุ่มปูร้อยละ 77.26 เป็นปูม้าร้อยละ 71.01 ของน้ำหนักสัตว์น้ำท้ังหมดท่ีจับได้ 
และอวนลอยกุ้งสามช้ันจับกลุ่มกุ้งร้อยละ 22.92 เป็นกุ้งแชบ๊วยร้อยละ 18.16 ของน้ำหนักสัตว์น้ำท้ังหมดท่ีจับได้ อัตราการจับ
สัตว์น้ำ พบว่า ลอบปูแบบพับได้จับปูม้าเท่ากับ 0.309 กิโลกรัม/ลอบ 10 ลูก โดยจับได้มากสุดท่ีระยะห่างฝ่ัง 0 - 1.5 ไมล์ทะเล 
ในช่วงเปล่ียนฤดูมรสุม อวนจมปูจับปูม้าเท่ากับ 0.356 กิโลกรัม/อวน 100 เมตร จับได้มากท่ีระยะห่างฝ่ัง 1.6 - 3.0 ไมล์ทะเล 
ในช่วงเปล่ียนฤดูมรสุม และอวนลอยกุ้งสามช้ันจับกุ้งแชบ๊วยเท่ากับ 0.116 กิโลกรัม/อวน 100 เมตร จับได้มากสุดท่ีระยะห่างฝ่ัง 
1.6 - 3.0 ไมล์ทะเล ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับขนาดสัตว์น้ำท่ีจับได้ พบว่า ลอบปูแบบพับได้จับปูม้าท่ีมีขนาด
ใหญ่กว่าขนาดแรกสืบพันธ์ุเท่ากับร้อยละ 96.6 อวนจมปูจับปูม้าท่ีมีขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกสืบพันธ์ุร้อยละ 47.6 และ  

อวนลอยกุ้งสามช้ันจับกุ้งแชบ๊วยท่ีมีขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกสืบพันธ์ุร้อยละ 56.1  
 

คำสำคัญ: ประมงพ้ืนบ้าน ทรัพยากรประมง อ่าวไทยตอนใน 

   

*ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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Fisheries Resources from Artisanal Fisheries in the Inner Gulf of Thailand 
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2Fishing Ground Development and Rehabilitation Group, Marine Fisheries Research and Development Division 

 

Abstract 

The study on fisheries resources from artisanal fisheries in the inner Gulf of Thailand was conducted 

from October 2012 to July 2014 from 3 main types of fishing gear namely collapsible crab trap, crab gill nets and 

shrimp trammel nets. These fishing gears were used throughout the year which operated 20, 24, and 16 days/month 

respectively. The main catch composition from a collapsible crab trap was 84.19% crabs which included blue 

swimming crab 77.67% of total weight. The main catch composition from crab gill nets was 77.26% crabs which 

included blue swimming crab 71.01% of total weight. The main catch composition from shrimp trammel nets was 

22.92% shrimps which included banana shrimp 18.16% of total weight. The catch rate of blue swimming crab 

from collapsible crab trap was 0.309 kg/100 traps, where the highest catch was found at 0 – 1.5 nautical miles 

from shoreline during changing season of monsoon. The catch rate of blue swimming crab from crab gill nets was 

0.356 kg/100 traps, where the highest catch was found at 1.6 – 3.0 nautical miles from shoreline during changing 

season of monsoon. The catch rate of banana shrimp from shrimp trammel nets was 0.116 kg/100 meter of net, 

where the highest catch was found at 1.6 – 3.0 nautical miles from shoreline during a season of the Northeast 

monsoon. The main catch species were in the size larger than their sizes at first maturity which they were 

96.6% of blue swimming crab from a collapsible crab trap, 47.6% of blue swimming crab from crab gill net 

and 56.1% of banana shrimp from shrimp trammel net. 

 

Keywords: Artisanal fishery, fisheries resources, the Inner Gulf of Thailand 

   

*Corresponding author:  Fisheries Resources Assessment Group, Marine Fisheries Research and Development Division,  
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พัฒนาการและการอนุบาลลูกปลาเห็ดโคนข้างลาย (Sillago aeolus Jordan & Evermann, 1902) 
ด้วยอาหารต่างชนิด 

 

ศรัญญา พรหมวุฒิพร* สุขศรี สัมภวะผล ธีรวิทย์ จันทรส วรรณดี อนันต์ และ อัญญดา มีสุข 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 
 

บทคัดย่อ 

การอนุบาลลูกปลาเห็ดโคนข้างลาย (Sillago aeolus) ด้วยอาหารต่างชนิด เป็นระยะเวลา 1 เดือน จำนวน 3 ชุดทดลอง
โดยทดลองชุดละ 3 ซ้ำ คือ ชุดทดลองท่ี 1 โรติเฟอร์ อาร์ทีเมียระยะ Instar 1 และอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดสำหรับลูกปลาทะเล 
ชุดทดลองท่ี 2 โรติเฟอร์ อาร์ทีเมียระยะ Instar 1 อาหารสำเร็จรูปชนิดน้ำ อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดสำหรับลูกปลาทะเล และ
ชุดทดลองท่ี 3 โรติเฟอร์ อาร์ทีเมียระยะ Instar 1 อาหารสำเร็จรูปชนิดน้ำผสมไข่แดง (ไข่ต้ม) และอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ด
สำหรับลูกปลาทะเล ผลการทดลองพบว่า คุณภาพน้ำในการอนุบาลทุกชุดทดลองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ำชายฝ่ังการเจริญเติบโตของชุดทดลองท่ี 1 ลูกปลามีขนาดยาวเฉล่ีย 6.50±1.34 มิลลิเมตร ชุดทดลองท่ี 2 ลูกปลา 

มีขนาดยาวเฉล่ีย 8.62±0.96 มิลลิเมตร ชุดทดลองท่ี 3 ลูกปลามีขนาดยาวเฉล่ีย 8.98±1.25 มิลลิเมตร อัตรารอดของ ลูกปลา 
ชุดทดลองท่ี 3 มีอัตรารอดสูงสุด และชุดทดลองท่ี 1 มีอัตรารอดต่ำสุด โดยชุดทดลองท่ี 1 มีอัตรารอด 14.76±3.65 เปอร์เซ็นต์ 

แตกต่างกับชุดทดลองท่ี 2 และ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ชุดทดลองท่ี 2 และ 3 มีอัตรารอดไม่แตกต่างกัน
ในทางสถิติ (P>0.05) เท่ากับ 23.56±3.14 และ 24.59±1.92 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ในแต่ละช่วงอายุของลูกปลา 2 - 8 วัน  
ควรให้โรติเฟอร์ขนาดเล็กและอาหารสำเร็จรูปชนิดน้ำ อายุ 9 - 15 วัน ให้โรติเฟอร์ขนาดปกติและอาหารสำเร็จรูปชนิดน้ำ 
อายุ 16 - 30 วัน ให้โรติเฟอร์ทุกขนาด อาร์ทีเมียระยะ Instar 1 และอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดสำหรับลูกปลาทะเล 

 

คำสำคัญ: พัฒนาการ การอนุบาล ปลาเห็ดโคนข้างลาย อาหารต่างชนิด  
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 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 P03 

Development and Nursing of Oriental Sillago (Sillago aeolus Jordan & Evermann, 1902) 
Lavae Fed by Different Diets 

 

Saranya Promwuttiporn* Sooksri Sumpawapol Teerawit Jantaros Wandee Anan  and Aunyada Meesook 
Central Gulf Fisheries Research and Development Center (Chumphon) 
 

Abstract 

 Oriental sillago larvae ( Sillago aeolus)  were fed with three different diets for 1 month. The experiment 

was divided into 3 treatments within 3 replications of each treatment; First fed with rotifer, Instar 1 Artemia  

and artificial pellets feed, Second fed with rotifer, Instar 1 Artemia, artificial liquid feed and artificial pellets feed, 

and Third fed with rotifer, Instar 1 Artemia, artificial liquid feed mixed with boil chicken egg yolk and artificial 

pellets feed.The results showed that water quality in all treatments was maintained on standards of 

coastal quality for coastal aquaculture. The average final total lengths of fish were 6.50±1.34, 8.62±0.96 and 
8 . 9 8 ± 1 . 2 5  mm, respectively. The survival rate of the third treatment was the highest and the first was  

the lowest. The statistic results showed that the survival rate of the first treatment was 14.76±3.65 percent, and 

significantly different (p<0.05) with the second and the third treatment. However, the second and the third 

treatment were not significantly different (P>0.05) (23.56±3.14 and 24.59±1.92 percent). For the period of 

age 2 - 8 days larvae should be fed with rotifer and artificial liquid feed, larvae 9 - 15 days, should be fed 

with rotifer and artificial liquid feed, and larvae 16 - 30 days should be fed with rotifer, Instar 1 Artemia 
and artificial pellets feed. 

 

Keywords: Development, Nursing, Oriental sillago, Different Diets 

   

*Corresponding author: 63/3, Moo 5, Nachaang Sub-district, Muang District, Chumphon Province 86000  

   E-mail: rinpawee@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Published as Technical Paper No. 9/2019 Marine Fisheries Research and Development Division 

- 268 -



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 O1 

 

P04 

สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตชายฝั่ง 10 ไมล์ทะเลบริเวณฝั่งทะเลอันดามัน 

 

สิชล หอยมุข1* พรอนันต์ คีรีรัตน์1 ทัศพล กระจ่างดารา1 และ นันทนา นาโคศิริ2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 
2ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตชายฝ่ัง 1.6 - 10.0 ไมล์ทะเลทางฝ่ังทะเลอันดามันของประเทศไทย โดยแบ่ง
พ้ืนท่ีศึกษาออกเป็น 3 บริเวณ ตามระยะห่างฝ่ัง 1.6 - 3.0, 3.0 - 5.0 และ 5.0 - 10.0 ไมล์ทะเล รวบรวมข้อมูลโดยใช้อวนลากปลาหน้าดิน
มาตรฐานแบบเยอรมันในเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม และพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ในภาพรวมท้ังฝ่ังทะเลอันดามนั พบว่า
ท่ีระยะห่างฝ่ัง 1.6 - 10.0 ไมล์ทะเล มีอัตราการจับสัตว์น้ำท้ังหมดสูงสุด เท่ากับ 64.220 กก./ชม. รองลงมา คือ ระยะห่าง ฝ่ัง  
3.0 - 5.0 และ 5.0 - 10.0 ไมล์ทะเล เท่ากับ 47.751 และ 44.147 กก./ชม. ตามลำดับ พบองค์ประกอบกลุ่มปลาหน้าดินสูงสุด 
ร้อยละ 59.33 รองลงมา คือ กลุ่มปลาเป็ด กลุ่มปลาผิวน้ำ กลุ่มปลาหมึก กลุ่มปู กลุ่มสัตว์น้ำอ่ืน ๆ และกลุ่ม กุ้ง  ร้อยละ  
19.75, 10.90, 8.62, 0.56, 0.53 และ 0.31 ตามลำดับ โดยอัตราการจับสัตว์น้ำท้ังหมดและกลุ่มสัตว์น้ำหลักในแต่ละระยะห่าง 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ยกเว้นกลุ่มปูท่ีระยะห่างฝ่ัง 5.0 - 10.0 ไมล์ทะเล ท่ีมีอัตราการจับต่ำกว่าระยะห่าง ฝ่ัง อ่ืน ๆ  
อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) การแพร่กระจายอัตราการจับสัตว์น้ำท้ังหมด กลุ่มปลาหน้าดิน และกลุ่มปลาเป็ด พบมากบริเวณ
ด้านทิศใต้ของเกาะยาวใหญ่ กลุ่มปลาผิวน้ำ กลุ่มปลาหมึก และกลุ่มกุ้งมีอัตราการจับสูงบริเวณหน้าสะพานสารสิน ส่วนกลุ่มปู  

มีอัตราการจับสูงบริเวณด้านทิศเหนอืของเกาะบุโหลนเล สัตว์น้ำขนาดเล็กสามารถพบได้ท่ัวไปในเขตทะเลชายฝ่ัง โดยกลุ่มปลาผิวนำ้
มีสัดส่วนของสัตว์น้ำขนาดเล็กสูงบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะราชาใหญ่ กลุ่มปลาหน้าดินขนาดเล็กพบมาก
บริเวณด้านทิศใต้ของเกาะตะลิบงและด้านทิศเหนือของเกาะบุโหลนเล ส่วนกลุ่มปลาหมึกมีสัดส่วนของสัตว์น้ำขนาดเล็ก สูง
บริเวณด้านทิศตะวันตกของเกาะค้างคาวและด้านทิศใต้ของเกาะตะลิบง การแพร่กระจายขนาดสัตว์น้ำ มีสัดส่วนของสัตว์น้ำ
ขนาดเล็กมากกว่าร้อยละ 80 ท้ังสามระยะห่างฝ่ัง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเขตชายฝ่ัง 10.0 ไมล์ทะเล เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ
ส่วนใหญ่ท่ีมีขนาดเล็กกว่าวัยเจริญพันธ์ุ 

 

คำสำคัญ: ทรัพยากรสัตว์น้ำ เขตชายฝ่ัง ทะเลอันดามัน 
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 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 P04 

Status of Marine Aquatic Animals Resources in the inshore area of 10 Nautical Miles along 

the Andaman Sea 

 

Sichon Hoimuk1*  Pornanan Keereerut1  Tassaporn Krajangdara and Nantana Nakosiri2 
1Upper Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 
2Port-In and port-Out Control Center, Area 3 (Phuket) 

 

Abstract 

 The study on marine aquatic animal resources in 10 nautical miles inshore area of the Andaman 

Sea Coast of Thailand. The area was separated into 3 sub-areas such as 1.6 - 3.0, 3.0 - 5.0 and 5.0 - 10.0 

nautical mile. Data was collected by the German type trawler net in March, April, May and November in 2010.  

The area of 1.6 - 3.0 nautical mile was the highest catch rate of total weight of 64.220 kg/hr which followed 

by the area of 3.0 - 5.0 and 5.0 - 10.0 nautical mile of 47.751 and 44.147 kg/hr, respectively. Demersal fish 

was the major proportion of 59.33% of total catch and followed by trash fish, pelagic fish, cephalopods, 

crabs, other species and shrimps presented in the percentage of 19.75, 10.90, 8.62, 0.56, 0.53, and 0.31 respectively. 

The catch rate of total weight and each fauna group were not significantly different among the areas,  

excepted the crabs at 5.0 - 10.0 nautical mile was lower than those in others area significantly. In term of catch rate 

distribution, total catch, demersal fish and trash fish were highly abundant in the South of Ko Yao-Yai. Pelagic fish, 

cephalopods and shrimps had the most abundant in the front of Sarasin bridge while craps were higher 

found in the North of Ko Bulon-Le than others. Juvenile fauna was normally found in the coastal area.  

The large proportion of small pelagic fish was highly found in the North-East of Ko Racha-Yai. The most of small 

demersal fish was found in the South of Ko Talibong and the North of Ko Bulon-Le whereas the huge ratio 

of small cephalopod was found in the West of Ko Khang-Kao and the South of Ko Talibong. The size distribution 

of aquatic animals, there was a proportion of small aquatic animals more than 80 percent for all three zones.  

In conclusion, 10 nautical-mile inshore was the habitat of marine fauna which mostly smaller than size 

at first mature. 

 

Keywords: marine aquatic animal resources, inshore area, Andaman Sea 
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P05 

ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดำ (Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)) ท่ีพบทางฝั่งทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2555 

 

อัญชลีย์ ยะโกะ* ธนภร เจริญลาภ และ ธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 
 

บทคัดย่อ 

 ชีววิทยาการสืบพันธ์ุของปลาโอดำ (Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)) ท่ีพบทางฝ่ังทะเลอันดามันของประเทศไทย 

ได้ดำเนินการศึกษาต้ังแต่เดือนมกราคมถึง ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยเก็บตัวอย่างจากเคร่ืองมืออวนล้อมจับท่ีนำสัต ว์น้ำมาข้ึน  

ท่าเทียบเรือประมงท่ีจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล ซ่ึงมีแหล่งทำการประมงต้ังแต่บริเวณเกาะกำ จังหวัดระนอง 
จนถึง เกาะอาดัง จังหวัดสตูล พบว่าปลาโอดำท้ังหมดมคีวามยาวส้อมหางอยู่ในช่วง 7.00 - 64.00 เซนติเมตร น้ำหนักตัวอยู่ในช่วง 
4.00 - 4,720.00 กรัม ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส้อมหางกับน้ำหนักตัวอยู่ในรูปสมการ W = 0.0125FL3.1105 เพศผู้ 

มีความยาวส้อมหางอยู่ในช่วง 22.70 - 64.00 เซนติเมตร น้ำหนักตัวอยู่ในช่วง 180.00 - 4,720.00 กรัม ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความยาวส้อมหางกับน้ำหนักตัวอยู่ในรูปสมการ W = 0.0239FL2.9327 เพศเมียมีความยาวส้อมหางอยู่ในช่วง 18.50 - 58.80 เซนติเมตร 
น้ำหนักตัวอยู ่ในช่วง 115.00 - 4,330.00 กรัม ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส้อมหางกับน้ำหนักตัวอยู ่ในรูปสมการ  
W = 0.0251FL2.9187 อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1:0.76 ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ขนาด
แรกสืบพันธ์ุ (L50) ของปลาเพศผู้และเพศเมียเท่ากับ 41.46 และ 43.17 เซนติเมตร มีการวางไข่ได้เกือบตลอดปีโดยวางไข่มาก
ในเดือนเมษายน ม ีแหล่งวางไ ข่บริเวณทิศใต้และทิศตะวันตกของเกาะสุ รินทร์และทิศใต้ของเกาะตาชัย จ ังหวดัพังงา  
บริเวณนอกชายฝ่ังหาดป่าตองและทิศตะวันตกเกาะราชาใหญ่และเกาะราชาน้อย จังหวัดภูเก็ต บริเวณทิศตะวันตกของเกาะห้า
และเกาะรอก จังหวัดกระบี่  และบริเวณรอบเกาะตะรุเตา จ ังหวัดสตูล ความดกไข่อยู ่ในช่วง 7 0,933 - 466 ,867 ฟอง 
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส้อมหางกับความดกไข่อยู่ในรูปสมการ F = 0.0003FL5.2515 

 

คำสำคัญ: ชีววิทยาการสืบพันธ์ุ ปลาโอดำ ทะเลอันดามัน 
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 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 P05 

Reproductive Biology of Longtail Tuna (Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)) Found in  

the Andaman Sea Coast of Thailand in 2012 

 

Anchalee Yakoh* Thanapon Charoenlarp and Thammarat Leartkaitratchata  
Upper Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 

 

Abstract 

 Reproductive biology of longtail tuna (Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)) in the Andaman Sea Coast 

of Thailand was studied from January to December in 2012. Fishes samples were collected from purse 

seiners that landed at fishing ports in Ranong, Phang-Nga, Phuket, Trang and Satun Provinces. The fishing 

grounds were found in the area of Koh Kum of Ranong Province to Koh Adung of Satun Province. Fork length 

and body weight of tuna were in the range of 7.00 - 64.00 cm and 4.00 - 4,720.00 g. The fork length and 

body weight relationship was W = 0.0125FL3.1105. Fork length and body weight of the male was in the ranged 

of 22.70 - 64.00 cm and 180.00 - 4,720.00 g. The fork length and body weight relationship was W = 0.0239FL2.9327. 

Fork length and body weight of the female was in the range of 18.50 - 58.80 cm and 115.00 - 4,330.00 g. 

The fork length and body weight relationship was W = 0.0251FL2.9187. Sex ratio of male and female was 

1:0.76 which was significantly different (P<0.05). The sizes at first maturity of the male and female were 
41.46 and 43.1 7 cm. The female spawn throughout the year with peak of spawning in April. The spawning 

grounds showed around the south and the west of Koh Surin and the south of Koh Tachai in Phang-Nga 

Province, Offshore of Patong beach and the west of Koh Racha Yai and Koh Racha Noi in Phuket Province, 

the west of Koh Ha and Koh Rok in Krabi Province and around of Koh Tarutao in Satun Province.   

The fecundities were in the range of 7 0 , 9 3 3  - 4 6 6 ,8 6 7 eggs. The relationship between fork length and 

fecundity showed as F = 0.0003FL5.2515.  

 

Keywords: reproductive biology, longtail tuna, Andaman Sea 
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สภาวะทรัพยากรหอยลายในแหล่งฟ้ืนฟูพ่อแม่พันธุ์และบริเวณใกล้เคียงในจังหวัดตราด  

 

นายทัศน์พงษ์ กลมเกลียว 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก (ระยอง) 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาสภาวะทรัพยากรหอยลาย (Paphia undulata Born, 1778)  ในแหล่งฟื้นฟูพ่อแม่พันธุ ์ และบริเวณ
ใกล้เคียงในจังหวัดตราด ดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 - มกราคม พ.ศ. 2557 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ตัวอย่างด้วยเคร่ืองมือคราดหอยลายท่ีมีความห่างของซ่ีคราด 1.20 เซนติเมตร พบมีหอยลายในทุกสถานีสำรวจและทุกเดือน 
ในอัตราการจับ ต้ังแต่ 0.01 ถึง 33.97 กิโลกรัม/ช่ัวโมง โดยบริเวณหน้าบ้านแหลมเทียนซ่ึงเป็นแหล่งท่ีทำประมงหอยลาย  

ได้ตลอดปีตามประกาศจังหวัดตราดมีอัตราการจับหอยลายสูงกว่าสถานี อ่ืน ๆ และบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานซ่ึงเป็นแหล่งห้าม
ทำการประมงหอยลายตลอดท้ังปีตามประกาศจังหวัดตราดมีอัตราการจับหอยลายน้อยท่ีสุด ส่วนบริเวณหินมูลช้าง หน้าอ่าวช่อ 
และปลายแหลมศอก มีอัตราการจับหอยลายสูงในเดือนกรกฎาคม มีนาคม และมีนาคม ตามลำดับ สำหรับความชุกชุมพบว่า
บริเวณหน้าบ้านแหลมเทียนมีความชุกชุมของหอยลายมากท่ีสุด และบริเวณอนุสรณ์สถานมีความชุกชุมของหอยลายน้อยท่ีสุด
โดยหอยลายท่ีจับได้จากการสำรวจคร้ังนี้มีขนาดความยาวเปลือกระหว่าง 7.18 - 57.24 มิลลิเมตร และหอยลายท่ีจับได้ 

ตามสถานีสำรวจส่วนใหญ่มีขนาดความยาวเปลือกเฉล่ียรายเดือนใกล้เคียงและมากกว่าขนาดแรกสืบพันธ์ุ 

 

คำสำคัญ: หอยลาย ความชุกชุม ความยาวเปลือก จังหวัดตราด 
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Status of Short-necked Clam Resources in Brood Stock Rehabilitation Area and Adjacent 

Areas in Trat Province 

 

Tusphong Klomkliew 

Eastern Gulf Fisheries Research and Development Center (Rayong) 
 

Abstract 

 The study on the status of short-necked clam ( Paphia undulata Born, 1778)  resources in rehabilitation 

area and adjacent areas in Trat Province were conducted from March 2013 to January 2014.  Data and samples 

were collected by clam dredges of 1.2 cm. Short-necked clams were found in all survey stations and months 

with their catch per unit of effort (CPUE)  of 0.01 - 33.97 kg/h. Ban Laem Thian station, in the short-necked 

clam un-restricted area, showed the highest CPUE, while Memorial station, in the all-year short-necked clam 

restricted area, showed the lowest CPUE. Hin Moon Chang area, In front of Cho bay and Laem Sok stations 

had their highest CPUE of short-necked clam in July, March and March, respectively. The clams were also 

found highest abundance in Ban Laem Thian station and lowest abundance in Memorial station. Shell lengths of 

short-necked clams collected from this survey were found at 7 .18 -  57.24 mm, most of them showed 

the size were closed or larger than their size at first maturity. 
 

Keywords: short-necked clam, abundance, shell length, Trat Province 

   

*Corresponding author: 2, Moo 2, Phe Sub-district, Muang District, Rayong Province 21160 

E-mail: emdec2003@yahoo.com 
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เครื่องมือประมงขนาดเล็กบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

 

ธนัช ศรีคุ้ม1* และ อนุชา ส่งจิตต์สวัสดิ์2 
1กลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก (ระยอง) 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเคร่ืองมอืประมงขนาดเล็กบริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง กันยายน พ.ศ. 2555 
จากหมู่บ้านชาวประมงในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จำนวน 10 อำเภอ 27 ตำบล 44 หมู่บ้าน พบเคร่ืองมือประมง
ขนาดเล็ก 3 ประเภทคือ อวนติดตา ลอบ และเบ็ด รวม 17 ชนิด เคร่ืองมือประเภทอวนติดตาพบมากท่ีสุด รองลงมาคือลอบ 
และเบ็ด เท่ากับ 8, 5 และ 4 ชนิด ตามลำดับ รูปแบบเคร่ืองมือและวิธีการทำประมงเคร่ืองมือประเภทอวนติดตา มีลักษณะ
อวนเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าต่อกันเป็นผืนยาว ทำการประมงในลักษณะกีดขวางสัตว์น้ำ และรอให้สัตว์น้ำมาติดท่ีตาอวน การวางอวน
มีท้ังแบบตรึงอวนให้อยู่กับท่ีและแบบท่ีวางให้ผืนอวนเคล่ือนหาสัตว์น้ำ เคร่ืองมือประเภทลอบส่วนใหญ่จะมีรูปทรงคล้ายกล่อง 
มีทางเข้าท่ีเรียกว่า “งา” ออกแบบมาเพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำท่ีเ ข้าลอบหนีออกจากตัวลอบ ยกเว้นลอบหมึกสายจะไม่มีงา   
จะใช้เปลือกหอยในการล่อหมึกสายให้เข้าไปหลบซ่อนอยู่ภายใน ทำการประมงโดยการนำลอบไปวางในบริเวณท่ีเป็นแหล่งอาศัย
ของสัตว์น้ำ เช่น กองหิน พ้ืนทะเลหรือลอยอยู่กลางน้ำ เป็นต้น อาจใส่เหย่ือในลอบเพ่ือดึงดูดให้สัตว์น้ำมาเข้าลอบได้ง่ายข้ึน  

มีการทำประมงท้ังแบบลูกเด่ียวและทำเป็นราว ส่วนเคร่ืองมือประเภทเบ็ด มีการใช้ตัวเบ็ดท้ังแบบมีเงี่ยงและไม่มเีงีย่ง ทำประมง
มีท้ังแบบเด่ียว (เบ็ดคัน, เบ็ดมือ) ทำแบบราว และแบบท่ีมีลักษณะเป็นเหย่ือปลอมรูปร่างคล้ายกุ้งซ่ึงจะใช้ในการตกหมึกเรือท่ีใช้ 

ในการทำประมงเป็นเรือไม้ มีท้ังเรือหางยาวและเรือวางเคร่ืองกลางลำ แหล่งและฤดูทำการประมงพบว่า เคร่ืองมือประเภทอวนติดตา 
ลอบ และเบ็ด ส่วนใหญ่ทำการประมงหน้าหมูบ้่านในเขตชายฝ่ัง 3,000 เมตร และทำการประมงตลอดท้ังปี ยกเว้นเคร่ืองมอืลอบหมกึ 
ซ่ึงจะออกไปทำการประมงไกลจากชายฝ่ัง อัตราการจับสัตว์น้ำของเคร่ืองมือประเภทอวนติดตา ท่ีพบมากได้แก่ อวนจมปู 

มีอัตราการจับสัตว์น้ำ 0.10 กิโลกรัมต่ออวน 100 เมตร (4.45 กิโลกรัมต่อเท่ียว) สัตว์น้ำส่วนใหญ่ท่ีจับได้คือ ปูม้า อวนกุ้งสามช้ัน 

มีอัตราการจับสัตว์น้ำ 0.40 กิโลกรัมต่ออวน 100 เมตร (5.29 กิโลกรัมต่อเท่ียว) สัตว์น้ำส่วนใหญ่ท่ีจับได้คือ กุ้งแชบ๊วย และ  

อวนลอยปลาทูมีอัตราการจับสัตว์น้ำ 2.75 กิโลกรัมต่ออวน 100 เมตร (33.81 กิโลกรัมต่อเท่ียว)  สัตว์น้ำส่วนใหญ่ท่ีจับได้ 

คือ ปลาทู เคร่ืองมือประเภทลอบ ได้แก่ ลอบปูม้าแบบพับได้มีอัตราการจับสัตว์น้ำ 0.27 กิโลกรัมต่อลอบ 10 ลูก (7.72 กิโลกรัมต่อเท่ียว)
สัตว์น้ำส่วนใหญ่ท่ีจับได้คือ ปูม้า และลอบหมึกมีอัตราการจับสัตว์น้ำ 2.40 กิโลกรัมต่อลอบ 10 ลูก (16.51 กิโลกรัมต่อเท่ียว)
สัตว์น้ำส่วนใหญ่ท่ีจับได้คือ หมึกหอม 

 

คำสำคัญ: เคร่ืองมือประมงขนาดเล็ก อ่าวไทยฝ่ังตะวันออก 
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Small Scale Fishing Gears in the Eastern Gulf of Thailand 

 

Tanut Srikum1* and Anucha Songjitsawit2 
1Deep Sea Fisheries Resources Exploration and Research Group, Marine Fisheries Research and Development Division 
2Eastern Gulf Fisheries Research and Development Center (Rayong)  

 

Abstract 

 The study on small scale fishing gears in the eastern Gulf of Thailand was conducted from October 2011 

to September 2012 which the data was collected from 44 small fishing villages, 27 sub districts, 10 districts in 

Rayong, Chanthaburi and Trat provinces. The results showed that 3 categories of small scale fishing gears 

namely gillnets, traps, and hooks, including 17 types. Gillnets were the most found and then traps and 

hooks, of which the number of types in each category were 8, 5 and 4 types respectively. Gillnets was 

rectangular in shape that was connected into a long net which can set anchored to the bottom or left 

drifting freely. Most traps were box shape with a funnel in the entrance called “nga” that designed to prevent 
the fish inside escape, but except octopus trap which use the shells for hiding within it. Traps were operated 

in the habitat of target species such as rock piles, sea bottom or hanging in the water column and operated 

of traps found both single and tied in line. Bait may be used to luring fish to get easier entrance to the trap. 

Hooks have 2 types namely hook with barb and barbless hook. Hook operated both hand line and longline, 

some used artificial bait with shrimp shaped for luring squids. Fishing vessel normally made from wood with 

onboard engine or long tail engine. Fishing ground of gill net, trap and hooks were usually operated near 

shore within 3,000 meters in coastal area except squid trap that operate far from the shore. Fishing season 

was all year round. The catch per unit effort (CPUE) of gillnets category, most in crab gil lnets, was  

0.10 kg/100 meters (4.45 kg/trip), the main catch was blue swimming crab, shrimp trammel net was  

0 . 4 0  kg/1 0 0  meters ( 5 . 2 9  kg/trip), the main catch was banana shrimp, Indo-Pacific mackerel gillnet was  
2.75 kg/100 meters (33.81 kg/trip), the main catch was Indo-Pacific mackerel. The CPUE of trap category 

such as Collapsible crab trap was 0.27 kg/10 traps (7.72 kg/trip), the main catch was blue swimming crab, 

squid trap was 2.40 kg/10 traps (16.51 kg/trip), the main catch was squid.  

 

Keywords: small scale fishing gears, Eastern Gulf of Thailand 

   

*Corresponding author: Pak Nam Sub-district, Muang District, Samut Prakan Province 10270  
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P08 

ทรัพยากรประมงจากเรืออวนดำบริเวณอ่าวไทยตอนใน 

 

ปวโรจน์ นรนาถตระกูล1* ฐิติพล เชื้อมั่นคง2 และ อดิศร แจ่มใส3 
1กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 
3สำนักงานประมงอำเภอเมืองสุรินทร์ 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาข้อมูลปริมาณการจับ อัตราการจับ องค์ประกอบชนิด และขนาดความยาวของสัตว์น้ำท่ีสำคัญทางเศรษฐกิจ
บางชนิดจากเรือประมงอวนดำท่ีทำการประมงในเขตอ่าวไทยตอนในบริเวณท่าเทียบเรือประมงในเขตจังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี 2556 พบว่า อัตราการจับสัต ว์น้ำเ ท่ากับ 

2,114.007 กิโลกรัม/วัน โดยกลุ่มปลาผิวน้ำมีองค์ประกอบสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 84.39 ของสัตว์น้ำท้ังหมด รองลงมา ไ ด้แก่ 
กลุ่มปลาเป็ด กลุ่มปลาหน้าดิน และกลุ่มสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง ร้อยละ 11.39, 3.04 และ1.18 ของสัตว์น้ำท้ังหมด 
ตามลำดับ ชนิดหลักของปลาผิวน้ำ ได้แก่ ปลาทู (Rastrelliger brachysoma) ปลาหลังเขียวข้างจุด (Sardinella gibbosa) 
และปลาหลังเขียวส้ัน (S. albella) มีองค์ประกอบร้อยละ 51.62, 13.66 และ 3.83 ของสัตว์น้ำท้ังหมด ตามลำดับ จากการวัด
ขนาดความยาวของปลาผิวน้ำเศรษฐกิจ 10 ชนิด พบว่า ปลาผิวน้ำ 5 ชนิด ได้แก่ ปลาทู ปลาหลังเขียวข้างจุด ปลาสีกุนบ้ัง  
(Atule mate) ปลาลัง (R. kanagurta) และปลาแข้งไก่ (Megalaspis cordyla) มีความยาวเฉล่ียน้อยกว่าขนาดแรกสืบพันธ์ุ 
คิดเป็นร้อยละ 94.74, 72.82, 96.79, 76.14 และ 99.26 ของจำนวนปลาแต่ละชนิดท่ีจับได้ท้ังหมด ตามลำดับ ส่วนปลาข้างเหลือง 
(Selaroides leptolepis) มีความยาวเฉล่ียมากกว่าขนาดแรกสืบพันธ์ุ 

 

คำสำคัญ: ทรัพยากรประมง อวนดำ อ่าวไทยตอนใน ปลาผิวน้ำ ปลาทู 
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Fisheries Resources from Thai Purse Seine Fishery in the Inner Gulf of Thailand 

 

Pavarot Noranarttragoon1* Thitipon Chueamunkong2 and Adisorn Jamsai3 
1 Fisheries Resources Assessment Group, Marine Fisheries Research and Development Division 
2Upper Gulf Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan) 
3 Mueang Surin Fisheries District Office 

 

Abstract 

 Catch per unit effort ( CPUE) , species composition and size of some economical important species 

from Thai purse seiners in the Inner Gulf of Thailand were studied from January to December 2013 by 

collecting the data from fishing ports in Chon Buri, Samut Prakan, Samut Sakhon, Phetchaburi and Prachuap 

Khiri Khan Province. The results showed that CPUE was 2,114.007 kilograms/day.  Pelagic fish represented 

the highest composition 84.39%  of the total catch followed by trash fish, demersal fish and invertebrate 

made up 11.39 % , 3.04% and 1 . 1 8%  of the total catch respectively. The major pelagic species were  

short mackerel ( Rastrelliger brachysoma) , goldstripe sardinella ( Sardinella gibbosa)  and white sardinella  

(S. albella) in percentage of 51.62%, 13.66% and 3.83% of the total catch respectively. The size measurement 

of ten economical important pelagic species found that mean length of five species i.e.  short mackerel, 

goldstripe sardinella, yellowtail scad (Atule mate), Indian mackerel (R. kanagurta) and torpedo scad 

(Megalaspis cordyla), were smaller than their size at first maturity accounted in percentage of 94.74%, 72.82%, 

96.79%, 76.14% and 99.26% of their total catch respectively. In addition, mean length of yellowstripe scad 

(Selaroides leptolepis) was larger than its size at first maturity. 

 

Keywords: fisheries resources, Thai purse seine, Inner Gulf of Thailand, pelagic fish, short mackerel 
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การทำประมงเครื่องมือประมงพ้ืนบ้านในพ้ืนท่ีอำเภอบ้านแหลมถึงอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
 

กมลพันธ์ อวัยวานนท์* และ จินตนา จินดาลิขิต 

กลุ่มพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการทำประมงพื ้นบ้านในพื ้นที ่อำเภอบ้านแหลมถึงอำเภอชะอำ จ ังหวัดเพชรบุรี  ระหว่าง เดือน 

มกราคม - กันยายน 2554 พบเคร่ืองมือประมง 2 ประเภท 18 ชนิด เคร่ืองมืออวนจมปูพบมากท่ีสุดร้อยละ 38.69 รองลงมา
คือ อวนลอยกุ ้งสามชั้น อวนลอยปลาทู และลอบปูแบบพับได้ร ้อยละ 17.19, 14.71 และ 8.14 ตามลำดับ แหล่งที ่ทำ 
การประมงมากที่สุด คือ อำเภอชะอำ ร้อยละ 40.43 รองลงมา คือ อำเภอบ้านแหลม ร้อยละ 35.10 และอำเภอเมือง 
ร้อยละ 24.47 เคร่ืองมือท่ีทำประมงตลอดท้ังปีมี 10 ชนิด และทำบางช่วงฤดูกาลมี 8 ชนิด อัตราการจับสัตว์น้ำเฉ ล่ียของ  

อวนจมปู อวนลอยกุ้งสามช้ัน อวนลอยปลาทู และลอบปูแบบพับได้ มีค่า 91.58, 364.16 และ219.67 กรัม/อวน 100 เมตร 
และ 1,436.67 กรัม/ลอบ 10 ลูก ตามลำดับ อวนจมปูมีอัตราการจับสูงสุดในเดือนกรกฎาคม และต่ำสุดในเดือนมิถุนายน  

อวนลอยกุ้งสามช้ันมีอัตราการจับสูงสุดในเดือนมกราคม และต่ำสุดในเดือนกรกฎาคม อวนลอยปลาทูมีอัตรากา รจับสูง สุด  

ในเดือนกุมภาพันธ์ และต่ำสุดในเดือนสิงหาคม และลอบปูแบบพับได้มีอัตราการจับสูง สุดในเดือนสิงหาคม และต่ำ สุด 

ในเดือนมีนาคม องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำของอวนจมปู มีปู ปลา สัตว์น้ำอ่ืน ๆ และกุ้ง ร้อยละ 66.73, 32.21, 0.66 และ 0.40 
อวนลอยกุ้งสามช้ันประกอบด้วยกุ้ง ปลา สัตว์น้ำอ่ืน ๆ และปู ร้อยละ 49.58, 42.48, 4.79 และ 3.15 อวนลอยปลาทู
ประกอบด้วย ปลาทู ปลาสากเหลือง ปลากุเรา ปลากระบอก ปลาโคก และปลาอ่ืน ๆ ร้อยละ 17.39, 12.13, 10.79, 10.11, 
8.09 และ 2.29 ส่วนลอบปูแบบพับได้ประกอบด้วยปูม้าและปูลาย ร้อยละ 90.24 และ 9.76 ตามลำดับ องค์ประกอบขนาดสัตว์นำ้ 
พบว่า ปูม้าจากอวนจมปูมีความกว้างกระดองเฉล่ีย 11.63±1.93 เซนติเมตร (10.55 - 12.78 เซนติเมตร) กุ้งแชบ๊วยจาก 

อวนลอยกุ้งสามช้ันมีความยาวตลอดตัวเฉล่ีย 16.38±2.19 เซนติเมตร (14.79 - 18.50 เซนติเมตร) ปลาทูจากอวนลอยปลาทู 

มีความยาวตลอดตัวเฉล่ีย 14.28±1.88 เซนติเมตร (11.14 - 16.53 เซนติเมตร) และปูม้าจากลอบปูแบบพับได้มีความกว้างกระดอง
เฉล่ีย 11.70±1.94 เซนติเมตร (10.31 - 13.90 เซนติเมตร)  
 

คำสำคัญ: เคร่ืองมือประมง ประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดเพชรบุรี 
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Artisanal Fishing from Ban Lame to Cha-am District, Phetchaburi Province 

 

Kamonpan Awaiwanont* and Jintana Jindalikit 

Fishing Ground Development and Rehabilitation Group, Marine Fisheries Research and Development Division 

 

Abstract 

 The Study on artisanal fishing was conducted from Ban Lame to Cha-am District Phetchaburi Province 

during January - September 2 0 1 1 .The result was found 1 8  types of fishing gears belong to 2  categories.  

The main common use was crab bottom gill nets (3 8 . 6 9 %)  followed by shrimp trammel nets (1 7 . 1 9%)  
Indo-Pacific mackerel gill nets (1 4 . 7 1%) and collapsible crab trap (8 . 14 %).  The most fishing ground was  

Cha-am District (40.43%) followed by Ban Laem (35.10%) and Muang (24.47%). In fishing seasons, there were  

1 0  types of fishing gear that operated all year-round while 8  types operated some months. The average 

catch rate of crab bottom gill nets, shrimp trammel nets, Indo-Pacific mackerel gill nets and collapsible crab traps 

were 91.58, 364.16, 219.67 g/100 m net length and 1,436.67 g/10 traps respectively. Crab bottom gill nets 

were highest catch on July and lowest on June. Shrimp trammel nets were highest catch on January and 

lowest on July. Indo-Pacific mackerel gill nets were highest catch on February and lowest on August. 

Collapsible crab traps were highest catch on August and lowest on March. Catch composition in percentage 

of crab bottom gill nets compose of crabs, fishes, other aquatic animals, and shrimps were 6 6 . 7 3 , 3 2.21 , 

0.66 , and 0.40  respectively. Shrimp trammel nets compose of shrimps, fishes, other aquatic animals and crabs 

were 49.58, 42.48, 4.79, and 3.15 respectively. Indo-Pacific mackerel gill nets compose of Indo-Pacific mackerel, 

obtuse barracuda, threadfin, mullet, chacunda gizzard-shad and other fishes were 17.39, 12.13, 10.79, 10.11, 
8 . 0 9  and 2 . 2 9  respectively. Collapsible crab traps compose of blue swimming crab and mud crab were 

90.24 and 9.76 respectively. On the size composition, blue swimming crab from crab bottom gill nets were 
11.63±1.93  cm (10.55 - 12.78 cm) average carapace width. Banana shrimp from shrimp trammel nets was 

16.38±2.19 cm (14.79 - 18.50 cm) average total length. Indo-Pacific mackerel from Indo-Pacific mackerel gill nets 

was 14.28±1.88 cm (11.14 - 16.53 cm) average total length. Blue swimming crab from collapsible crab traps was 

11.70±1.94 cm (10.31 - 13.90 cm) average carapace width. 

 

Keywords: Fishing gear, artisanal fishery, Phetchaburi Province 
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แหล่งและฤดูของการทำประมงเบ็ดราวทูน่าบริเวณทะเลอันดามัน ระหว่างปี 2549 - 2553 
 

นฤพน ดรุมาศ และ วัชรพงศ์ ชุ่มชื่น* 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาแหล่งและฤดูทำประมงสำหรับเคร่ืองมือเบ็ดราวทูน่า ได้ดำเนินการระหว่างปี 2549 - 2553 ในบริเวณทะเลอันดามัน 
เพ่ือทำให้ทราบถึงองค์ประกอบชนิดและปริมาณสัตว์น้ำท่ีจับได้ รวมท้ังเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณการจับต่อหน่วยการลงแรงประมง 
(catch per unit efforts, CPUEs) ระหว่างเขตทำประมงและระหว่างช่วงฤดูมรสุม โดยทำการสำรวจ 6 เท่ียวเรือ ใน 2 เขตทำประมง  

คือ ทะเลอันดามันตอนบนและทะเลอันดามนัตอนล่าง และใน 3 ช่วงฤดูมรสุม คือ ช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ และช่วงเปล่ียนฤดูมรสุม จากการทำประมง 66 คร้ัง จับสัตว์น้ำได้ 481 ตัว น้ำหนัก 9,810.44 กิโลกรัม 
จำแนกออกเป็น 34 ชนิด และไม่สามารถจำแนกได้อีก 2 ชนิด ซ่ึงจัดอยู่ในกลุ่มปลาทูน่า กลุ่มปลากระโทงแทง กลุ่มปลาฉลาม 
และกลุ่มปลาอ่ืน ๆ  โดยมีองค์ประกอบในรูปของจำนวน ร้อยละ 3.33, 14.14, 31.39 และ 51.14 ตามลำดับ และในรูปของน้ำหนกั 

ร้อยละ 4.88, 18.16, 66.42 และ 10.54 ตามลำดับ สำหรับ CPUE โดยเฉล่ียของกลุ่มปลาทูน่า กลุ่มปลากระโทงแทง และ
กลุ่มปลาฉลาม ในรูปของจำนวน มีค่าเท่ากับ 0.50±0.14, 2.15±0.34 และ 4.82±0.75 ตัว/เบ็ด 1,000 ตัว ตามลำดับ และ
ในรูปของน้ำหนัก ม ีค่าเท่ากับ 14.30±4.25, 54.58±9.80 และ 199.32±32.92 กก./เบ็ด 1,000 ตัว ตามลำดับ  ทั ้งน ี้   
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ของค่า CPUE ระหว่างเขตทำประมงและระหว่างช่วงฤดูมรสุม ของท้ังกลุ่มปลาทูน่า  
กลุ่มปลากระโทงแทง และกลุ่มปลาฉลาม ผลท่ีได้ช้ีให้เห็นว่าบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและตอนล่างเป็นแหล่ง ท่ีอยู่อา ศัย 

ของปลาทูน่าและปลาผิวน้ำขนาดใหญ่อ่ืน ๆ ท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และยังพิจารณาได้ว่าเป็นแหล่งท่ีสามารถทำประมง
ด้วยเคร่ืองมือเบ็ดราวทูน่าได้ ในการทำประมงด้วยเคร่ืองมือเบ็ดราวทูน่า ชาวประมงต้องเลือกพ้ืนท่ีและช่วงเวลาท่ีเหมาะสม
สำหรับการทำประมง ซ่ึงข้ึนอยู่กับความชำนาญของไต๋เรือในการเลือกแหล่งทำประมง เช่นเดียวกับการเลือกช่วงฤดูมรสุม  

ในการทำประมงท่ีมสีภาพภูมอิากาศเอ้ืออำนวยต่อการทำประมงด้วยเคร่ืองมือชนิดนี้ 
 

คำสำคัญ: เบ็ดราวทูน่า ทะเลอันดามัน แหล่งทำประมง ฤดูทำประมง ผลจับ 
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Fishing Ground and Fishing Season of Tuna Longline Fishery in the Andaman Sea during 

2006 - 2010 

 

Narupon Darumas and Watcharapong Chumchuen* 

Fishing Technology Development Group Marine Fisheries Research and Development Division 

 

Abstract 

 The study on the fishing ground and fishing season for tuna longline was conducted between 2006 

and 2010 in the Andaman sea to determine species composition of the catch and to compare catch per unit efforts 

(CPUEs) among fishing zones and among monsoons. A total of six cruises were carried out in two fishing zones 

(i.e. Northern Andaman sea and Southern Andaman sea) and during three monsoons (i.e. northeast monsoon, 

southwest monsoon and inter-monsoon). From 66 fishing operations, a total of 481 individuals or 9,810.44 kg  

of fish were caught and identified to 34 species and two unidentified species, which were categorized into 

tuna, billfish, shark and other groups. The composition in number of each group were 3.33%, 14.14%, 31.39% 

and 51.14%, while the composition in weight were 4.88%, 18.16%, 66.42% and 10.54%, respectively. Average 

CPUEs for tuna, billfish and shark group in number were 0.50±0.14, 2.15±0.34 and 4.82±0.75 individuals/1,000 hooks, 

and in weight were 14.30±4.25, 54.58±9.80 and 199.32±32.92 kg/1,000 hooks, respectively. There was no 

significant difference (p>0.05) in CPUEs among fishing zones and among monsoons for tuna, billfish and shark 

groups. The results indicated that the northern and southern parts of the Andaman sea were the habitat for 

tunas and other large pelagic fishes which were economically important species, and can be considered as 

fishing grounds for tuna longline fishing. For tuna longline fishing, fishers must decide the appropriate fishing ground 

and fishing season for fishing operations. This depends on the skipper’s skills in locating the fishing ground 
as well as the monsoon period when the climate is suitable for fishing. 

 

Keywords: tuna longline, Andaman sea, fishing ground, fishing season, catch 
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ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในหอยนางรม (Crassostrea spp.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

เอกพล รัตนพันธ์* และ ทรงพล ศรีมหาดไทย 

สำนักงานประมงจังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
 

บทคัดย่อ 

 ศึกษาปริมาณโลหะหนักบางชนิดในหอยนางรม ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บตัวอย่างหอยนางรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รวม 18 ตัวอย่าง ทั้งจากฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมและจากร้านจำหน่ายหอยนางรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงเดือนกรกฎาคม
ถึงสิงหาคม ปี 2561 จากการศึกษาพบว่า หอยนางรม มีปริมาณแคดเมียม เท่ากับ 0.666+0.119 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณตะกั่ว 
เท่ากับ 0.138+0.042 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณปรอท เท่ากับ 0.009+0.0015 และอาร์เซนิค เท่ากับ 0.946+0.172 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับกับค่ามาตรฐานประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (2529)  
ได้กำหนดให้มีแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และอาร์เซนิคในอาหารทุกชนิดได้ไม่เกิน 1 , 0.5, 0.5 และ 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ตามลำดับ ซ่ึงพบว่าหอยนางรมที่เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

และจากการประเมินค่าความปลอดภัย พบว่าปริมาณโลหะหนักทั้ง 4 ชนิด ที่สะสมในหอยนางรมอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
ยกเว้นผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มชาวประมงท่ีมีโอกาสต้องบริโภคหอยนางรมมากกว่าบุคคลอื่น อาจมีความเสี่ยงในการได้รับแคดเมียม
และอาร์เซนิคเกินกำหนดจากการบริโภคหอยนางรม 
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Heavy Metals Concentration in Oyster (Crassostrea spp.) in Surat Thani Province 

 

Eakapal Rattanapun* and Songphon Srimahadthai 

Surat Thani Fisheries Provincial Office 

 

Abtract 

Study on the amount of certain heavy metals in oysters in Surat Thani Province. 18 samples of oyster 

were collected from oyster farms and from oyster shops in Surat Thani province during July to August 2018. 

The study results were found that oysters contained 0.666+0.119 milligrams per kilogram of cadmium, 

0 .138+ 0 .042 milligrams per kilogram of Lead, 0 .009+ 0 .0015  milligrams per kilogram of mercury and 

0.946+0.172 milligrams per kilogram of arsenic. According to the standard of Thailand specified in the Ministerial 

Notification of Ministry of Public Health No. 98 (1986) which determined that cadmium, lead, mercury and arsenic 

in all foods must not exceed 1, 0.5, 0.5 and 2 milligrams per kilogram, respectively, the concentration of heavy 

metals in oysters from Surat Thani province were lower than the standard level. In aspect of food safety, 

the amount of 4 heavy metals accumulated in oysters were at a safe level for consumption, except the group 

of fishermen who regularly consume oyster in more amount than others and may take a risk from obtaining 

over amount of cadmium and arsenic from consumption of oysters. 

 

Keywords: Heavy Metal, Oyster, Surat Thani Province 
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คำนำ 
หอยนางรม จัดเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สร้างช่ือเสียงและสร้างรายได้ให้กับจั งหวัดสุราษฎร์ธานี มาเป็นเวลานาน 

จนเป็นที่รู้จักกันในช่ือของ “เมืองหอยใหญ่” และได้เป็นส่วนหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดที่ว่า เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย 

หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ ประกอบกับหอยนางรมจากสุราษฎร์ธานี เป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่ามีคุณภาพดี 
จนได้รับการรับรองให้เป็นสินค้า ซ่ึงเป็นสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพน้ำในอ่าวบ้านดอนมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตเป็นอย่างมาก โดยสาเหตุหลักเกิดจากของเสีย สารพิษ และมลภาวะ  

จากแหล่งต่างๆ ซ่ึงสิ่งปนเปื้อนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อปริมาณ คุณภาพ และความปลอดภัย ของอาหารสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ใน
อ่าวบ้านดอน เมื่อพิจารณาถึงชนิดสัตว์ทะเลที่มีความสามารถในการสะสมโลหะหนักไว้ในตัวได้มากที่สุดนั้น พบว่า โลหะหนัก
หลายชนิดมีการสะสมสูงมากในหอย เนื่องจากหอยเป็นสัตว์ที่อาศัยติดอยู่กับที่และกินอาหารโดยการกรอง (filter feeding)  

จึงสามารถกรองเอาโลหะหนักต่าง ๆ เข้าไปสะสมในเนื้อเยื่อได้สูง ด้วยเหตุนี้จึงนิยมใช้หอยเป็นดัชนีบ่งช้ีในการตรวจติดตาม
มลพิษจากโลหะหนัก (George et al., 2013) ประกอบกับหอยนางรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหอยที่มีขนาดใหญ่ 
เนื้อหอยมีรสชาติที่อร่อยเม่ือบริโภคสด ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงในการได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อนในหอยนางรม 

ดังนั้น เพื่อตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผู้บริโภค การศึกษาปริมาณโลหะหนัก
บางชนิดในหอยนางรม (Crassostrea spp.) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยและคุณภาพของหอยนางรม
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เกิดความม่ันใจในการบริโภคทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ และเพื่อส่งเสริมหอยนางรม 
ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาปริมาณแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และอาร์เซนิค ในหอยนางรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 2. เพื่อประเมินค่าความปลอดภัยจากการได้รับแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และอาร์เซนิค จากการบริโภคหอยนางรม 
ของจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

วิธีดำเนินการ 
1. พ้ืนท่ีและระยะเวลาดำเนินการ 

 สถานท่ีเก็บตัวอย่าง 
  ทำการเก็บตัวอย่างหอยนางรม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 18 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ตัวอย่างหอยนางรม 

จากฟาร์มเลี้ยง จำนวน 12 ฟาร์ม และจากร้านจำหน่ายหอยนางรม จำนวน 6 ร้าน ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ในปี 2561 

2. วิธีการเก็บตัวอย่าง 
 สุ่มเก็บตัวอย่างหอยนางรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากฟาร์มเลี้ยง จำนวน 12 ฟาร์ม และจากร้านจำหน่ายหอยนางรม 
จำนวน 6 ร้าน รวมจำนวน 18 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 30 ตัว บรรจุใส่ถุงพลาสติกติดป้ายแสดงชนิด สถานี วันที่เก็บตัวอย่าง  
แล้วนำไปเก็บรักษาตัวอย่างด้วยการแช่แข็งที่อุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส เพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป 

3. การวิเคราะห์ตัวอย่าง 
 นำตัวอย่างในขั้นตอน 2 ส่งตรวจห้องปฏิบัติการบริษัท ALS Laboratory Group (Thailand) จำกัด เพื่อวิเคราะห์ 

หาปริมาณโลหะหนัก 4 รายการ และหาเช้ือจุลินทรีย์ 6 รายการ ดังนี้ 
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  3.1 การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก 

   วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในเนื้อหอยนางรม ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และอาร์เซนิค  
ด้วยเครื่อง ICP-OES โดยค่าที่วัดได้เป็นค่าความเข้มข้น มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักเปียก ซ่ึงคำนวณจาก 

การเปรียบเทียบกับค่าของสารละลายมาตรฐานของแคดเมียม และตะกั่ว (Based on AOAC (2012), 984.27) ปรอท (Based on 

US EPA, Method 7474) และอาร์เซนิค (Based on AOAC (2012), 2011.19) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 4.1 หาค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปริมาณแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และอาร์เซนิค ในหอยนางรม 
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 4.2 การประเมินความปลอดภัยในการได้รับแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และอาร์เซนิค จากการบริโภคหอยนางรม  
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  โดยก่อนการประเมินความปลอดภัยจะต้องทำการคัดกรองข้อมูลเบื้องต้นของโลหะหนักแต่ละชนิดที่ปนเปื้อน 

ในสัตว์น้ำแต่ละชนิด เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน หรือเกณฑ์แนะนำ (Standard and Guidelines) จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 
เกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มสหภาพยุโรป (EU, 2006), เกณฑ์แนะนำของ Joint FAO/WHO food standards programme 

(JECFA, 2005) และเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข, 2549)  
  การประเมินความความปลอดภัยในการได้รับโลหะหนักต่างๆ เป็นเวลานานใช้ค่าสัดส่วนความเสี่ยงอันตราย หรือ 
Hazard Quotient (HQ) (พงศ์เทพ, 2547) ตามสมการ  

HQ = AD 

         RfD 

  โดยที ่
AD = CF × IR × FI × EF × ED 

    BW × AT 

 

  HQ (Hazard Quotient) คือ ความเสี่ยงอันตรายตอ่สุขภาพ หากค่า HQ มากกว่า 1 แสดงว่า ปริมาณสารปนเปื้อน 

ที่มีอยู่นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพหากได้รับเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานาน  
  ADI (Average heavy metal daily intake via marine animals) คือ ปริมาณเฉลี่ยที่โลหะหนักเข้าสู่ร่างกาย
ผู้บริโภคสัตว์น้ำ 
  RfD (Reference Dose for Chronic Oral Exposure) คือ ค่าปริมาณอ้างอิงของโลหะหนักแต่ละชนิด  
มีหน่วยเป็น ไมโครกรัมต่อกรัมต่อวัน ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และอาร์เซนิค มีค่าเท่ากับ 0.001, 0.004, 0.0003 และ 
0.0003 ไมโครกรัม/กรัม/วัน ตามลำดับ (US-EPA, 2005)  

  CF (Contaminant concentration of heavy metal in Fish) คือปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในสัตว์น้ำ 

มีหน่วยเป็น ไมโครกรัม/กรัม น้ำหนักเปียก โดยใช้ค่าเฉลี่ยของโลหะหนักที่ปนเปื้อนในสัตว์น้ำแต่ละชนิด 

  IR (Ingestion Rate) คือ ค่าปริมาณเนื้อสัตว์น้ำ หรืออาหารทะเลที่รับประทานในแต่ละม้ือ มีหน่วยเป็น 
กิโลกรัม/ม้ือ ซ่ึง FAO (2005) รายงานปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์น้ำ หรืออาหารทะเลของคนไทยไว้เท่ากับ 85 กรัม/คน/วัน 
หรือ 0.028 กิโลกรัม/ม้ือ คิดค่าเฉลี่ยอัตราการบริโภคของหอยเท่ากับ 32 กรัมต่อคนต่อวัน หรือ 0.0107 กิโลกรัม/ม้ือ 

  FI (Fraction ingested from contaminated source) คือ สัดส่วนของการบริโภคสัตว์น้ำที่ปนเปื้อนโลหะหนัก 
มีค่าเท่ากับ 1 (ไม่มีหน่วย) 
  EF (Exposure Frequency) คือ ความถี่ของการบริโภค มีหน่วยเป็น ม้ือ/ป ีซ่ึง US-EPA (1999) กำหนดค่าความถี ่
เท่ากับ 350 ม้ือ/ปี  
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  ED (Exposure Duration) คือ ระยะเวลาที่บริโภคสัตว์น้ำ มีหน่วยเป็น ปี ใช้ค่าตามที่ US-EPA กำหนด  
คือ 30 ปี สำหรับความเสี่ยงของสารที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง (US-EPA, 1999) 
  BW (Body Weight) คือน้ำหนักร่างกายเฉลี่ย มีหน่วยเป็น กิโลกรัม  โดยใช้น้ำหนักร่างกายของ 
คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เท่ากับ 50 กิโลกรัม (Agusa et al., 2007) 
  AT (Average Time Exposed) คือ ระยะเวลาเฉลี่ยของประชากรที่จะได้รับความเสี่ยง มีหน่วยเป็นวัน 

โดยใช้ระยะเวลาเฉลี่ยที่ได้รับความเสี่ยงคูณด้วย 365 วัน (30×365) ดังนั้น AT จึงเท่ากับ 10,950 วัน สำหรับสารที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง 
กำหนด 30 ปี หรือ 10,950 วัน (US-EPA, 1989) 
  สำหรับอัตราการบริโภคอาหารทะเล (Consumption rate) ของคนไทยในแต่ละวัน ใช้ข้อมูลการบริโภค
อาหารของประเทศไทย โดยสำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ (2549) ซ่ึงได้ทำการศึกษาไว้ในสัตว์ทะเลแต่ละชนิด   

และผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุ จากข้อมูลดังกล่าว ค่าเฉลี่ยการบริโภคปลาทะเลรวมทุกชนิด และทุกช่วงอายุของคนไทยเท่ากับ 
67 กรัมต่อคนต่อวัน ผู้วิจัยอ้างอิงจากผลการศึกษาของแววตา และคณะ (2557) ซ่ึงหาค่าเฉลี่ยอัตราการบริโภคของหอยเท่ากับ 
32 กรัมต่อคนต่อวัน สำหรับค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวของประชากรไทยเฉลี่ยทุกช่วงอายุที่ 50 กิโลกรัม (Agusa et al., 2007) 

ปริมาณของโลหะหนักที่คนได้รับเข้าสู่ร่างกายโดยการบริโภคอาหารในเวลาหนึ่งสัปดาห์ คำนวณจากสมการ 

WDI = M x C x 7 

  WDI คือ ปริมาณของโลหะหนักที่คนได้รับเข้าสู่ร่างกายโดยการบริโภคอาหารในเวลาหนึ่งสัปดาห์   
(ไมโครกรัม/คน/สัปดาห์) 

  M คือ ปริมาณของอาหารที่คนบริโภคในหนึ่งวัน (กรัม/คน/วัน) 
  C คือ ความเข้มข้นเฉลี่ยของโลหะหนักในอาหาร (ไมโครกรัม/กรัม) 
  7 คือ จำนวนวันในหนึ่งสัปดาห์ 

 

 การประเมินปริมาณที่ปลอดภัยในการบริโภค โดยประเมินจากปริมาณของโลหะหนักที่คนได้รับเข้าสู่ร่างกาย 

โดยการบริโภคอาหารในเวลาหนึ่งสัปดาห์ (ไมโครกรัม/คน/สัปดาห์) ซ่ึงค่า WDI นี้สามารถใช้เป็นตัวเปรียบเทียบกับค่าที่ร่างกาย
ของมนุษย์ที่สามารถต้านทานการได้รับสารพิษช่ัวคราว/สัปดาห์ ที่เรียกว่าค่า Provisional Tolerable Weekly Intake (PTWI) 

กำหนดขึ้นโดยโครงการความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ (The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food 

Additives, JECFA) ค่า PTWI ของ แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และอาร์เซนิค ที่กำหนดนั้น คือ 7, 25, 5 และ 15 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
ของน้ำหนักร่างกายต่อสัปดาห์ ตามลำดับ (FAO/WHO, 2011) สำหรับคนไทยและคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดให้ 

ใช้น้ำหนักตัวเฉลี่ยเท่ากับ 50 กิโลกรัม (Agusa et al., 2007) ดังนั้น ค่า PTWI ที่ร่างกายของผู้บริโภคสามารถต้านทานการได้รับ
สารพิษช่ัวคราวของ แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และอาร์เซนิค มีค่าเท่ากับ 350, 1,250, 250 และ 750 ไมโครกรัม/คน/สัปดาห์ 
ตามลำดับ 
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 สำหรับการประเมินความปลอดภัยต่อการบริโภค (Consumption rate : CR) เป็นปริมาณที่ปลอดภัยสำหรับ 

การบริโภคต่อวันมีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อวัน (Praveena and Lin, 2015) ดังสมการ 

CR = RfD x BW 

        Conc. 

  RfD (Reference Dose for Chronic Oral Exposure) คือ ค่าปริมาณอ้างอิงของโลหะหนักแต่ละชนิด 

มีหน่วยเป็น ไมโครกรัมต่อกรัมต่อวัน ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และอาร์เซนิค มีค่าเท่ากับ 0.001 , 0.004, 0.0003 และ 
0.0003 ไมโครกรัม/กรัม/วัน ตามลำดับ (US-EPA, 2005)  

  BW (Body Weight) คือน้ำหนักร่างกายเฉลี ่ย ม ีหน่วยเป็น ก ิโลกรัม  โดยใช้น ้ำหนักร่างกายของ 
คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เท่ากับ 50 กิโลกรัม (Agusa et al., 2007) 
  Conc. คือ ความเข้มข้นของโลหะหนักที่คำนวณได้จากตัวอย่าง (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
 

ผลการศึกษา 
1. ปริมาณแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และอาร์เซนิค ในหอยนางรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก 4 ชนิด คือ แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และอาร์เซนิค ในเนื้อหอยนางรม  
รวมทั้งหมด 18 ตัวอย่าง ซ่ึงเป็นตัวอย่างมาจากฟาร์มเลี้ยงหอยทะเล และจากร้านจำหน่ายหอยนางรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ซ่ึงผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภคเป็นอาหารสด พบว่าปริมาณโลหะหนักที่สะสมในเนื้อหอยนางรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1.1 ปริมาณแคดเมียม  
   จากการศึกษาตัวอย่างหอยนางรม ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีปริมาณแคดเมียมสะสม  

ในค่าระหว่าง 0.520 - 1.010 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักเปียก โดยมีปริมาณแคดเมียมเฉลี่ย 0.666+0.119 มิลลิกรัม 

ต่อกิโลกรัมน้ำหนักเปียก (ตารางที่ 1) และเม่ือเปรียบเทียบการสะสมแคดเมียมในเนื้อหอยนางรมที่ศึกษาในครั้งนี้กับค่ามาตรฐาน
ประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 98 (2529) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2561) 
ได้กำหนดให้มีแคดเมียมในหอยนางรม ได้ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซ่ึงพบว่า หอยนางรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มีปริมาณแคดเมียมเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด แต่มีตัวอย่างจากร้านจำหน่ายหอยนางรม เพียง 1 ร้าน ท่ีมีการสะสม
ของแคดเมียมเกินค่ามาตรฐาน 

  1.2 ปริมาณตะกั่ว  
   จากการศึกษาตัวอย่างหอยนางรม ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า  มีปริมาณตะกั่วสะสม 

ในค่าระหว่าง<0.100 - 0.220 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักเปียก โดยมีปริมาณตะกั่วเฉลี่ย 0.138+0.042 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้ำหนักเปียก (ตารางที่ 1) และเม่ือเปรียบเทียบการสะสมตะกั่วในเนื้อหอยนางรมที่ศึกษาในครั้งนี้กับค่ามาตรฐานประเทศไทย  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 98 (2529) ได้กำหนดให้มีปรอทในอาหารทุกชนิดได้ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ซ่ึงพบว่า หอยนางรมที่เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจท่ีสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปริมาณปรอทต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

  1.3 ปริมาณปรอท  
   จากการศึกษาตัวอย่างหอยนางรม ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีปริมาณปรอทสะสม  

ในค่าระหว่าง 0.006 - 0.010 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักเปียก โดยมีปริมาณปรอทเฉลี่ย 0.009+0.0015 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้ำหนักเปียก (ตารางที่ 1) และเมื่อเปรียบเทียบการสะสมตะกั่วในเนื้อหอยนางรมที่ศึกษาในครั้งนี้กับค่ามาตรฐานประเทศไทย  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 98 (2529) ได้กำหนดให้มีปรอทในอาหารทุกชนิดได้ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ซ่ึงพบว่า หอยนางรมที่เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจท่ีสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปริมาณปรอทต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
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1 

  1.4 ปริมาณอาร์เซนิค  
   จากการศึกษาตัวอย่างหอยนางรม ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีปริมาณอาร์เซนิคสะสม  

ในค่าระหว่าง 0.700 - 1.370 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักเปียก โดยมีปริมาณอาร์เซนิคเฉลี่ย 0.946+0.172 มิลลิกรัม 

ต่อกิโลกรัมน้ำหนักเปียก (ตารางที่ 1) และเม่ือเปรียบเทียบการสะสมอาร์เซนิคในเนื้อหอยนางรมที่ศึกษาในครั้งนี้กับค่ามาตรฐาน
ประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (2529) ได้กำหนดให้มีอาร์เซนิคในอาหารทุกชนิดได้ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม ซ่ึงพบว่า หอยนางรมที่เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปริมาณอาร์เซนิคต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด 

 

ตารางที่ 1 ค่าพิสัย และปริมาณเฉลี่ยของแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และอาร์เซนิค ในหอยนางรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ค่าโลหะหนัก 
การสะสมในหอยนางรม (มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม) มาตรฐานอาหารปนเปื้อน 

(มิลลิกรัมต่อกโิลกรมั) ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย 

แคดเมียม 0.520 - 1.010 0.666+0.119 1 

ตะกั่ว <0.100 - 0.220 0.138+0.042 0.5 

ปรอท 0.006 - 0.010 0.009+0.0015 0.5 

อาร์เซนิค 0.700 - 1.370 0.946+0.172 2 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 98 (พ.ศ. 2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน (กระทรวงสาธารณสุข, 2529) 
 

2. ประเมินค่าความปลอดภัยจากการได้รับแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และอาร์เซนิค จากการบริโภคหอยนางรมของจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 2.1 ปริมาณแคดเมียม 

  การประมาณค่า WDI ของแคดเมียมที่เข้าสู่ร่างกายของผู้บริโภคหอยนางรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มีค่าเฉลี่ย 149.084 มิลลิกรัมต่อคนต่อสัปดาห์ เม่ือเปรียบเทียบกับค่า PTWI ที่ร่างกายของผู้บริโภคสามารถต้านทานการได้รับพิษ
ช่ัวคราวของแคดเมียม กำหนดไว้ไม่เกิน 350 ไมโครกรัมต่อสัปดาห์ จากผลการศึกษาครั้งนี้ หอยนางรมมีค่า WDI ต่ำกว่าค่า PTWI 

โดยมีปริมาณหอยนางรมที่ปลอดภัยแก่การปริโภค พบว่า สามารถบริโภคได้ 0.075 กิโลกรัมต่อวัน ซ่ึงสอดคล้องกับค่า HQ 

(Hazard Quotient) เป็นค่าความเสี่ยงต่อร่างกายที่จะก่อให้เกิดโรค ปริมาณหอยนางรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าเท่ากับ 0.136 

ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าปริมาณแคดเมียมที่ร่างกายได้รับอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนั้นการบริโภคหอยนางรม 

จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความปลอดภัยจากแคดเมียม (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 ปริมาณแคดเมียมเฉลีย่ ค่า WDI ค่า HQ และปริมาณทีป่ลอดภัยในการบรโิภคหอยนางรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ชนิด 
ปริมาณแคดเมียมเฉลี่ย ค่า WDI 

ค่า HQ 
ปริมาณที่ปลอดภัยแก่การบริโภค 

(มิลลิกรัมต่อกโิลกรมั) มิลลิกรัม/คน/สัปดาห์ กิโลกรมั/วัน 

หอยนางรม 0.666 149.084 0.136 0.075 
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 2.2 ปริมาณตะกั่ว 

  การประมาณค่า WDI ของตะกั่วท่ีเข้าสู่ร่างกายของผู้บริโภคหอยนางรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าเฉลี่ย
30.987 มิลลิกรัมต่อคนต่อสัปดาห์ เม่ือเปรียบเทียบกับค่า PTWI ที่ร่างกายของผู้บริโภคสามารถต้านทานการได้รับพิษช่ัวคราว
ของตะกั่วกำหนดไว้ไม่เกิน 1,250 ไมโครกรัมต่อสัปดาห์ จากผลการศึกษาครั้งนี้ หอยนางรมมีค่า WDI ต่ำกว่าค่า PTWI  
โดยมีปริมาณหอยนางรมที่ปลอดภัยแก่การปริโภค พบว่า สามารถบริโภคได้ 1.446 กิโลกรัมต่อวัน ซ่ึงสอดคล้องกับค่า HQ 

(Hazard Quotient) เป็นค่าความเสี่ยงต่อร่างกายที่จะก่อให้เกิดโรค ปริมาณหอยนางรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าเท่ากับ 
0.006 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าปริมาณตะกั่วท่ีร่างกายได้รับอยู่ในระดับท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนั้น การบริโภคหอยนางรม
จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความปลอดภัยจากตะกั่ว (ตารางที่ 3) 
 

ตารางที่ 3 ปริมาณตะกั่วเฉลี่ย ค่า WDI ค่า HQ และปริมาณที่ปลอดภัยในการบริโภคหอยนางรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สัตว์น้ำ 
ปริมาณตะกั่วเฉลี่ย ค่า WDI 

ค่า HQ 
ปริมาณที่ปลอดภัยแก่การบริโภค 

(มิลลิกรัมต่อกโิลกรมั) มิลลิกรัม/คน/สัปดาห์ กิโลกรมั/วัน 

หอยนางรม 0.138 30.987 0.007 1.446 

 

 2.3 ปริมาณปรอท 

  การประมาณค่า WDI ของปรอทท่ีเข้าสู่ร่างกายของผู้บริโภคหอยนางรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าเฉลี่ย
1.941 มิลลิกรัมต่อคนตอ่สปัดาห์ เม่ือเปรียบเทียบกับค่า PTWI ที่ร่างกายของผู้บริโภคสามารถต้านทานการได้รับพิษช่ัวคราวของปรอท
กำหนดไว้ไม่เกิน 250 ไมโครกรัมต่อสัปดาห์ จากผลการศึกษาครั้งนี้ หอยนางรมมีค่า WDI ต่ำกว่าค่า PTWI โดยมีปริมาณหอยนางรม
ที่ปลอดภัยแก่การปริโภค พบว่า สามารถบริโภคได้ 1731 กิโลกรัมต่อวัน ซ่ึงสอดคล้องกับค่า HQ (Hazard Quotient) เป็นค่าความเสี่ยง
ต่อร่างกายที่จะก่อให้เกิดโรค ปริมาณหอยนางรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าเท่ากับ 0.006 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 1 อยู่มาก แสดงว่า
ปริมาณปรอทที่รา่งกายไดร้ับอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผูบ้รโิภค ดังนั้นการบริโภคหอยนางรมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความปลอดภัย
จากปรอท (ตารางที่ 4) 
 

ตารางที่ 4 ปริมาณปรอทเฉลี่ย คา่ WDI ค่า HQ และปริมาณที่ปลอดภัยในการบริโภคหอยนางรมของจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

สัตว์น้ำ 
ปริมาณปรอทเฉลี่ย ค่า WDI 

ค่า HQ 
ปริมาณที่ปลอดภัยแก่การบริโภค 

(มิลลิกรัมต่อกโิลกรมั) มิลลิกรัม/คน/สัปดาห์ กิโลกรมั/วัน 

หอยนางรม 0.009 1.941 0.006 1.731 

 

 2.4 ปริมาณอาร์เซนิค 

  การประมาณค่า WDI ของอาร์เซนิคที่เข้าสู่ร่างกายของผู้บริโภคหอยนางรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มีค่าเฉลี่ย 211.929 มิลลิกรัมต่อคนต่อสัปดาห์ เม่ือเปรียบเทียบกับค่า PTWI ที่ร่างกายของผู้บริโภคสามารถต้านทานการได้รับพิษ
ช่ัวคราวของอาร์เซนิค กำหนดไว้ไม่เกิน 750 ไมโครกรัมต่อสัปดาห์ จากผลการศึกษาครั้งนี้ หอยนางรมมีค่า WDI ต่ำกว่าค่า PTWI

โดยมีปริมาณหอยนางรมที่ปลอดภัยแก่การปริโภค พบว่า สามารถบริโภคได้ 0.016 กิ โลกรัมต่อวัน ซ่ึงสอดคล้องกับค่า 

HQ (Hazard Quotient) เป็นค่าความเสี่ยงต่อร่างกายที่จะก่อให้เกิดโรค ปริมาณหอยนางรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มีค่าเท่ากับ 0.645 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าปริมาณอาร์เซนิคที่ร่างกายได้รับอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนั้นการบริโภค
หอยนางรมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความปลอดภัยจากอาร์เซนิค (ตารางท่ี 5) 
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ตารางที่ 5 ปริมาณอาร์เซนคิเฉลีย่ ค่า WDI ค่า HQ และปริมาณที่ปลอดภัยในการบรโิภคหอยนางรมของจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

สัตว์น้ำ 
ปริมาณอาร์เซนิคเฉลี่ย ค่า WDI 

ค่า HQ 
ปริมาณที่ปลอดภัยแก่การบริโภค 

(มิลลิกรัมต่อกโิลกรมั) มิลลิกรัม/คน/สัปดาห์ กิโลกรมั/วัน 

หอยนางรม 0.946 211.929 0.645 0.016 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 

1. ปริมาณแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และอาร์เซนิค ในหอยนางรม ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 1.1 แคดเมียม ท่ีพบในหอยนางรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ปริมาณแคดเมียมที่สะสมในหอยนางรม มีค่าระหว่าง 0.52  - 1.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีค่าเฉลี่ย 
0.67 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ค่าพิสัยอยู่ในช่วง มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และเมื่อเปรียบเทียบการสะสมแคดเมียมในเนื้อหอยนางรม 

ที่ศึกษาในครั้งนี้กับค่ามาตรฐานประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (2529) และประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (2561) ได้กำหนดให้มีแคดเมียมในหอยนางรม ได้ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่ อกิโลกรัม ซ่ึงพบว่า  
หอยนางรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปริมาณแคดเมียมเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด แต่มีตัวอย่างจากร้านจำหน่าย
หอยนางรมเพียง 1 ร้าน ท่ีมีการสะสมของแคดเมียมเกินค่ามาตรฐาน  

 1.2 ตะกั่ว ท่ีพบในหอยนางรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ปริมาณตะกั่วสะสมในค่าระหว่าง <0.1 - 0.22 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีค่าเฉลี่ย 0.15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ค่าพิสัยอยู่ในช่วง มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และเมื่อเปรียบเทียบการสะสมตะกั่วในเนื้อหอยนางรมที่ศึกษาในครั้งนี้กับค่ามาตรฐาน
ประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (2529) ได้กำหนดให้มีตะกั่วในอาหารทุกชนิดได้ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ซ่ึงพบว่า หอยนางรมที่เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจท่ีสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปริมาณตะกั่วต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

 1.3 ปรอท ที่พบในหอยนางรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ปริมาณปรอทสะสมในค่าระหว่าง 0.0060 - 0.0100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีค่าเฉลี่ย 0.0085 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ค่าพิสัยอยู่ในช่วง มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และเม่ือเปรียบเทียบการสะสมตะกั่วในเนื้อหอยนางรมที่ศึกษาในครั้งนี้กับค่ามาตรฐาน
ประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับท่ี 98 (2529) ได้กำหนดให้มีปรอทในอาหารทุกชนิดได้ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม ซ่ึงพบว่า หอยนางรมที่เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปริมาณปรอทต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด 

 1.4 อาร์เซนิค ทีพ่บในหอยนางรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ปริมาณอาร์เซนิคสะสมในค่าระหว่าง 0.70 - 1.37 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีค่าเฉลี่ย 0.95 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ค่าพิสัยอยู่ในช่วง มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และเม่ือเปรียบเทียบการสะสมอาร์เซนิคในเนื้อหอยนางรมที่ศึกษาในครั้งนี้กับ 

ค่ามาตรฐานประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (2529) ได้กำหนดให้มีอาร์เซนิคในอาหารทุกชนิดได้  
ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซ่ึงพบว่า หอยนางรมที่เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปริมาณอาร์เซนิค
ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

2. ประเมินค่าความปลอดภัยจากการได้รับแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และอาร์เซนิค ในหอยนางรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 จากการประเมินค่า WDI ของแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และอาร์เซนิค ที่เข้าสู่ร่างการของผู้บริโภคหอยนางรมของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่า 149.084, 30.987, 1.941 และ 211.929 มิลลิกรัมต่อคนต่อสัปดาห์ ตามลำดับ เม่ือเปรียบเทียบ 

กับค่า PTWI ที่ร่างกายของผู้บริโภคสามารถต้านทานการได้รับพิษช่ัวคราวของแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และอาร์เซนิค  
กำหนดไว้ไม่เกิน 350, 1,250, 250 และ 750 มิลลิกรัมต่อคนต่อสัปดาห์ ตามลำดับ พบว่าค่า WDI ในหอยนางรมของจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี มีค่าต่ำกว่าค่า PTWI ดังนั้น การบริโภคหอยนางรมจึงทีความปลอดภัย 
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 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 P11 

 การประเมินความความเสี่ยง HQ (Hazard Quotient) ซึง่เป็นค่าความเสี่ยงต่อร่างกายที่จะก่อให้เกิดโรค จากการได้รับ
แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และอาร์เซนิค ในการบริโภคหอยนางรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าเท่ากับ 0.136, 0.0077, 0.006 
และ 0.645 ตามลำดับ ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 1 ท้ังหมด แสดงถึง ระดับการสะสมของแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และอาร์เซนิคที่ร่างกาย
จะได้รับจากการบริโภคหอยนางรม อยู่ในระดับท่ีปลอดภัยต่อการบริโภค  
 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม 

 

คำขอบคุณ 

 คณะวิจัยขอขอบคุณ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎรธ์านี และประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีได้จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ภายใต้งบพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานประมงจังหวัด
สุราษฎร์ธานีทุกท่าน ที่ได้ให้การช่วยเหลือในการทำวิจัยในครั้งน้ี จนสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี 
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ความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลาในแม่น้ำปิง ระหว่างปี 2560 - 2561 
 

จุฑาทิพย์ โลกิตสถาพร1* พรณิชา วชิระภูมิชล2 และ สุพัตรา คงสุวรรณ์3  
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง 
2สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลาในแม่น้ำปิง  ได้วางแผนวิจัยแบบ spatial and 

temporal random design โดยทำการสุ่มตัวอย่างเพื่อรวบรวมข้อมูลจาก 5 จุดสำรวจ และ 4 เที่ยวสุ่มตัวอย่างในรอบปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2561 ด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ประกอบด้วย ขนาด 20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร 
นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ความหลากหลายความชุกชุม และองค์ประกอบโครงสร้างของประชาคมปลา  

ผลการศึกษาพบมีความหลากหลายของพันธุ์ปลารวม 108 ชนิด 20 วงศ์ ซ่ึงมีปริมาณความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลา 
มีความแปรปรวนมากอยู่ระหว่าง 137 - 1,851 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 674.4±540.5 กรัม
ต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยจุดสำรวจที่ 2 บ้านก้อท่า จ.ลำพูน มีปริมาณความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลา
มากกว่าจุดสำรวจอื่น ๆ องค์ประกอบโครงสร้างของประชาคมปลาโดยน้ำหนักที่ประมาณร้อยละสะสม ร้อยละ 80 ตามจุดสำรวจ 
ประกอบด้วยปลา 22 ชนิด โดยมีปลากระมังเพียงชนิดเดียวที่พบในทุกจุดสำรวจ ส่วนการศึกษาโครงสร้างของขนาดและชีวมวล
ของประชาคมปลาในแม่น้ำปิง พบกลุ่มประชากรปลาขนาดเล็กจากการสุ่มตัวอย่างด้วยข่ายขนาดช่องตา 20 - 30 มิลลิเมตร 
เป็นโครงสร้างหลักของแม่น้ำปิง  

 

คำสำคัญ: ความหลากหลาย ความชุกชุม ประชาคมปลา แม่น้ำ  

  . 
*ผู้รับผดิชอบ: 103 หมู่ที่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ. ลำปาง 52000 E-mail: Juthatip_02@yahoo.com 
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Diversity and Abundance of Fish Community in the Ping River during 2017 - 2018 

 

Juthatip Lokitsathaporn1* Ponnicha Wachirapmchol2 and Suphattra Kongsuwan3  
1Lampang Inland Fisheries Research and Development Center 
2Nakhonsawan Fisheries Provincial Office 
3Inland Fisheries Research and Development Regional Center2 (Nakhonsawan) 

 

Abstract 

The study on spatio-temporal variation in fish community in the Ping River was conducted from 2017 

to 2018. Spatial and temporal random design was used in field data collection by using a set of 6 gillnet 

mesh size (20, 30, 40, 55, 70 and 90 mm) in 5 sampling sites for 4 times a year. All data were analyzed  

to describe the fish diversity and abundance and fish community structure.  

The study findings showed that fish diversity in the Ping River consisted of 108 fish species of 20 families. 

The estimation of relative fish abundance was much varied from 137 to 1,851 grams/100m2/night, of which 

the average abundance was 674.4±540.5 grams/100m2/night. The result of an average fish abundance at 

Ban Kaewtha station showed higher abundance than other stations. Eighty percentage of accumulative fish 

community structure by sampling total station comprised 22 species in term of weight basis, the most highest 

abundance of catch species was Puntioplites proctozysron which was vital to the economy. The result of size 

biomass structure of fish community in the Ping River showed that small sized fish group caught by 20 - 30 mm 

mesh gillnet was the main composition of fish in Mae Ping river. 

 

Keywords: diversity abundance fish community river 

   

*Corresponding author: 103, Moo 1, Nichompatana Sub-district, Muang district, Lampang Province 52000. 
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สภาวะการทำการประมงและผลจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

 

วรปรัชญ์ เหาะเจริญ1* ประมุข ฤาแก้วมา1 และ นิพนธ์ จันทร์ประทัด2  
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาสภาวะการทำการประมงและผลจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการ  

เก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ จากชาวประมงที่ทำประมงในปี 2560 – 2561 รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ โดยการสัมภาษณ์
ชาวประมง 343 ราย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2561 

ผลการศึกษาพบว่า มีชาวประมงจำนวน 2,383 ราย ประกอบด้วยชาวประมงจังหวัดขอนแก่นจำนวน 1,389 ราย 
(ร้อยละ 58.28 ของชาวประมงทั้งหมด) และชาวประมงจังหวัดหนองบัวลำภูจำนวน 994 ราย (ร้อยละ 41.72 ของชาวประมงทั้งหมด) 
โดยชาวประมงอายุเฉลี่ย 47.62 ปี และมีจำนวนชาวประมงมากที่สุดในช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 45.2 ของชาวประมงทั้งหมด) 
ชาวประมงมีประสบการณ์ทำการประมงเฉลี่ย 25.5 ปี โดยทำการประมงเฉลี่ย 15.7 วันต่อรายต่อเดือน (ร้อยละ 60.3 ของชาวประมงทั้งหมด) 
ร้อยละ 60.30 ของชาวประมงทั้งหมดจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ 4 สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คน และทำประมงเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 2 คน มีรายได้เฉลี่ยจากการทำประมง 33,783.67 บาทต่อปี สำหรับการศึกษาเครื่องมือประมงพบว่า เครื่องมือประมง
ที่นิยมใช้ทำการประมงมี 12 ชนิด ประกอบด้วย ข่าย ยอขันช่อ เบ็ดราว ลอบ แห ไซกุ้งฝอย เบ็ดปัก อวนทับตลิ่ง ตุ้มปลา จั่น 
ช้อน และลัน โดยเครื่องมือข่ายเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากที่สุดถึงร้อยละ 70.9 ของชาวประมงทั้งหมด โดยใช้เรือเครื่องหางยาว
เป็นพาหนะในการทำการประมง ส่วนปริมาณผลจับสัตว์น้ำของชาวประมงมีค่าเฉลี่ย 16.3 กิโลกรัมต่อราย ผลผลิตสัตว์น้ำที่จับได้
นำไปจำหน่ายในรูปแบบปลาสดให้กับท่าขึ้นปลาที่กระจายอยู่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (จำนวน 29 ท่า) คิดเป็นร้อยละ 89.5 

ของจำนวนผลผลิตสัตว์น้ำท่ีจับได้ทั้งหมด ในขณะที่ข้อมูลสถิติผลจับสัตว์น้ำในช่วงที่สำรวจพบว่ามีปริมาณ 748,918.1 กิโลกรัม 
คิดเป็นมูลค่า 34,881,944 บาท โดยมีชนิดสัตว์น้ำที่มีผลจับมากสุดใน 5 ลำดับแรก ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาสร้อยขาว ปลากระมัง 
ปลานิล และปลาสร้อยนกเขา ตามลำดับ นอกจากนี้ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์นั้น พบว่า
ชาวประมงได้ให้ความสำคัญมากที่สุดกับปัญหาในด้านการทำการประมงเนื่องจากปริมาณสัตว์น้ำที่ลดลงในสัดส่วนร้อยละ 24.87 

ของชาวประมงทั้งหมด ส่วนความต้องการขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการประกอบอาชีพประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 
พบว่าชาวประมงร้อยละ 87.3 มีความต้องการให้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มในแหล่งน้ำ และชนิดสัตว์น้ำที่ชาวประมงต้องการ 

ให้ปล่อยมากที่สุด คือ กุ้งก้ามกราม 

 

คำสำคัญ: สภาวะการประมง ผลจับสัตว์น้ำ อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 
   

*ผู้รับผิดชอบ: 250 หมู่ 3 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 E-mail: ifubonrat@gmail.com 
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Fisheries Status and Catch Assessment in Ubolratana Reservoir, Khonkaen Province 

 

Worapat Horjarlearn* and Pramook Ruekaewma 

Khonkaen Inland Fisheries Research and Development Center (Ubonrattana reservoir) 

 

Abstract 

This study of Fishery status in Ubolratana reservoir in Khonkaen province, Thailand was carried out 

by collecting data and information from interviewing 343 fishers who operated fishing activities around the area 

of Ubolratana reservoir from November 2017 to October 2018. 

 There were 2,383 fishers and most of them (1,389 fishers) lived in Khonkaen province (58.28%), 

whereas the remaining lived in Nong Bua Lam Phu province (41.72%). The average age of fishers was 47.62 years 

and fishers with 41 - 50 years of age were a dominant group (45.2%). The average year of fisheries experience 

was 25.5 years and the average days of fishing operation was 15.7 days per month per fisher. 60.30% of  

all fishers graduated grade 4 of primary school. The average number of family members was 5 persons, 

and the average number of fishers per family was 2 persons with the average income from fishing activities 

of 33,783.67 Baht per year. There were 12 fishing gears used namely stationary gillnet, giant lift net, 

longline, trap, cast net, shrimp funnel basket trap, set pole and line with live bait, seine net, upright basket 

trap, cover trap, dip net, and bamboo tube trap. The most popular fishing gear was gillnet (70.9% of all fishers) 

by using long-tailed boat. The average weight of fishing catch was 16.3 kg/fisherman/day. Catch were sold 

as fresh fish to 29 buyers at fishing ports around Ubolratana reservoir (89.5%). Catch data during the study 

period was statistically recorded and found that there were 748,918.1 kilograms of catch with their value 

of 34,881,944 Baht. Top five fish species with the highest total catch were Barbonymus gonionotus, 

Henicorhynchus siamensis, Puntioplites proctozysron, Oreochromis niloticus and Osteochilus vittatus, 

respectively. 24.87% of fishers indicated that reduction of fish resources in the fishing area was the main problem 

that needed to be resolved. Moreover, 87.30% of them pointed out that they needed the support of restocking 

aquatic animals in Ubolratana reservoir, especially giant freshwater prawn to improve their fishing activities 

for better livelihood. 

 

Keywords: Fisheries status, Catch assessment, Ubolratana reservoir 
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คำนำ 
อ่างเก็บน้ ำเขื่อนอุบลรัตน์  จั งหวัดขอนแก่น สร้างขึ้น เม่ือปี  2507 เพื่ อใช้ เป็นอ่างเก็บน้ ำเอนกประสงค์  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตไฟฟ้า การชลประทาน และการประมง เกิดจากการสร้างเขื่อนปิดกั้นลำน้ำพองและลำน้ำเซิน  

ทีบ่้านพองหนีบ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภออุบลรัตน์ อำเภอภูเวียง 
อำเภอหนองเรือ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเขื่อนหินถม
แกนดินเหนียว มีความยาว 885 เมตร สูง 32 เมตร ระดับสันเขื่อนอยู่ที่ +185 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.)  
สันเขื่อนกว้าง 6 เมตร ฐานเขื่อนกว้าง 120 เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่ประมาณ 256,250 ไร่ 
ต่อมาในปี 2527 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ทำการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การเก็บกักน้ำของเขื่อนให้สูงขึ้นและเป็นการเสริมความปลอดภัยให้แก่ตัวเขื่อนโดยการเสริมสันเขื่อนเป็นระดับ +188.1 เมตร รทก. 
และขยายฐานเขื่อนเป็น 125 เมตร ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ซ่ึงจัดอยู่ในประเภทอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีสภาพ 

เป็นแหล่งประมงขนาดใหญ่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นจำนวนมาก 
รวมทั้งช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้นได้อีกด้วย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2556) 

ในส่วนของข้อมูลด้านการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มีรายงานว่า เริ่มมีการสำรวจและประเมินปริมาณสัตว์น้ำ
ในบริเวณนี้มาตั้งแต่ก่อนการสร้างเขื่อน และต่อเนื่องไปจนกระทั่งภายหลังจากการสร้างเขื่อนก็ยังคงมีการดำเนินการ 

ส่วนผลผลิตสัตว์น้ำของอ่างเก็บน้ำฯ นั้น ได้เริ่มมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่าขึ้นปลาหรือจุดรับซ้ือมาตั้งแต่ปี 2512 จนถึง
ปัจจุบัน พบมีจำนวนทั้งสิ้น 29 จุด ในขณะที่ปี 2509 เริ่มพบมีจำนวนครัวเรือนชาวประมง 256 ครัวเรือน ต่อมาในปี 2518 

เพิ่มเป็น 2,972 ครัวเรือน และพบจำนวนเพิ่มมากขึ้นอีกเกือบสองเท่าในปี 2535 โดยมีจำนวนครัวเรือนชาวประมงมาก  

ถึง 4,870 ครัวเรือน (บุรฉัตร และคณะ, 2535) จึงทำให้ทราบถึงข้อมูลสภาวะการประมงในอ่างเก็บน้ำในช่วงเวลาดังกล่าว  
แต่หลังจากนั้น กลับไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับสภาวะการทำประมงและการสำรวจครัวเรือนประมงในอ่างเก็บน้ำฯ อีกเลย  

สืบเนื่องจากความต้องการทราบข้อมูลสภาวะการทำประมงและครัวเรือนประมงในอ่าง เก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 
ในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการด้านการประมงอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องทำการวิจัยเพื่อให้ทราบจำนวน
ครัวเรือนประมง ชนิดและปริมาณของเครื่องมือประมงที่ใช้ ปริมาณผลจับสัตว์น้ำ และสภาวะการทำประมงในอ่างเก็บน้ำ 

เขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อสนับสนุนให้สามารถจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปและสภาพนิเวศของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 
2. เพื่อศึกษาจำนวนครัวเรือนประมงและลักษณะการตั้งถ่ินฐาน 

3. เพื่อศึกษาลักษณะเครื่องมือประมงและการทำการประมง 
4. เพื่อศึกษาปริมาณผลจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 

 

วิธีดำเนินการ 
1. การวางแผนการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยรวบรวมข้อมูลจากชาวประมงรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในพื้นที่
จังหวัดจังหวัดขอนแก่น และหนองบัวลำภู ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2561 แบ่งเป็น 4 พื้นที่ ดังนี ้

 เขตที่ 1 ในพื้นที่อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลขนวน และพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลทรายทองและตำบลหนองบัวใต้ 
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 เขตที่ 2 ในพื้นที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลดินดำ ตำบลทุ่งชมพู ตำบลนาหว้า 
ตำบลหว้าทอง และพื้นที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกใหญ่ ตำบลโคกม่วง ตำบลโนนเมือง 
ตำบลโนนสัง ตำบลบ้านค้อ และตำบลหนองเรือ 

 เขตที่ 3 ในพื้นที่อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ตำบล คือ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ 
 เขตที่ 4 ในพ้ืนท่ีอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลโนนทอง ตำบลบ้านกง ตำบลบ้านผือ 

ตำบลหนองเรือ และพื้นที่อำเภอภูเวียง จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกุงเซิน และตำบลกุดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนที่สังเขปของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรตัน์และชุมชนโดยรอบที่จำแนกเป็น 4 พื้นที่ศึกษา 
 

2. การรวบรวมข้อมูล 

2.1. การรวบรวมข้อมูลจำนวนครัวเรือนประมงจากชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
จากเส้นขอบอ่างเก็บน้ำโดยการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีศึกษา 

2.2 การรวบรวมข้อมูลสภาวะการทำการประมงโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างชาวประมงรอบอ่างเก็บน้ำด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบมีขั้นตอน (systematic random sampling) เพื่อให้ได้ชาวประมงจากการสุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นตัวแทน
ของทุกพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำ จำนวนตัวอย่างที่สัมภาษณ์คำนวณจากสูตรของ Yamane ที่อ้างตามบุญธรรม (2536) ที่ระดับ 

ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ซ่ึงมีตัวอย่างสุ่มที่คำนวณได้เท่ากับ 343 ราย ดังน้ี  

1 2 3 

4 
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n =      N 

           1 + N (e)2 

  เมื่อ 

  n = จำนวนตัวอย่าง 
  N = จำนวนประชากร 

     = 2,383 ราย 

  e = ระดับค่าความคลาดเคลื่อนที่กำหนด (0.05) 

  จากการคำนวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ได้จำนวนตัวอย่าง (n) = 342.38  = 343 ราย 

2.3 การรวบรวมข้อมูลสถิติผลจับสัตว์น้ำจากการทำการประมงรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์โดยการจัดทำสมุดปูมบันทึก
การทำการประมงรายวันท่ีแพรับซ้ือสัตว์น้ำจำนวน 29 จุด 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า ร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการศึกษา 
1. ลักษณะทั่วไปและสภาพนิเวศของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 

ลักษณะทางภูมิประเทศของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ มีลักษณะพื้นที่ทางทิศเหนือติดต่อกับอำเภอโนนสัง  
จังหวัดหนองบัวลำภู ทางทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ทางทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวลำภู และทางทิศใต้ติดต่อกับอำเภอภูเวียงและอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 
เป็นเขื่อนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสร้างปิดกั้นลำน้ำพอง 

ที่ตำบลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับการกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 
ได้แก่ การปล่อยน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรของโรงสูบน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าที่บริเวณเหนือ  

เขื่อนอุบลรัตน์ สำหรับการรับน้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ พบว่ามีการรับน้ำจากลำน้ำต่าง ๆ ได้แก่ ลำน้ำพอง ลำพะเนียง 
และลำน้ำเซิน ในขณะที่ปริมาณน้ำที่กักเก็บของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล  

สภาพนิเวศวิทยาทั่วไปของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มีลักษณะคล้ายก้นกระทะใหญ่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา มีความลึกเฉลี่ย 
5.6 เมตร มีค่าอัตราส่วนระหว่างระยะทางรอบอ่างเก็บน้ำกับเส้นรอบวงของวงกลมที่มีพื้นที่เท่ากับอ่างเก็บน้ำ (Shoreline 

Development) เท่ากับ 6.15 จัดว่าเป็นอัตราส่วนท่ีมีค่าค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าอ่างเก็บน้ำนี้มีลักษณะเว้าแหว่งสลับซับซ้อน
ทำให้มีส่วนต่อเช่ือมระหว่างพื้นดินกับพื้นน้ำมาก อีกทั้งยังมีพื้นที่รับน้ำที่มีพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เพาะปลูกมากกว่าครึ่งหนึ่ง 
ทำให้ได้รับอิทธิพลจากพ้ืนดินมากส่งผลให้แหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์มาก (อารีย์ และคณะ, 2511) ซ่ึงถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ 
มีปริมาณสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำฯ สูงตามไปด้วย 

2. จำนวนครัวเรือนประมงและลักษณะการตั้งถ่ินฐาน 

จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลชาวประมงบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ซ่ึงจำแนกพื้นที่  
ตามลักษณะทิศทางการไหลของน้ำ พบว่ามีจำนวนครัวเรือนที่มีการทำประมงในพ้ืนท่ีทั้งสิ้น 2,383 ครัวเรือน จำแนกเป็นชุมชน 

ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเขตที่ 1 อำเภอหนองนาคำ จำนวน 267 ครัวเรือน ในพื้นที่เขตที่ 2 จำนวน 1,502 ครัวเรือน ในพื้นที่เขตที่ 3 
จำนวน 218 ครัวเรือน และในพื้นที่เขตที่ 4 จำนวน 396 ครัวเรือน โดยพบว่าจำนวนครัวเรือนประมงในพื้นที่เขตที่ 2  

มีจำนวนครัวเรือนประมงมากสุด คือ 1,502 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 63.0 ของครัวเรือนท้ังหมด และพบว่าในพื้นที่เขต 2 
นี้มีครัวเรือนประมงมากที่สุดในตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 255 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.70 
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ของครัวเรือนประมงทั้งหมด รองลงมา คือ ตำบลทุ่งชมพู จำนวน 230 ครัวเรือน และตำบลหนองเรือ จำนวน 229 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 9.65 และ 9.61 ของครัวเรือนประมงท้ังหมด ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 1 การตั้งถิ่นฐานของครัวเรือนประมงรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จากการสำรวจระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง
เดือนตุลาคม 2561 

เขตที ่ จังหวัด อำเภอ ตำบล จำนวนชาวประมง ร้อยละ สัมภาษณ์ 

1 ขอนแก่น หนองนาคำ ขนวน 144 6.04 21 

 หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง ทรายทอง 42 1.76 6 

 หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง หนองบัวใต้ 81 3.40 12 

2 ขอนแก่น ภูเวียง ดินดำ 81 3.40 12 

 ขอนแก่น ภูเวียง ทุ่งชมพู 230 9.65 33 

 ขอนแก่น ภูเวียง นาหว้า 224 9.40 32 

 ขอนแก่น ภูเวียง หว้าทอง 96 4.03 14 

 หนองบัวลำภู โนนสัง โคกใหญ่ 255 10.70 37 

 หนองบัวลำภู โนนสัง โคกม่วง 77 3.23 11 

 หนองบัวลำภู โนนสัง โนนเมือง 147 6.17 21 

 หนองบัวลำภู โนนสัง โนนสัง 74 3.11 11 

 หนองบัวลำภู โนนสัง บ้านค้อ 89 3.73 13 

 หนองบัวลำภู โนนสัง หนองเรือ 229 9.61 33 

3 ขอนแก่น อุบลรัตน์ อุบลรัตน์ 218 9.15 31 

4 ขอนแก่น หนองเรือ โนนทอง 13 0.55 2 

 ขอนแก่น หนองเรือ บ้านกง 77 3.23 11 

 ขอนแก่น หนองเรือ บ้านผือ 66 2.77 9 

 ขอนแก่น หนองเรือ หนองเรือ 30 1.26 4 

 ขอนแก่น ภูเวียง กุดขอนแก่น 30 1.26 4 

 ขอนแก่น ภูเวียง หนองกุงเซิน 180 7.55 26 

รวม 2,383  343 

 

3. ลักษณะเครื่องมือประมงและการทำการประมง 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างชาวประมงจำนวน 343 รายในรอบปีระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2561 

พบว่าพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มีการทำการประมงด้วยเคร่ืองมือประมงรวม 12 ชนิด จำแนกเป็นเครื่องมือประมง
ประเภทประจำที่จำนวน 8 ชนิด ไดแก ขาย ไซกุ้งฝอย ลอบ เบ็ดปัก เบ็ดราว ตุ้มปลา จั่น และลัน และเครื่องมือประมง 

ประเภทไมประจำที่จำนวน 4 ชนิด ไดแก่ ยอขันช่อ แห อวนทับตลิ่ง และช้อน โดยชาวประมงนิยมใช้เครื่องมือข่ายทำการประมง 
ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มากที่สุดถึงร้อยละ 70.9 ของชาวประมงทั้งหมด สวนเครื่องมือยอขันช่อ แห ไซกุ้ง และลอบ 

มีสัดส่วนการใช้รองลงมาร้อยละ 16.0, 5.2, 2.4 และ 1.9 ของชาวประมงทั้งหมด ตามลำดับ 

เม่ือพิจารณาตามเขตพื้นที่  พบว่าชาวประมงส่วนใหญ่ในเขตที่  3 มีการใช้เครื่องมือข่ายมากถึงร้อยละ 98.6  
ของชาวประมงในเขตพื้นที่นั้น สวนชาวประมงในเขตที่ 2 และเขตที่ 4 มีการใช้ข่ายในสัดส่วนรองลงมาคือ ร้อยละ 76.8 และ 
72.2 ของชาวประมงในเขตพื้นท่ีนั้น ๆ ตามลำดับ ในขณะที่การใช้ยอขันช่อ พบว่าส่วนใหญ่ชาวประมงมีสัดส่วนการใช้ยอขันช่อ
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ในเขตที่  1 ร้อยละ 51.2 ของชาวประมงในเขตพื้นที่ สวนเครื่องมือแหมีการใช้มากในเขตที่ 1 ในสัดส่วนร้อยละ 21.3  
ของชาวประมงในเขตพื้นท่ี และไมพบชาวประมงใช้เครื่องมือแหในเขตที่ 3 

 

ตารางท่ี 2 สัดส่วนการใช้เครื่องมือประมงของชาวประมง (ราย) ตามพื้นที่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จากการสำรวจระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2561 

เครื่องมือ 
เขตที่ 1 เขตที2่ เขตที่ 3 เขตที ่4 รวม 

จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % 

ข่าย 78 21.7 1,436 76.8 218 98.6 389 72.2 2,121 70.9 

ยอขันช่อ 187 52.1 179 9.6 1 0.5 112 20.8 479 16.0 

แห 54 15.0 84 4.5 - - 18 3.3 156 5.2 

ไซกุ้ง 2 0.6 66 3.5 - - 3 0.5 71 2.4 

ลอบ 21 5.8 27 1.4 - - 8 1.5 56 1.9 

เบ็ดปัก 3 0.8 14 0.7 - - 2 0.4 19 0.7 

เบ็ดราว 1 0.3 30 1.6 - - 7 1.3 38 1.3 

ตุ้มปลา - - 5 0.3 2 0.9   - 7 0.2 

อวน - - 30 1.6 - -   - 30 1.0 

จั่น 4 1.1   - - -   - 4 0.1 

ช้อน 7 2.0   - - -   - 7 0.2 

ลัน 2 0.6   - - -   - 2 0.1 

หมายเหตุ: ชาวประมง 1 ราย ใช้เครื่องมือมากว่า 1 เครื่องมือ 

 

 จากผลการศึกษาแสดงว่าชาวประมงสว่นใหญ ่เลือกเครื่องมือข่ายเป็นเคร่ืองมือหลักในการจับสัตว์น้ำ เนื่องจากเป็นเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถจับสัตว์น้ำได้ในปริมาณมากและหลากหลายชนิด และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ง่าย
ตามสภาพพ้ืนท่ีแหล่งทำประมง โดยในช่วงเวลาการสำรวจยังพบว่าชาวประมงบางรายใช้เครื่องมือประมงมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
ในการทำประมงต่อครั้ง และบางรายมีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงให้มีความเหมาะสมโดยปรับเปลี่ยนตามปริมาณน้ำ  

และกระแสน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ทำให้มีปริมาณผลจับสัตว์น้ำและรายได้ที่แตกต่างกัน ซ่ึงรูปแบบและรายละเอียด
ของการใช้เครื่องมือแต่ละประเภท มีดังน้ี 

 ข่าย เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ลักษณะข่ายเป็นแบบเนื้อเอ็นใสทำด้วยด้ายไนล่อน
ชนิดโมโนฟิลาเมนต์ (monofilament) คร่าวบนและคร่าวล่างทำด้วยเชือกไนล่อนเขียว (เบอร์ 16) มีทุ่นด้านบน คร่าวล่างถ่วงน้ำหนัก
ด้วยตะกั่ว ข่ายแต่ละผืนมีความยาวประมาณ 180 เมตร ชาวประมงมีข่ายเฉลี่ยรายละ 10 ผืน ขนาดช่องตาที่นิยมใช้ 

มีขนาดตั้งแต่ 2 – 16 เซนติเมตร ส่วนความลึกของข่ายขึ้นอยู่กับขนาดช่องตา ซ่ึงลักษณะการใช้ข่ายของชาวประมง พบว่าส่วนใหญ่
ใช้ทำการประมงในช่วงเวลากลางคืน โดยจะวางข่ายในช่วงบ่ายถึงตอนเย็น (ระหว่างเวลา 15.00 – 17.00 น.) แล้วปล่อยทิ้งไว้
จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นจึงมากู้เก็บข่าย (ระหว่างเวลา 05.00 – 08.00 น.) จึงทำให้มีระยะเวลาที่เครื่องมือข่ายแช่น้ำอยู่ประมาณ 

10 – 12 ช่ัวโมงต่อวัน ชนิดปลาที่จับได้ส่วนใหญ่จากเครื่องมือข่าย ได้แก่ ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียน ปลากระมัง ปลาไส้ตัน 
ปลาสร้อยนกเขา ปลานิล ปลาหนามหลัง และปลาแป้นแก้ว เป็นต้น 
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ยอขันช่อ มีส่วนประกอบ 3 ส่วน (แพไม้ไผ่ คันยอ และเนื้ออวน) แพไม้ไผ่ใช้สำหรับเป็นที่ติดตั้งยอและเป็นท่ีอยู่อาศัย
ช่ัวคราวของชาวประมงในขณะที่ทำการประมง คันยอทำจากลำไม้ไผ่โดยคันยอจะยึดติดอยู่กับขายอที่ทำจากไม้ไผ่ที่มัดเป็นง่าม
ทำให้สามารถควบคุมการยกยอหรือวางยอโดยการดึงเชือกท่ีขายอ ตัวยอทำจากเนื้ออวนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 8x8 เมตร 
ตรงกลางจะติดตั้งข้องเพื่อให้ปลาเข้าไปเม่ือยกยอขึ้น ยอขันช่อน้ีจะวางในลำน้ำพองและลำน้ำเชิญ เพื่อก้ันปลาให้เดินทางผ่าน
จุดที่วางยอและทำการยกยอเป็นระยะๆ จะยกถี่หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าสามารถจับปลาได้หรือไม่ ชนิดปลาที่จับได้ ได้แก่ ปลาสร้อยขาว 
ปลาตะเพียน ปลากระมัง ปลาสวาย ปลาชะโด ปลาชะโอน และปลาเนื้ออ่อน เป็นต้น 

แห เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านใช้ทำการประมงบริเวณริมฝั่ง ทำจากวัสดุเนื้ออวนไนล่อนขนาดช่องตา 1.5 – 11.0 เซนติเมตร 
โดยทำเนื้อแหเป็นรูปกรวยด้านยอดเรียก จอม อาจมีเชือกผูกหรือไม่ก็ได้ ด้านล่างมีโซ่ร้อยเป็นวง ทบเพลาให้เป็นกระเปาะ 

เพื่อกันปลาลอดหนีออกทางด้านล่าง มีความยาวตั้งแต่ 6 – 18 เมตร โดยชาวประมงนิยมใช้แหในเวลากลางวัน ใช้เวลาจับปลา
เฉลี่ย 9 ช่ัวโมงต่อวัน ชนิดปลาที่จับได้ ได้แก่ ปลานิล ปลาสร้อยขาว ปลากระมัง ปลาตะเพียน และปลาสร้อยนกเขา เป็นต้น 

ไซกุ้งฝอย เป็นเครื่องมือเฉพาะในการจับกุ้งฝอย มีลักษณะเป็นทรงกระบอก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร  
ยาว 120 เซนติเมตร โครงทำจากไม้ไผ่หรือเหล็กเส้น มีช่องสำหรับดักกุ้งยาวเท่ากับความสูงของไซและบีบปลายช่องเข้าหากัน 
ชาวประมงมักวางไซกุ้งฝอยที่บริเวณพื้นท้องน้ำที่มีพืชน้ำปกคลุม โดยใช้ผ้าไนล่อนตาถี่ทำเป็นเฝือกกั้นในการวางดักกุ้งฝอย 
ชาวประมงจะวางเครื่องมือไว้ในช่วงเวลาเย็น (ระหว่างเวลา 16.00 -  18.00 น.) แล้วปล่อยทิ้งไว้จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นจึงมาเก็บไซกุ้งฝอย
(ระหว่างเวลา 06.00 – 08.00 น.)  

ลอบ มีลักษณะเป็นทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางด้านหน้าตัดประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร สูง 100 – 200 เซนติเมตร 
โครงทำมาจากไม้ไผ่หรือเหล็กเส้น ตัวลอบมีทั้งที่ทำมาจากไม้ไผ่มัดเป็นซ่ีหรือหุ้มด้วยไนล่อนขนาด 3.0 – 5.0 เซนติเมตร  
มีงาซ่ึงทำจากวัสดุชนิดเดียวกับที่ทำตัวลอบ ในการทำประมงด้วยเครื่องมือลอบจะใช้เวลาวางลอบนาน 2 - 3 วัน ชนิดปลาที่จับได้ 
ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาสร้อยนกเขา ปลาบู่ทราย และปลาช่อน เป็นต้น 

เบ็ดปัก คันเบ็ดทำจากไม้ไผ่โดยเหลาส่วนปลายให้เล็กเพื่อให้สามารถยืดหยุ่นและบิดตัวได้โดยไม่หักเม่ือปลามากินเบ็ด 
ส่วนโคนคันเบ็ดมีความแข็งแรงและเสี้ยมปลายแหลมเพื่อใช้คันเบ็ดปักไปในดิน คันเบ็ดยาวประมาณ 1.30 เมตร เบ็ดแต่ละคัน
จะมีสายเบ็ดที่ผูกตัวเบ็ดเบอร์ 10 - 12 สายยาวประมาณ 50 เซนติเมตร เบ็ดปักส่วนใหญ่จะใช้ทำการประมงในช่วงฤดูแล้ง  
โดยปักคันเบ็ดบริเวณริมตลิ่งของแม่น้ำหรือริมหนอง บางครั้งก็ใช้ได้ตามทุ่งนาในช่วงที่น้ำขึ้นเหมือนกัน เหยื่อท่ีใช้ ได้แก่ ลูกปลา 
เขียด ลูกปู และไส้เดือน นิยมใช้ทำการประมงในช่วงเวลากลางคืน ชนิดปลาที่จับได้ ได้แก่ ปลาช่อน ปลาชะโด ปลาดุก และ
ปลากด เป็นต้น 

เบ็ดราว เป็นเบ็ดที่ผูกติดกับด้ายยาวประมาณ 45 เซนติเมตร ขนาดของเบ็ดจะใช้เบอร์ 17 - 18 และนำมาผูกติดกับ
เชือกไนล่อนเขียว เรียกว่าคร่าวเบ็ดโดยผกูเบ็ดทุกระยะ 1 เมตร ความยาวของเบ็ดราวประมาณ 100 - 200 เมตร เวลาเก็บเบ็ด
จะเก็บในตะกร้า หรือตับไม้ไผ่ ส่วนใหญ่จะใส่เบ็ดราวในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน โดยการวางเบ็ดราวจะใช้ก้อนหินผูกเชือกถ่วง
คร่าวเบ็ดให้จมน้ำถึงหน้าดิน เหยื่อท่ีใช้ ได้แก่ ไส้เดือน ลูกปลาขนาดเล็ก กุ้งฝอย ข้าวสุก และเหยื่อหมัก ชนิดปลาที่จับได้ ได้แก่ 
ปลาเนื้ออ่อน ปลากดแก้ว ปลากราย และปลาเค้า เป็นต้น 

ตุ้มปลา ลักษณะคล้ายกรงเลี้ยงนกเขาทำจากไม้ไผ่ สูงประมาณ 50 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร 
ด้านบนเปิดเป็นช่อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร สำหรับใส่ที่ใส่เหยื่อล่อและไว้สำหรับเทปลาออก  
ช่องเปิดนี้มีไม้เนื้อแข็งป้องกันปลาออก ด้านข้างติดกับพื้นเปิดช่องสำหรับใส่งาไม้ไผ่เพื่อให้ปลาเข้า จำนวน 1 ช่อง พื้นตุ้มสาน
ด้วยไม้ไผ่ ตุ้มปลาจะใช้ดักปลาบริเวณลำน้ำสาขาที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำที่มีระดับน้ำไม่ลึกมากโดยแขวนตุ้มไว้กับหลักไม้ไผ่ให้ตุ้ม 

อยู่สูงจากพื้นประมาณ 30 เซนติเมตร ใส่เหยื่อล่อปลาไว้ในตุ้ม ชนิดปลาที่จับได้ ได้แก่ ปลาสร้อยขาว ปลาไส้ตัน ปลาตะเพียนทราย 
เป็นต้น 
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อวนทับตลิ่ง เป็นเครื่องมือประมงที่ทำด้วยเนื้ออวนตาถี่หรือผ้าไนล่อนสีฟ้า ความลึกประมาณ 1 - 2 เมตร ยาวประมาณ 
10 - 30 เมตร มีด้ามจับเป็นไม้ไผ่ใช้สำหรับจับปลายทั้งสองด้านโดยใช้แรงคนสองคน กางแล้วลากขนานขึ้นฝั่ง นิยมใช้บริเวณน้ำตื้น 
ใช้ในเวลาเช้ามืด ชนิดปลาที่จับได้ ปลาขนาดเล็ก ปลาซิว และกุ้งฝอย เป็นต้น              

จั่น ทำจากไม้ระแนงหรือไม้ไผ่เป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยม หรือรูปตัวยูคว่ำ มีความกว้างxความยาวxความสูงประมาณ 
30x60x30 เซนติเมตร ด้านหน้าใช้ไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็งทำเป็นประตูจัน่ จั่นจะถูกควบคุมการปิดด้วยเชือกที่ยึดอยู่ด้านในของจัน่ 
เม่ือปลาเข้าไปถูกเชือกในจัน่จะทำให้ประตูจั่นปิดจั่นจะวางไว้ท่ีหน้าดินที่ระดับน้ำ 1 - 2 เมตร และเปิดประตูจั่นไว้เม่ือปลาเข้าไป
จะทำให้เชือกเคลื่อนไหวและจะส่งผลให้ประตูจั่นปิด ตำแหน่งที่วางจั่นไว้จะมีหลักไม้บอกตำแหน่งในขณะเดียวกันที่จั่น  

จะติดทุ่นไว้กับประตูจั่น โดยปกติแล้วทุ่นนี้จะอยู่ ใต้น้ำ แต่เม่ือใดก็ตามที่ปลาเข้าจั่นและทำให้ประตูจั่นปิดทุ่นจะโผล่พ้นน้ำ 
ทำให้ชาวประมงทราบว่ามีปลาเข้าจั่น 

ช้อน เป็นอวนรูปสามเหลี่ยมมีลักษณะเป็นถุง เนื้ออวนทำจากอวนมุ้งสีฟ้าหรือเนื้ออวนตาถี่ 0.5 เซนติเมตร โครงโดยราบ
ทำจากลำไม้ไผ่มัดเป็นรูปสามเหลี่ยม บางครั้งด้านหน้าจะไม่ใช้ไม้ไผ่ใช้เชือกไนล่อนแทน จั่วด้านบนปล่อยให้ปลายไม้ยื่นออกไป
เป็นรูปกรรไกรไว้สำหรับเป็นที่จับ ด้านหน้ามีความกว้างประมาณ 1.20 เมตร ด้านข้างมีความยาวประมารข้างละ 1.50 เมตร 
การทำการประมงโดยการเดินรุน ไปในแหล่งน้ำที่มีพื้นเลียบหรือมีระดับน้ำไม่ลึกมาก เช่น ในทุ่งนา หนองน้ำ หาดทราย 

ในแม่น้ำสงคราม เพื่อจับสัตว์น้ำท่ีอาศัยอยู่ตามพื้นหรือพืชน้ำ ชนิดปลาที่จับได้ ได้แก่ ปลาซิวแก้ว ปลาหมู และกุ้งฝอย 

ลัน เป็นเครื่องมือประมงท่ีทำจากกระบอกไม้ไผ่ยาวประมาณ 3 ปล้อง (ประมาณ 1.0 เมตร ) ทำโดยการทะลวงปล้อง
ด้านหน้าจำนวน 2 ปล้อง ส่วนปล้องสุดท้ายเจาะให้เป็นช่องยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ไว้สำหรับให้ปลาหายใจ ส่วนด้านหน้า
ใส่งาไม้ไผ่รูปกรวยโดยมีไม้แหลมเพื่อล็อคไม่ให้งาหลุด ปัจจุบันมีการดัดแปลงใช้ท่อพีวีซีแทนกระบอกไม่ไผ่และใช้สังกะสีทำเป็นงา
แทนงาไม้ไผ่ ลันดักปลาไหลจะใช้ในเวลากลางคืน โดยจะวางลันบริเวณชายฝั่งของหนองน้ำในแม่น้ำสงคราม เหยื่อที่ใช้ในลัน 
ได้แก่ ไส้เดือน ปูทุบ และหอย 

4. ปริมาณผลจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 
 จากการศึกษาผลจับสัตว์น้ำโดยการสัมภาษณ์ชาวประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จำนวน 343 ราย ระหว่าง 

เดือน พฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2561 พบว่าชาวประมงสามารถจับสัตว์น้ำได้เฉลี่ยวันละ 16.3 กิโลกรัม โดยมีผลจับสัตว์น้ำ
ในช่วงการสำรวจปริมาณเท่ากับ 748,918.1 กิโลกรัม หรือเฉลี่ยเดือนละ 62,409.83 กิโลกรัม ซ่ึงผลจับส่วนใหญ่ชาวประมง 
จะจำหน่ายให้กับท่าขึ้นปลาที่กระจายอยู่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ทั้งจำนวน 29 แห่ง ในขณะที่ข้อมูลสถิติสัตว์น้ำ 

ที่รายงานโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) ซ่ึงรวบรวมจากท่าขึ้นปลาที่ตั้งอยู่โดยรอบอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2561 พบมีปริมาณผลจับสัตว์น้ำรวม 748,918.1 กิโลกรัม 

โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมมีปริมาณผลจับสัตว์น้ำสูงคือปริมาณ 115,977.6 กิโลกรัม และในช่วงเดือนธันวาคมน้อยที่สุด  
คือปริมาณ 11,332.8 กิโลกรัม ชนิดสัตว์น้ำที่จับได้ปริมาณมากที่สุด คือ ปลาตะเพียน ปลาสร้อยขาว ปลากะมั ง ปลานิล  
และปลาสร้อยนกเขา โดยมีปริมาณที่จับได้ 133,748.3, 95,793, 84,792.2, 73,398.1 และ 48,272.1 กิโลกรัม ตามลำดับ 
เม่ือคิดเป็นมูลค่าสัตว์น้ำรวมเป็นเงิน 34,881,944 บาท ชนิดปลาที่ มีมูลค่ามากสุดในรอบการสำรวจ คือ ปลาตะเพียน  
ปลาเนื้ออ่อน ปลานิล ปลาสร้อยขาว และปลากระมัง โดยมีมูลค่าเท่ากับ 6,687,417 บาท, 4,320,850 บาท, 3,669,906 บาท, 
2,394,826 บาท และ 2,119,804 บาท ตามลำดับ (ภาพท่ี 2 และตารางที ่3) 
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ภาพที่ 2 ปริมาณผลจับสัตว์น้ำและมูลค่าสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2561 

 

ตารางที่ 3 ปริมาณผลจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2561 
ชนิด 

สัตว์น้ำ 
พย.60 ธค.60 มค.61 กพ.61 มีค.61 เมย.61 พค.61 มิย.61 กค.61 สค.61 กย.61 ตค.61 ปริมาณ มูลค่า 

(บาท) 
ตะเพียน 

ขาว 

2,199 1,076 5,054 13,335 15,926 10,679 19,015 13,597 11,051 16,546 16,241 9,028 133,748 6,687,417 

สร้อยขาว 3,337 911 875 3,539 6,119 3,186 16,826 18,242 10,267 16,553 6,387 9,550 95,793 2,394,826 

กะมัง 4,946 845 2,495 5,983 6,331 4,565 11,347 12,041 11,451 10,668 7,182 6,939 84,792 2,119,805 

นิล 756 1,345 2,163 5,086 6,268 4,001 6,925 6,072 12,971 5,743 8,358 13,712 73,398 3,669,907 

สร้อย 

นกเขา 
1,363 645 984 2,766 3,372 2,309 7,430 8,752 5,151 7,480 3,928 4,091 48,272 1,206,802 

กะสูบ 2,184 504 1,155 2,933 3,131 2,372 6,291 6,688 5,188 6,147 3,759 4,309 44,662 1,786,481 

ซิวแก้ว 285 116 171 3,887 5,518 3,282 11,456 4,443 3,196 2,402 3,684 6,246 44,687 1,117,173 

หมอ 

ช้างเหยียบ 

3,196 648 893 2,184 1,476 1,085 8,317 5,440 3,359 3,507 1,990 2,407 34,502 690,043 

ช่อน 768 954 2,184 2,518 4,027 1,989 3,499 1,456 1,734 1,702 1,206 2,400 24,437 1,466,210 

บู ่ 3,804 566 787 2,643 3,226 1,984 4,594 858 976 941 1,136 1,437 22,953 2,754,342 

สลาด 2,143 536 683 1,491 966 784 3,198 1,167 1,347 1,591 764 1,584 16,254 893,953 

เนื้ออ่อน 711 546 543 1,557 637 582 1,324 1,665 2,365 1,478 2,005 2,019 15,432 4,320,850 

กุ้ง 
ก้ามกราม 

27 57 41 40 22 6 2 15 13 14 31 232 500 299,700 

ปลาอ่ืน ๆ 8,881 2,584 3,191 6,525 5,611 4,021 15,753 11,066 11,274 11,792 6,868 10,513 109,489 5,474,436 

รวม 34,600 11,333 21,218 54,486 62,631 40,846 115,978 91,500 80,345 86,565 63,539 74,467 748,918 34,881,944 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 

ลักษณะทั่วไปและลักษณะทางนิเวศวิทยาของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นอ่างเก็บน้ำที่ลักษณะคล้ายก้นกระทะใหญ่
ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา มีแม่น้ำสายหลักที่ไหลเข้าคือแม่น้ำพองและแม่น้ำเซิน ความลึกเฉลี่ย 5.6 เมตร ความอุดมสมบูรณ์ 
มีค่าอัตราส่วนระหว่างระยะทางรอบอ่างเก็บน้ำกับเส้นรอบวงของวงกลมที่มีพื้นที่เท่ากับอ่างเก็บน้ำ (Shoreline Development) 
เท่ากับ 6.15 จัดว่าเป็นอัตราส่วนที่มีค่าค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าอ่างเก็บน้ำนี้มีลักษณะเว้าแหว่งสลับซับซ้อนทำให้มีส่วน
ต่อเช่ือมระหว่างพื้นดินกับพื้นน้ำมากกว่าครึ่งหนึ่งทำให้ได้รับอิทธิพลจากพื้นดินมากส่งผลให้แหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์มาก
ส่งผลให้เอื้อต่ออาหารธรรมชาติและทรัพยากรสัตว์น้ำมาก ด้านจำนวนครัวเรือนประมงและลักษณะการตั้งถิ่นฐาน พบว่า
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ชาวประมงท่ีทำประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในช่วงการสำรวจพบชาวประมงจำนวน 2,838 ครัวเรือน โดยร้อยละ 58.28 

เป็นชาวประมงจังหวัดขอนแก่นและอีกร้อยละ 41.72 เป็นชาวประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และเม่ือแบ่งพื้นที่เป็นเขตตามลักษณะ
การไหลเข้าของน้ำพบว่าพ้ืนท่ีเขตที่ 2 คือพ้ืนท่ีตอนกลางของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มีชาวประมงมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 36.55 

ของชาวประมงทั้งหมด  
จากการสำรวจด้านลักษณะเครื่องมือประมงและการทำการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ พบว่า  ชาวประมง 

มีการใช้เครื่องมือประมงจำนวน 12 ชนิด ได้แก่ คือ ข่าย ยอขันช่อ เบ็ดราว ลอบ แห ไซกุ้งฝอย เบ็ดปัก อวนทับตลิ่ง ตุ้มปลา 
จั่น ช้อน และลัน โดยเครื่องมือข่ายเป็นเครื่องมือหลักในการทำประมงโดยมีผู้ใช้เครื่องมือข่ายจำนวน 2,121 ราย จำนวนเฉลี่ย
ในการใช้ของแต่ละราย ประมาณ 10 ผืน โดยลักษณะการทำประมงด้วยเครื่องมือข่ายมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างของ 
แต่ละชาวประมง โดยส่วนใหญ่จะนิยมทำการประมงช่วงเย็น (16.00 - 18.00 น.) และทำการเก็บกู้ในช่วงเช้า (04.00 – 06.00 น.) 
ระยะเวลาที่เครื่องมือข่ายทำการประมงประมาณ 10 – 12 ช่ัวโมง ขนาดช่องตาที่นิยมใช้คือ 2.5, 5, 7 และ 12 เซนติเมตร ตามลำดับ 
รองลงมา เป็นเครื่องมือยอขันช่อ แห ไซกุ้ง และลอบ คิดเป็นร้อยละ 16.0, 5.2, 2.4 และ 1.9 ตามลำดับของเครื่องมือประมงทั้งหมด 
ท่าขึ้นสัตว์น้ำและผลผลิตสัตว์น้ำที่จับได้ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ การรับซ้ือสัตว์น้ำจากชาวประมงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เนื่องจากการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ในช่วงของการสำรวจพบว่ามีท่าขึ้นปลาที่รับซ้ือสัตว์น้ำประจำจำนวน 29 แห่ง ซ่ึงตั้ง
กระจายตัวอยู่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงของการสำรวจยังพบแม่ค้ารายใหม่ที่รับซ้ือสัตว์น้ำ กับชาวประมงในช่วง 
ที่สัตว์น้ำมีปริมาณผลจับมากในช่วงเดือนพฤษภาคมอีกด้วย เม่ือรับซ้ือสัตว์น้ำแล้วจะนำไปจำหน่ายในตลาดใหญ่ของจังหวัด
ขอนแก่น หนองบัวลำภู อุดรธานี และจังหวัดเลย ด้านปริมาณผลจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จากการสัมภาษณ์ พบว่า
ผลจับเฉลี่ย 16.3 กิโลกรัมต่อรายต่อวัน ปริมาณผลจับสัตว์น้ำในช่วงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2561 

จากข้อมูลสถิติและปริมาณผลจับที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) ได้รวบรวมจากท่าขึ้นปลา 
จำนวน 29 แห่งรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ พบว่า มีปริมาณผลจับสัตว์น้ำ 748,918.1 กิโลกรัม ชนิดปลาที่จับได้มากที่สุด 
คือ ปลาตะเพียน ปลาสร้อยขาว ปลากะมัง ปลานิล และปลาสร้อยนกเขา โดยมีปริมาณที่จับได้ 146,876.9 กิโลกรัม , 
106,970.1 กิโลกรัม, 96,318.5 กิโลกรัม 82,697.1 กิโลกรัม และ 53,260.7 กิโลกรัม เม่ือคิดเป็นมูลค่าสัตว์น้ำ รวมเป็นเงิน 
34,881,944 บาท ชนิดปลาที่มีมูลค่ามากสุดในรอบการสำรวจ คือ ปลาตะเพียน ปลาเนื้ออ่อน ปลานิล ปลาสร้อยขาว  
และปลากระมัง โดยมีมูลค่า 7,343,844 บาท , 4,900,256 บาท, 4,134,856 บาท, 2,674,253 บาท และ2,407,961 บาท 
ตามลำดับ และแนวโน้มข้อมูลสถิติผลจับสัตว์น้ำของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) จากท่าขึ้นปลา
รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในช่วงปี 2558 - 2561 นั้น พบว่าผลจับสัตว์น้ำที่ได้ในแต่ละปีมีความแปรปรวนสูง โดยพบว่า 
ในปี 2560 มีปริมาณผลจับสัตว์น้ำมากที่สุดเท่ากับ 992,449 กิโลกรัม รองลงมาคือ ปี 2558 และปี 2559 มีปริมาณผลจับสัตว์น้ำ
เท่ากับ 822,215.64 และ 736,866 กิโลกรัม ตามลำดับ และพบมีปริมาณน้อยสุด ในปี 2560 ที่เหลือผลจับเพียง 765,701 กิโลกรัม 

 

เอกสารอ้างอิง 
คีรี กออนันตกุล.  2547.  เครื่องมือประมงในลุ่มน้ำสงคราม.  กรมประมง, กรุงเทพฯ. 
บุญธรรม จิตต์อนันต์.  2536.  ระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์.  โรงพิมพ์สำนักส่งเสรมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,

กรุงเทพมหานคร.  หน้า 121 – 125. 

บุญส่ง ศรีเจริญธรรม, โยธิน ลีลานนท์, รัชฎาภรณ์ กิตติวรเชษฐ์, เพียงใจ แก้วจำรูญ และ ฐาปกรณ์ ลิ่มบรรจง.  2537.  สภาวะ
การประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี.  เอกสารวิชาการฉบับที่ 159.  สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด, 
กรมประมง.  65 หน้า. 

บุญส่ง ศรีเจริญธรรม, บุญยรัตน์ จันทร์สว่าง และ มณฑรพ กากแก้ว.  2548. ความหลากหลาย ความชุกชุมและการ
แพร่กระจายของประชาคมปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์.  เอกสารวิชาการประมงฉบับท่ี 1.  สำนักวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ำจืด, กรมประมง.  หน้า.  111 - 114. 

- 307 -



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 P13 

บุรฉัตร จันทกานนท์, ลดาวัลย์ หาญพิชาญชัย และนภดล กัสยากร.  2535.  การสำรวจสภาวะเศรษฐกิจการประมงในอ่างเก็บ
น้ำอุบลรัตน์ ปี 2535.  รายงานประจำปีศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น, กองประมงน้ำจืด, กรมประมง. 

ปวีณา ผิวขำ และ ปรางทิพย์ ประเสริฐวัฒนะ.  2551.  สภาวะการประมงและผลจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี.  เอกสารวิชาการประมงฉบับท่ี 28.  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด, กรมประมง.  47 หน้า. 

วชิระ กว้างขวาง และ จามิกร พิลาศเอมอร.  2549.  สภาวะประมงบริเวณเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี.  เอกสารวิชาการ
ประมงฉบับท่ี 82.  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด, กรมประมง.  39 หน้า. 

Caddy, J. F. and G. P. Bazigos.  1985.  Practical guidelines for Statistical monitoring of fisheries in manpower 

limited situations.FAO Fish.  Tech Pap, (257): 86 p. 

- 308 -



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 O1 

 

P14 

ผลจับสัตว์น้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2562) 
 
นายวรปรัชญ์ เหาะเจริญ* และ นางสาววิสิทธ์ิฎา อ้ึงเจริญสุกาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) 
 

บทคัดย่อ 

 การรวบรวมผลจับสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกท่ีได้จากท่าขึ้นปลา และผู้รับซ้ือปลาในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562) 

ภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ได้ข้อมูลทั้งหมด 27 หมู่บ้าน 17 ตำบล 5 อำเภอ 2 จังหวัด พบสัตว์น้ำทั้งหมดจำนวน 50 ชนิด 
(ปลา 49 ชนิด และกุ้งก้ามกราม) ปริมาณผลจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ปี พ .ศ. 2558 รวม 822,209.74 กิโลกรัม 

ปี พ.ศ. 2559 รวม 736,866.02 กิโลกรัม ปี พ.ศ. 2560 รวม 992,449.85 กิโลกรัม ปี พ.ศ. 2561 รวม 765,694.27 กิโลกรัม 
และปี พ.ศ. 2562 รวม 628,626.16 กิโลกรัม ทำการจำแนกสัตว์น้ำท่ีพบตามระดับวงศ์ (Family) ได้ทั้งหมด 21 วงศ์  
 จากข้อมูลทั้งหมดพบว่า สัดส่วนผลจับสัตว์น้ำวงศ์ Cyprinidae (วงศ์ปลาตะเพียน) เป็นวงศ์ที่มีผลจับสูงสุด คิดเป็น 62% 

รองลงมา ได้แก่ วงศ์ Cichlidae (วงศ์ปลานิล) คิดเป็น 9% และพบว่าปริมาณผลจับสัตว์น้ำรวมสัมพันธ์กับปริมาตรน้ำกักเก็บ 

ภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ อีกทั้งปริมาณผลจับวงศ์ Cichlidae (วงศ์ปลานิล) ในรอบ 5 ปี นั้นมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

คำสำคัญ: ผลจับสัตว์น้ำ เขื่อนอุบลรัตน ์

   

*ผู้รับผดิชอบ: 250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรตัน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 E-mail: wisitta@hotmail.co.th 
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Capture Production of Ubolratana reservoir in 5 years (2015 - 2019) 
 

Worapat Horjarlearn* and Wisitda Uengjareansukarn 

Khonkaen Inland Fisheries Research and Development Center (Ubonrattana reservoir) 

 

Abstract 

 Catch data were compiled from notebooks of buyers at fishing ports and other buyers around  

the Ubolratana reservoir in 5 years (2015 to 2019). There were buyers from 27 villages, 17 sub-districts,5 districts, 

2 provinces. The results were found that there were 50 aquatic animal species (49 species of fish and prawn). 

The total catch in Ubolratana reservoir in 2015 was 822,209.74 kilograms, in 2016 was 736,866.02 kilograms,  

in 2017 was 992,449.85 kilograms, in 2018 was 765,694.27 kilograms, and in 2019 was 628,626.16 kilograms. 

Catch were identified by family and found there were 21 families in total. 

 According to all the data, catch in Family Cyprinidae (Carp group) was found the highest catch rate  

of 62%, the second place was the Family Cichlidae (Nile tilapia) accounting for 9%. The catch volume was 

correlated with the water volume in the Ubolratana reservoir. Also, the catch volume of Cichlidae (Nile tilapia) 

has gradually and obviously been increased in the last 5 years. 
 

keywords: Capture production, Ubolratana reservoir 

   

*Corresponding author:  250, Moo.3, Khuean Ubonrat Sub-district, Ubonrat District, Khonkaen Province 40250 

 E-mail: wisitta@hotmail.co.thh 
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คำนำ 
 อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์  ตั้งอยู่ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และตำบลโนนสัง  
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ซ่ึงเขื่อนครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด โดยเขื่อนอุบลรัตน์เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงสร้างปิดกั้นแม่น้ำพองสาขาย่อยของแม่น้ำชี เขื่อนอุบลรัตน์เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว 

และเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของประเทศไทย โดยเริ่มก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2507 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2509 

วัตถุประสงค์ของการสร้างเขื่อนนี้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทาน การบรรเทาอุทกภัย และการประมง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย, 2563) โดยมีระดับสันเขื่อนอยู่ที่ 188.10 เมตร (รทก.) สามารถกักเก็บปริมาตรน้ำได้ 2,431 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปัจจุบันมีปริมาตรน้ำกักเก็บอยู่เพียง 15% (กรมชลประทาน, 2563)  
 อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งผลิตอาหารด้านโปรตีนขนาดใหญ่
ของชุมชน อีกทั้งยังมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า ด้านการชลประทานและการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงาม วิวทิวทัศน์  ตกปลา ออกกำลังกาย ถ่ายรูป พักผ่อนหย่อนใจ  
ด้านการประมง มีชาวประมงจับสัตว์น้ำมาขาย อีกทั้งนำไปแปรรูป เป็นการสร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนที่อาศัย  

อยู่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ การนำทรัพยากรสัตว์น้ำมาใช้ประโยชน์นั้น ในอนาคตถ้าจำนวนชาวประมงเพิ่มมาก ขึ้น  
ความต้องการทรัพยากรสัตว์น้ำก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย การจับสัตว์น้ำเกินกำลังผลิตของธรรมชาตินั้น อาจส่งผลกระทบ  

ต่อระบบนิเวศของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ได้ซ่ึงข้อมูลผลจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558 ถึง 
พ.ศ. 2562) เพื่อศึกษาขอ้มูลของสถิติผลจับสัตว์น้ำภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ให้ทราบถึงสถานภาพของทรัพยากรสัตว์น้ำ
ที่มีภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์นั้นมีแนวโน้มไปในทิศทางใด เพื่อช่วยในการวางแผน กำหนดนโยบาย และมาตรการในการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อทราบปริมาณผลจับสตัว์น้ำภายในเขื่อนอุบลรตัน์ 5 ปีย้อนหลงั พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 

 2. เพื่อหาแนวโน้มและทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 
วิธีดำเนินการ 
1. การรวบรวมข้อมูล 

 ดำเนินการรวบรวมปริมาณผลจับสัตว์น้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ โดยบันทึกข้อมูลผลจับสัตว์น้ำจากท่าขึ้นปลา 
และผู้รับซ้ือปลาจากชาวประมง รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ทั้งจังหวัดขอนแก่น และหนองบัวลำภู ในทุกเดือน ๆ ละครั้ง 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 กำหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาออกเปน็ 4 พื้นที่ 
 วิเคราะห์ข้อมูลผลจับสัตว์น้ำที่ได้จากท่าขึ้นปลา และผู้รับซ้ือปลา โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปริมาณผลจับสัตว์น้ำ
รายเดือนของแต่ละท่าขึ้นปลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 

 

ผลการศึกษา 
 จากการรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จากท่าขึ้นปลา และผู้รับซ้ือปลา โดยจำแนกท่าปลา
ออกเป็นแต่ละหมู่บ้าน ทั้งหมด 27 หมู่บ้าน 13 ตำบล 5 อำเภอ 2 จังหวัด ดังแสดงในตารางที ่1 

 

  

- 311 -



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 P14 

ตารางที่ 1 ท่าข้ึนปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ แบ่งตามหมู่บา้น 

ท่าที ่ ท่าปลา ตำบล อำเภอ จังหวัด 

1 บ้านท่าเรือ    เขื่อนอุบลรัตน์   อุบลรัตน์  ขอนแก่น  
2 บ้านภูคำเบ้า    เขื่อนอุบลรัตน์   อุบลรัตน์  ขอนแก่น  
3 บ้านดอนกอก    บ้านผือ   หนองเรือ  ขอนแก่น  
4 บ้านหนองผือ    บ้านผือ   หนองเรือ  ขอนแก่น  
5 บ้านโนนศิลา   บ้านกง   หนองเรือ  ขอนแก่น  
6 บ้านฟ้าเหลื่อม   หนองเรือ  หนองเรือ  ขอนแก่น  
7 บ้านวังหินซา     ขนวน   หนองนาคำ  ขอนแก่น  
8 บ้านโนนตูม   ขนวน หนองนาคำ ขอนแก่น  
ท่าที ่ ท่าปลา ตำบล อำเภอ จังหวัด 

9 บ้านหนองกุงเชิน    หนองกุงเชิน ภูเวียง  ขอนแก่น  
10 บ้าน โนนม่วง    หนองกุงเชิน ภูเวียง ขอนแก่น  
11 บ้านโนนสะอาด    นาหว้า   ภูเวียง  ขอนแก่น  
12 บ้านโนนกระเดา    นาหว้า   ภูเวียง  ขอนแก่น  
13 บ้านนาหว้า    นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น  
14 บ้านหนองผักแว่น   หว้าทอง   ภูเวียง  ขอนแก่น  
15 บ้านโป่งสังข์  หว้าทอง   ภูเวียง  ขอนแก่น  
16 บ้านกุดแคน    ทุ่งชมพู  ภูเวียง ขอนแก่น  
17 บ้านห้วยข้ีหนู   ทุ่งชมพู  ภูเวียง ขอนแก่น  
18 บ้านกุดดุก  ดินดำ  ภูเวียง ขอนแก่น  
19 บ้านหนองทุ่ม    นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น  
20 บ้านโคกน้อย    โคกใหญ่  โนนสัง  หนองบัวลำภู   
21 บ้านโคกใหญ่    โคกใหญ่  โนนสัง  หนองบัวลำภู   
22 บ้านหนองแต้   โคกใหญ่  โนนสัง  หนองบัวลำภู   
23 บ้านโนนยาว    โคกใหญ่  โนนสัง  หนองบัวลำภู   
24 บ้านโนนสว่าง  โนนเมือง   โนนสัง  หนองบัวลำภู   
25 บ้านห้วยบง    โนนเมือง   โนนสัง  หนองบัวลำภู   
26 บ้านโคกม่วงชุม    โนนเมือง   โนนสัง  หนองบัวลำภู   
27 บ้านท่าลาด    หนองเรือ   โนนสัง  หนองบัวลำภู   
  
 แบ่งพื้นที่ศึกษาออกตามเขตพื้นที่ 4 เขต ได้แก่ พื้นที่ท่ี 1 เขตที่ได้รับอิทธิพลของแม่น้ำพอง ได้แก่ ท่าปลาบ้านวังหินซา 
ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ท่าปลาบ้านโนนตูม ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น บ้านกุดดุก 
ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ้านโนนสว่าง ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู บ้านห้วยบง 
ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และบ้านโคกม่วงชุม ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู  
พื้นทีท่ี่ 2 เขตที่แม่น้ำพองไหลเข้ามาปะทะกับน้ำในอ่างเก็บน้ำ ได้แก่ บ้านหนองผักแว่น ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
บ้านโป่งสังข์ ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ้านกุดแคน ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ้านห้วยขี้หนู 
ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ้านโคกน้อย ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู บ้านโคกใหญ่ 
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ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู บ้านหนองแต้ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู บ้านโนนยาว 
ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และบ้านท่าลาด ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู  
พื้นที่ท่ี 3 เขตที่น้ำในอ่างเก็บน้ำเป็นน้ำนิ่ง ได้แก่ บ้านท่าเรือ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น บ้านภูคำเบ้า 
ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น บ้านโนนสะอาด ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ้านโนนกระเดา 
ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และบ้านนาหว้า ตำบลนาหว้ า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ที่ 4  

เขตที่ได้รับอิทธิพลของลำน้ำเชิญ ได้แก่ บ้านดอนกอก ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น บ้านหนองผือ ตำบลบ้านผือ 
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น บ้านโนนศิลา ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น บ้านฟ้าเหลื่อม ตำบลหนองเรือ 
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น บ้านหนองกุงเซิน ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ้านโนนม่วง ตำบลหนองกุงเซิน 
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และบ้านหนองทุ่ม ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 แผนที่แบ่งเขต 4 เขตในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน ์

 

2. ชนิดสัตว์น้ำท่ีพบ  
 จากการรวบรวมผลจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จากสมุดจดบันทึก พบสัตว์น้ำทั้งหมดที่จับได้จำนวน 50 ชนิด 
ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ชนิดสัตว์น้ำท่ีพบจากผลจับสตัว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ปี พ.ศ. 2558 - 2562 แยกตามรายป ี

ลำดับที ่ ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร ์ 2558 2559 2560 2561 2562 

 
  Family Notopteridae            

1 กราย Chitala ornata + + + + + 

2 สลาด Notopterus notopterus + + + + + 

    Family Clupeidae           

3 ซิวแก้ว Clupeichthys aesarnensis + + + + + 

เขตท่ี 1 
เขตท่ี 2 

เขตท่ี 3 

เขตท่ี 4 

- 313 -



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 P14 
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    Family Cyprinidae           

4 แปบ Parachela siamensis + + + + + 

5 ซิว Rasbora sp. + + + + - 

6 จีน Hypophthalmichthys sp. + + + + + 

7 ไน Cyprinus carpio - + - + - 

8 กระโห้ Catlocarpio siamensis - + + - - 

9 ไส้ตัน Cyclocheilichthys sp. + + + + + 

10 หนามหลังขาว Mystacoleucus ectypus - - + - - 

11 ปลากะมัง Puntioplites proctozysron + + + + + 

12 ตะเพียนขาว Barbonymus gonionotus      + + + + + 

13 กระสูบ Hampala sp.  + + + + + 

14 ตะเพียนทราย Puntius brevis           + + + + + 

15 นวลจันทร์ไทย Cirrhinus microlepis + - - - - 

16 นวลจันทร์เทศ Cirrhinus cirrhosus - - - + - 

17 กาดำ Labeo chrysophekadian + + + + + 

18 ยี่สกเทศ Labeo rohita + + + + + 

19 สร้อยลูกกล้วย Labiobarbus lineatus             + + + + + 

20 สร้อยขาว Henicorhynchus siamensis        + + + + + 

21 พรมหัวเหม็น Osteochilus melanopleurus + + + + + 

22 หน้าหมอง Osteochilus lini + + + + + 

23 สร้อยนกเขา Osteochilus hasseltii + + + + + 

    Family Cobitidae           

24 รากกล้วย Acantopsis sp. - - - + + 

    Family Bagridae           

25 กดเหลือง Hemibagrus nemurus               + + + + + 

26 กดคัง Hemibagrus wyckioides + + + + + 

27 แขยงข้างลาย Mystus sp. + + + + + 
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ลำดับที ่ ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร ์ 2558 2559 2560 2561 2562 

    Family Siluridae           

28 ปีกไก ่ Kryptopterus cryptopterus + + + + + 

29 ชะโอน Ompok bimaculatus + + + + + 

30 เนื้ออ่อน Phalacronotus sp. + + + + + 

31 เค้า Wallago attu + + + + + 

    Family Pangasiidae           

32 บึก Pangasianodon gigas + + - + + 

33 สวาย Pangasianodon hypophthalmus + + + + + 

    Family Clariidae           

34 ดุก Clarias batrachus + + + + + 

    Family Belonidae           

35 กระทุงเหว Xenentodon cancila + + + + + 

    Family Synbranchidae           

36 ไหล Monopterus albus  + + + + + 

    Family Mastacembelidae           

37 หลด Macrognathus sp. + + + + + 

38 กระทิง Mastacembelus favus + + + + + 

    Family Centroponidae           

39 กะพงขาว Lates calcarifer - - + - - 

    Family Ambassidae           

40 แป้นแก้ว Parambassis siamensis - + - - + 

    Family Pristolepididae           

41 หมอช้างเหยียบ Pristolepis fasciata   + + + + + 

42 บู่ทราย Oxyeleotris marmoratus + + + + + 

    Family Anabantidae           

43 หมอไทย Anabas testudineus + + + + + 

    Family Osphronemidae           

44 กระดี่หม้อ Trichogaster trichopterus + + + + + 
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ลำดับที ่ ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร ์ 2558 2559 2560 2561 2562 

45 สลิด Trichopodus pectoralis  + + + + + 

    Family Channidae           

46 ช่อน Channa striata + + + + + 

47 ชะโด Channa micropeltes + + + + + 

    Family Tetraodontidae           

48 ปักเป้า Monotretus sp. + + + + - 

    Family Cichidae           

49 นิล Oreochromis niloticus + + + + + 

     Family Palaemonidae           

50 กุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii + + + + + 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย + หมายถึง พบ และเครื่องหมาย - หมายถงึ ไม่พบ 

 

 ทำจากจำแนกชนิดสัตว์น้ำออกตามลำดับช้ันทางอนุกรมวิธาน ในระดับวงศ์ (Family) ได้ทั้งหมด 21 วงศ์ อ้างอิงจาก 
ชวลิต (2547) และนณณ์ (2563) ดังนี้ Anabantidae, Ambassidae, Bagridae, Belonidae, Centroponidae, Chandidae, 

Cichlidae, Clariidae, Clupeidae, Cobitidae, Cyprinidae, Eleotridae, Mastacembelidae, Notopteridae, Osphronemidae, 

Pangasiidae, Pristolepididae, Siluridae, Synbranchidae, Tetraodontidae และ Palaemonidae  

 

3. ปริมาณผลจับสตัว์น้ำ  
 จากการรวบรวมผลจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จากสมุดจดบันทึกที่ได้จากท่าขึ้นปลา พบข้อมูลปริ มาณ 

ผลจับสัตว์น้ำในปี พ .ศ. 2558 รวม 822,209.74 กิโลกรัม สัตว์น้ำที่จับได้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปลาสร้อยขาว  
ปลากระมัง ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยนกเขา และปลากระสูบ ปริมาณผลจับสัตว์น้ำในปี พ.ศ. 2559 รวม 736,866.02 กิโลกรัม 
สัตว์น้ำที่จับได้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียนขาว ปลากระมัง ปลาสวาย และปลาสร้อยนกเขา 
ปริมาณผลจับสัตว์น้ำในปี พ.ศ. 2560 รวม 992,449.85 กิโลกรัม สัตว์น้ำที่จับได้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว 
ปลากระมัง ปลาสร้อยขาว ปลาซิวแก้ว และปลาสร้อยนกเขา ปริมาณผลจับสัตว์น้ำในปี พ.ศ. 2561 รวม 765,694.27 กิโลกรัม 
สัตว์น้ำที่จับได้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่  ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว ปลากระมัง ปลานิล และปลาซิวแก้ว และ
ปริมาณผลจับสัตว์น้ำในปี พ.ศ. 2562 รวม 628,626.16 กิโลกรัม สัตว์น้ำที่จับได้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปลานิล ปลาสร้อยขาว 
ปลากระมัง ปลาซิวแก้ว และปลาตะเพียนขาว  
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ภาพที่ 2 ปริมาณผลจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวดัขอนแก่น ปี พ.ศ. 2558 - 2562 

 

 เมื่อทำจากจำแนกชนิดสัตว์น้ำออกตามลำดับชั้นทางอนุกรมวิธาน ในระดับวงศ์ (Family) จะได้ปริมาณผลจับสัตว์น้ำ
จำแนกตามระดับวงศ์ (Family) จากข้อมูลพบว่า วงศ์ Cyprinidae (วงศ์ปลาตะเพียน) เป็นกลุ่มที่พบปริมาณผลจับสัตว์น้ำสูงที่สุด
ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 

 
ภาพที่ 3 ปริมาณผลจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2558 - 2562 แยกตามระดับวงศ์ (Family) 

 

สรุปผลและวิจารณ์ผล 

 จากข้อมูลรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ได้ทั้งหมด 27 หมู่บ้าน 17 ตำบล 5 อำเภอ 2 จังหวัด 
พบความหลากหลายของสัตว์น้ำทั้งหมด 50 ชนิด (ปลา 49 ชนิด และกุ้งก้ามกราม) ส่วนปริมาณผลจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนอุบลรัตน์ พบว่าในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณผลจับสัตว์น้ำสูงสุดอยู่ที่ 992,449.85 กิโลกรัม รองลงมาได้แก่ปี พ.ศ. 2558 

รวม 822,209.74 กิโลกรัม  ปี พ.ศ. 2561 รวม 765,694.27 กิโลกรัม ปี พ.ศ. 2559 รวม 736,866.02 กิโลกรัม และปี พ.ศ. 2562 

พบปริมาณผลจับสัตว์น้ำน้อยที่สุดอยู่ท่ี 628,626.16 กิโลกรัม  
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 เม่ือนำข้อมูลปริมาตรกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ มาเปรียบเทียบกับผลจับสัตว์น้ำ พบว่าปริมาณผลจับสัตว์น้ำ
มีความสัมพันธ์กับระดับกักเก็บน้ำภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ถ้าระดับน้ำมีปริมาณมาก ผลจับสัตว์น้ำจะมากขึ้นตามไปด้วย 
ดังแสดงในภาพที่ 4 

 เม่ือทำจากจำแนกชนิดสัตว์น้ำออกตามลำดับช้ันทางอนุกรมวิธาน ในระดับวงศ์ (Family) สัดส่วนของปริมาณผลจับสัตว์น้ำ
จำแนกตามระดับวงศ์ (Family) ในรอบ 5 ปี พบว่าผลจับสัตว์น้ำสูงสุด ได้แก่ วงศ์ Cyprinidae (กลุ่มปลาตะเพียน) เป็นกลุ่ม 

ที่มีผลจับมากที่สุดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ดังแสดงในภาพที่ 5 

 ทำจากพิจารณาวงศ์ Cyprinidae (กลุ่มปลาตะเพียน) ทีพ่บมากที่สุดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (ภาพท่ี 6) และวงศ์ 
Cichlidae (กลุ่มปลานิล) ที่พบเป็นอันดับสอง พบว่าปริมาณผลจับปลานิลใน 5 ปีย้อนหลังมานี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 7) 

และพบว่าผลจับสัตว์น้ำกลุ่มปลานิลคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์กับปริมาณสัตว์น้ำทั้งหมดที่จับได้ในเขื่อนอุบลรัตน์มีเปอร์เซ็นต์  
ที่เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ (ตารางที่ 3) 

 

 
 ภาพที่ 4 ภาพแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณผลจับสัตว์น้ำ และปริมาตรกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน ์5 ปี  
  (พ.ศ. 2558 - 2562)  

 

 
ภาพที่ 5 สัดส่วนปริมาณผลจบัสัตว์น้ำ 10 ชนิดที่พบมากในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน ์
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 ภาพที่ 6 ปริมาณผลจับสัตว์น้ำวงศ์ Cyprinidae 5 ปี ภาพที ่7 ปริมาณผลจับสัตว์น้ำกลุม่ปลานลิ 5 ปี 

 

ตารางที่ 3 สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของสัตว์น้ำกลุม่ปลานิล ในรอบ 5 ปี พ.ศ. 2558 - 2562 

ปี 
Cichlidae 

(กิโลกรัม) 
ผลจับสัตว์น้ำรวม 

(กิโลกรัม) 
สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของสัตว์น้ำกลุม่ 

ปลานิลเทียบกับผลจับสัตว์น้ำรวม 

2558 32,727.04   822,209.74  3.98 

2559 39,540.75   736,866.02  5.37 

2560 54,913.30   992,449.85  5.53 

2561 84,012.27   765,694.27  10.97 

2562 138,424.69   628,626.16  22.02 

 

 จากการงานวิจัยของ Schofield et al. (2007) กล่าวว่า ผลกระทบจากการรุกรานของปลานิลนั้นมีหลายประการ 
ดังนี้ ปลานิลสามารถแก่งแย่งอาหาร และที่อยู่อาศัยของปลาประจำถิ่นในแหล่งน้ำได้ ปลานิลเป็นศัตรูของปลาประจำถิ่น ปลานิล
สามารถกินไข่ปลาของปลาประจำถิ่นได้ อีกทั้งปลานิลนั้นยังทำให้สภาพแวดล้อมของแหล่งที่ อยู่อาศัยของปลาชนิดอื่น ๆ  
ในแหล่งน้ำนั้นเปลี่ยนไป เช่น การทำให้เกิดตะกอน และการเกิดยูโทรฟิเคช่ัน และการศึกษาของ Zambrano L. et al. (2006)  

ที่กล่าวว่าการรุกรานของปลานิล ส่งผลกระทบทางกายภาพ ทำให้ความขุ่นของน้ำเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ 
ความเข้มข้นสารอาหาร และสารแขวนลอย อีกทั้งยังทำให้ความหลากหลายของสัตว์ น้ำในแหล่งน้ำลดลงอีกด้วย และ 

การเพิ่มขึ้นของปลานิลนั้นทำให้การเจริญเติบโตของปลาประจำถิ่นลดลง (Gu Dang En et al., 2015)  

 จากข้อมูลปริมาณผลจับสัตว์น้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2558 ถึง 2562) นั้น พบว่าปริมาณ
ผลจับสัตว์น้ำมีความสัมพันธ์กับระดับกักเก็บน้ำภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ถ้าระดับน้ำมีปริมาณมาก ผลจับสัตว์น้ำจะมากขึ้น 

และพบการเพิ่มขึ้นของปลานิล ซ่ึงมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต การเพิ่มขึ้นของปลานิลนั้นอาจส่งผลกระทบต่อปลาประจำถิ่น 
ทำให้ปลาประจำถิ่นมีปริมาณลดน้อยลง หรือทำให้ความหลากหลายของสัตว์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ลดลงได้ ดังนั้นจึงควรเฝ้าระวัง
การเพิ่มขึ้นของปลานิลต่อไปในอนาคต 
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สภาวะการทำประมง และผลจับกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 
 

วรปรัชญ์ เหาะเจริญ*และ เกรียงไกร สมชัย 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาสภาวะการทำประมง และผลจับกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
ทางเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงที่จับกุ้งก้ามกราม  สภาวะการทำการประมงกุ้งก้ามกราม  และปัญหาและอุปสรรค 

ของการทำประมงกุ้งก้ามกราม โดยทำการศึกษาจากชาวประมงที่จับกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เป็นหลัก จำนวน 30 ราย  
ในปี 2562 ตลอดทั้งปี ด้วยแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

 ผลการศึกษาพบว่า ของชาวประมงที่ศึกษาทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 54.5 ปี โดยมีอายุในช่วง 51 – 60 ปี 

มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 56.57 มีประสบการณ์ทำประมงเฉลี่ย 32.7 ปี อาชีพหลักคืออาชีพประมงมีรายได้รวมเฉลี่ย 

รายละ 117,646.67 บาทต่อปี โดยเป็นรายได้จากการทำประมงกุ้งก้ามกรามเฉลี่ย 85,113.33 บาทต่อปี ชาวประมงส่วนใหญ่ 
มีพื้นท่ีเกษตรสำหรับทำนาเฉลี่ยรายละ 10.5 ไร่ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเช่าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การออมเงินส่วนใหญ่จะทำการออมเงิน
กับกลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บ้าน และธนาคารของรัฐคิดเป็นร้อยละ 66.67 ภาวะหนี้สินส่วนใหญ่ร้อยละ 33.33 ชาวประมง 
มีภาวะหนี้สิ้นกับธนาคารการเกษตร (ธกส.) เฉลี่ยรายละ 100,000 บาท โดยหนี้สินส่วนใหญ่เกิดจากการกู้มาเพื่อทำการเกษตร
และซ้ือเครื่องมือประมง  

ผลจับกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จากท่าขึ้นสัตว์น้ำทั้งหมดที่มีรอบอ่างเก็บน้ำ ฯ จำนวน 29 ท่า พบว่า 
มี 15 ท่าขึ้นสัตว์น้ำ ที่มีผลจับจากกุ้งก้ามกรามต่อเนื่อง โดยรวมในปี 2562 พบว่ามีจำนวน 2,116.5 กิโลกรัม โดยพบผลจับ 

กุ้งก้ามกรามสูงสุดในเดือนธันวาคม และต่ำสุดในช่วงเดือนกันยายน ชาวประมงส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือข่าย ยอขันช่อ และเบ็ด  

เป็นเครื่องมือหลักในการทำประมงกุ้งก้ามกราม โดยมีผลผลติเฉลีย่เท่ากับ 25.5 กิโลกรัมต่อรายต่อเดือน และชาวประมงจะนำกุ้งก้ามกราม
มาจำหน่ายให้กับท่าขึ้นสัตว์น้ำประจำของชาวประมงซ่ึงจะเป็นผู้กำหนดราคา โดยส่วนใหญ่กุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ 3 – 10 ตัวต่อกิโลกรัม 
จะจำหน่ายที่ราคา 350 - 500 บาทต่อกิโลกรัม หากมีขนาดเล็กมากกว่า 10 ตัวต่อกิโลกรัม จะจำหน่ายที่ 250 – 300 บาทต่อกิโลกรัม 
สำหรับปัญหาของชาวประมงกุ้งก้ามกรามในพื้นที่ พบว่าเกิดจากปัญหาทรัพยากรกุ้งก้ามกรามลดน้อยลง ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างเครื่องมือประมง ปัญหาชาวประมงต่างถิ่น ปัญหาน้ำน้อย โดยชาวประมงเสนอให้กรมประมงทำการปล่อยกุ้งก้ามกราม
เพิ่มขึ้นในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำท่ีมีราคาสูงเมื่อเทียบกับสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ และตลาดยังมีความต้องการ
ค่อนข้างสูง รวมทั้งเสนอแนะให้กรมประมงช่วยดูแลและบริหารจัดการชาวประมงจากต่างถิ่นที่เข้ามาทำการประมงในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนอุบลรัตน์ในจำนวนท่ีมากขึ้นทุกปี ซ่ึงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวประมงพื้นถิ่นที่ประกอบอาชีพประมง 
 

คำสำคัญ: กุ้งก้ามกราม ผลจับ อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน ์
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Fisheries Status and Catch of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii)  

in Ubolratana Reservoir. 

 

Worapat Horjarlearn* and Kriangkrai Somchai 

Khonkaen Inland Fisheries Research and Development Center (Ubonrattana reservoir) 

 

Abstract 

The study of fisheries status and catch of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) 

in Ubolratana reservoir was aimed to investigate the present status on socio-economic aspects, the fishing status 
and the challenges. 30 fishers (mainly catch Giant freshwater prawn in the Ubonratana reservoir) were 

sampled and interviewed for their fishing activities all year round in 2019. Collected data werer analyzed 

by using descriptive statistics. 

 The results showed that all fishers were males with an average age of 54.5 years. Most of them 

were in the range of 51 - 60 years (56.57%). The average experience on fisheries was 32.7 years. The major 

occupation was fishing with average total income of 117,646.67 Baht/fisher/year included income of 

85,113.33 Baht/fisher/year from catching of giant freshwater prawn. Most fishers had an average farmland 

ownership of 10.5 rai which rented from the electricity generating authority. Most savings were made with 

the saving groups of the village and the state banks for 66.67%. Most fishers had debts and 33.33% of  

the fishers were in debt status with the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) with  

an average of 100,000 Baht/fisher. Most of the debts were borrowed for farming and fishing gears purchases. 

All of the 29 fishing ports around the Ubonratana reservoir, it was found that only 15 fishing ports 

could buy the giant freshwater prawn. By the year 2019, the total catch of giant freshwater prawn were 

2,116.5 kilograms in with the highest in December and the lowest in September. Most fishers used mainly 

in stationary gillnet, giant lift nets and hooks. Average productivity was 25.5 kilograms/fisher/month. 

All prawns were sold to the fishing ports who determined the price in 2 sizes range as 3 - 10 prawns/kilogram 

(350 - 500 Baht/kilogram) and smaller than 10 prawns/kilogram (250 - 300 Baht/kilogram). Due to the reducing 

of the prawns, the conflicts of the fishing gears and the foreign fishers and the water depth, they were  

the main problems in in the Ubonratana reservoir. While the fishers proposed the Department of Fisheries to 

release more giant freshwater prawn in the Ubonratana reservoir because of the high price and high 

market demand. Including the Department of Fisheries should manage the foreign fishers which were increased 

in every year which affects the livelihoods of the local fishers in the Ubonratana reservoir. 

 

Keyword: Giant freshwater prawn, Catch, Ubonratana reservoir 
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คำนำ 
 กุ้งก้ามกราม (giant freshwater prawn) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Macrobrachium rosenbergii และมีช่ือท้องถิ่น
ของไทยหลายอย่าง เช่น กุ้งนาง กุ้งหลวง กุ้งหัวใหญ่ กุ้งก้ามเกลี้ยง เป็นต้น ในประเทศไทยกุ้งก้ามกรามจัดเป็นกุ้งน้ำจืดขนาดใหญ่ 
ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีมูลค่าสูงกว่าสัตว์น้ำจืดชนิดอื่น ๆ โดยกุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์น้ำท่ีมีการวางไข่ในพื้นที่น้ำกร่อย 
และเจริญเติบโตในพื้นที่แหล่งน้ำจืด จึงส่งผลให้กุ้งก้ามกรามไม่สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้ในแหล่งน้ำจืดที่ซ่ึงไม่มีพื้นที่ติดต่อ  

กับปากแม่น้ำหรือพื้นที่น้ำเค็ม เช่น อ่างเก็บน้ำ หนอง บึง เป็นต้น ดังนั้น การเพิ่มผลผลิตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจืด 

ประเภทนี้โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำ โดยอาหารของกุ้งก้ามกราม ได้แก่ ไส้เดือน   

ตัวอ่อนของลูกน้ำ ไรแดง ลูกปลาขนาดเล็ก ซากของสิ่งมีชีวิต และในบางครั้งก็กินพวกเดียวกันเองในช่วงเวลาที่เกิดการลอกคราบ
ทำให้กุ้งก้ามกรามมีความอ่อนแอ จึงส่งผลให้กุ้งก้ามกรามมีพฤติกรรมการอยู่อาศัยแบบหลบซ่อนเนื่องจากต้องมีการลอกคราบ
เพื่อการเจริญเติบโตตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องหลบซ่อนศัตรูหรือผู้ล่าในพื้นที่บริเวณนั้น  
 อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการก่อสร้าง
เพื่อการเกษตร การผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทาน และการประมง โดยอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มีลักษณะคล้ายก้นกระทะใหญ่
ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา ความลึกเฉลี่ย 5.6 เมตร ความอุดมสมบูรณ์ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มีค่าอัตราส่วนระหว่างระยะทาง
รอบอ่างเก็บน้ำกับเส้นรอบวงของวงกลมที่ มีพื้นที่ เท่ากับอ่างเก็บน้ำ (shoreline development) เท่ากับ 6.15 ซ่ึงจัดว่าเป็น
อัตราส่วนที่มีค่าค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าอ่างเก็บน้ำนี้มีลักษณะเว้าแหว่งสลับซับซ้อนทำให้มีส่วนต่อเช่ือมระหว่างพื้นดิน 

กับพื้นน้ำมาก อีกทั้งยังมีพื้นที่รับน้ำที่มีพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เพาะปลูกมากกว่าครึ่งหนึ่งจึงทำให้ได้รับอิทธิพลจากพื้นดินมาก 

ส่งผลให้แหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์มาก (อารีย์ และคณะ, 2511) โดยบางส่วนของอ่างเก็บน้ำเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่ยืนต้นตายอยู่ในน้ำ 
และบางส่วนถูกปกคลุมด้วยพืชน้ำ เช่น สาหร่าย ผักตบชวา รวมทั้งบางพื้นท่ีมีโขดหิน ซ่ึงเอื้ออำนวยต่อการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
และเป็นที่หลบซ่อนของกุ้งก้ามกรามเป็นอย่างดี จากการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี 
ส่งผลให้ชาวประมงสามารถจับกุ้งก้ามกรามได้ในปริมาณมากขึ้น โดยในปี 2562 พบว่ามีผลผลิตกุ้งก้ามกรามที่ถูกจับได้ 
ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในปริมาณ 2,464.8 กิโลกรัม หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านบาท ซ่ึงถือเป็นการสร้างรายได้
ให้กับชาวประมงและชุมชนในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น หากได้ มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดี 
ทั้งในส่วนของเครื่องมือประมงที่ใช้จับ ขนาดกุ้งที่เหมาะสมในการจับ พื้นที่อยู่อาศัยของกุ้งก้ามกราม ร่วมกับการดูแลรักษา 
ห่วงโซ่อาหารสำหรับกุ้งก้ามกราม ย่อมจะส่งผลให้กุ้งก้ามกรามกลายเป็นสัตว์น้ำที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ใน  

อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ และกรมประมงต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจสงัคมของชาวประมงที่จับกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรตัน์ 
2. เพื่อศึกษาสภาวะการทำการประมงกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน ์

3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการทำประมงกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรตัน์ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแทนจำนวนชาวประมงที่มีอาชีพจับกุ้งก้ามกรามเป็นหลัก จำนวน 30 ราย 

จังหวัด อำเภอ ตำบล ช่ือหมู่บ้าน จำนวน (ราย) 

หนองบัวลำภ ู โนนสัง โนนเมือง บ้านห้วยบง 4 

  หนองเรือ บ้านท่าลาด 11 

  โคกใหญ ่ บ้านโคกใหญ ่ 1 

   บ้านโคกน้อย 3 

   บ้านโนนยาว 1 

ขอนแก่น อุบลรัตน ์ เขื่อนอุบลรัตน ์ บ้านภูคำเบ้า 1 

 หนองเรือ บ้านผือ บ้านดอนกอก 4 

   บ้านหนองผือ 3 

  บ้านกง บ้านโนนศิลา 1 

 ภูเวียง ทุ่งชมพู บ้านกุดแคน 1 

รวม 30 

 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์มโีครงสร้างแบบปลายปิดและปลายเปิด แบ่งเป็น 3 ตอน 

  ตอนท่ี 1 สภาพทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวประมงท่ีจับกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน ์

  ตอนท่ี 2 สภาวะการทำการประมงกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน ์

  ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคของการทำประมงกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน ์

 2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลผลจับกุ้งกา้มกรามจากท่าขึ้นสัตว์น้ำรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรตัน์ จำนวน 15 ท่าข้ึนสัตว์น้ำ 
3. การสร้างเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ 

 ศึกษา ค้นคว้า เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลจับกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง นำแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปหาความตรงของเนื้อหา ได้กำหนดกรอบแนวคิด 
กำหนดขั้นตอนเรียบเรียงของมูลตามตัวแปรที่ต้องการให้เป็นหมวดหมู่ จากนั้นให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง  
ของเนื้อหาอีกครั้ง ว่ามีความครอบคลุมของเนื้อหา ความชัดเจน ความเหมาะสมของคำถาม แล้วดำเนินแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อใช้เป็น
แบบสัมภาษณ์ในงานวิจัย 

 การประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ประเมินความเที่ยงตรงของ 
แบบสัมภาษณ์ ตอนที่ 1 – 3 

 การประเมินความเที่ยงตรงแบบสัมภาษณ์โดยใช้สูตร IOC ตาม Rovinelli and Hambleyon (1977) ดังนี้ คือ 𝐼𝑂𝐶  =  ∑𝑅𝑁  

 โดยที:่ ∑R = ผลรวมคะแนนความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

  N = จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

โดยเลือกหัวข้อสัมภาษณ์ทีมี่ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ถึง 1 มาใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ชาวประมง   
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 หลังจากได้แบบสัมภาษณ์ที่มีความสมบูรณ์แล้วจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเข้าพื้นที่ของชุมชนเป้าหมาย  

เพื่อการทำการเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ จากชาวประมงที่นำกุ้งก้ามกรามมาจำหน่ายให้กับท่าขึ้นสัตว์น้ำ โดยคัดเลือกชาวประมง
ที่มีการทำการประมงกุ้งก้ามกรามเป็นหลักและมีการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามให้กับท่าขึ้นสัตว์น้ำต่อเนื่องแล้วทำการสัมภาษณ์
ชาวประมงในแต่ละราย 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 โดยใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequencies) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าต่ำสุด 
ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการศึกษา 
1. สภาพทางเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงที่จับกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน ์
 ผลการศึกษาจากการสุ่มตัวอย่างจากชาวประมงที่มีอาชีพจับกุ้งก้ามกรามเป็นหลักจำนวน 30 ราย พบว่าชาวประมง 
ที่สุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย และนับถือศาสนาพุทธ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 ของชาวประมงตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด  
โดยชาวประมงที่ศึกษามีอายุ เฉลี่ย 54.5 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ ในช่วงระหว่าง 51 – 60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 56.67  

ของชาวประมงตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 ชาวประมงมีอายุต่ำสุด  

และอายุสูงสุดเท่ากับ 42 และ 68 ปี ตามลำดับ สำหรับระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างชาวประมง พบว่า ชาวประมงส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80 ของชาวประมงตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คิดเป็นร้อยละ 13.33 ด้านประสบการณ์ทำประมง พบว่าชาวประมงมีประสบการณ์การทำประมงอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 40 ของชาวประมงตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด รองลงมา คือ ชาวประมงมีประสบการณ์การทำประมงในช่วง 10 – 20 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 23.33 โดยมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยครัวเรือนละ 4 คนต่อครัวเรือน ซ่ึงส่วนใหญ่สมาชิกที่ออกทำการประมง
เฉลี่ย 2 คน  
 อาชีพหลักของกลุ่มชาวประมงที่ศึกษา พบว่าชาวประมงมีอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก  คิดเป็นร้อยละ 96.67  

ของชาวประมงตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมดและมีอาชีพค้าขายเป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 3.33 ในส่วนของอาชีพรอง พบว่า
ชาวประมงมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพรอง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของชาวประมงตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด รองลงมา มีอาชีพ
รับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพรอง คิดเป็นร้อยละ 10 ในส่วนของรายได้ชาวประมง พบว่ารายได้จากการประมงรวม (ทั้งปลาและกุ้งก้ามกราม) 
ทั้งปีโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  117,646.67 บาท ซ่ึงเป็นรายได้จากการทำการประมงกุ้งก้ามกรามเฉลี่ย 

85,113.33 บาท โดยชาวประมงที่มีรายได้จากกุ้งก้ามกรามมากที่สดุตอ่ปีเท่ากับ 108,000 บาทต่อปี และรายไดต้่ำสดุ 30,000 บาทต่อป ี 
สำหรับแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพประมง พบว่าใช้แหล่งเงินทุนของครอบครัวในการทำการประมง โดยมีแพรับซ้ือสัตว์น้ำ
จำพวกกุ้งก้ามกรามในบริเวณพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มีท่าขึ้นสัตว์น้ำกระจายอยู่ 29 ท่าขึ้นสัตว์น้ำ และพบมี 15 ท่าขึ้นสัตว์น้ำ
ที่มีผลผลิตกุ้งก้ามกรามขึ้นต่อเนื่องทั้งปีโดยมีผลจับกุ้งก้ามกราม คิดเป็นร้อยละ 86 ของผลจับกุ้งก้ามกรามจากท่าขึ้นสัตว์น้ำ
ทั้งหมด (ภาพท่ี 1) 

 การถือครองที่ดิน พบว่าการถือครองที่ดินส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ของชาวประมงตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด มีที่ดินเพื่อทำการเกษตร
ของชาวประมงต่อรายประมาณ 10.5 ไร่ต่อราย โดยที่ส่วนใหญ่เป็นท่ีดินที่เช่าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
สำหรับทำการเกษตรเท่านั้น การเป็นสมาชิกในกลุ่มหรือองค์กร พบว่าชาวประมงเป็นสมาชิกของกลุ่ม หรือองค์กรในชุมชน เช่น 
กรรมการของหมูบ้าน สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน หรือกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50 ของชาวประมง ตัวอย่างที่ศึกษาท้ังหมด
และชาวประมงที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือองค์กรใดเลย คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนการรับรู้ข่าวสารด้านประมง พบว่า ชาวประมง
ได้รับการรับรู้ข่าวสารด้านประมงมากถึง ร้อยละ 93.33 ของชาวประมงตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด และชาวประมงที่ไม่เคยรับรู้
ข่าวสารด้านการประมงเลย คิดเป็นร้อยละ 6.67 โดยแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการประมงที่ได้รับมาจากเจ้าหน้าทีข่องกรมประมง 
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คิดเป็นร้อยละ 90 ของชาวประมงตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด รองลงมา คือ จากผู้นำชุมชน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และจากเพื่อนชาวประมง 
คิดเป็นร้อยละ 50.00  

 
ภาพที ่1 แผนที่สังเขปแสดงแพปลารับซ้ือกุ้งก้ามกรามหลักในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน ์

 

2. สภาวะการทำการประมงกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์  
 จากการศึกษาปริมาณผลจับกุ้งก้ามกรามรายเดือน พบว่าชาวประมง ผลจับกุ้งก้ามกรามรายเดือนสูงสุด  

ในเดือนมกราคม คิดเป็นร้อยละ 16.46 ของปริมาณผลจับกุ้งก้ามกรามทั้งหมด รองลงมาเป็นปริมาณผลจับในเดือนพฤศจิกายน 
ตุลาคม และธันวาคม คิดเป็นร้อยละ 10.82, 10.53 และ 10.52 ตามลำดับ (ภาพที2่) ส่วนปริมาณผลจับกุ้งก้ามกรามรายท่าขึ้นสัตว์น้ำ
พบว่า มีท่าขึ้นสัตว์น้ำเพียงจำนวน 15 ท่า ที่มีผลจับกุ้งก้ามกราม โดยท่าขึ้นสัตว์น้ำแม่นาง มีปริมาณผลจับกุ้งก้ามกรามสูงที่สุด 
จำนวน 292.10 กิโลกรัม รองลงมาเป็นท่าขึ้นสัตว์น้ำแม่บง 280.20 กิโลกรัม (ภาพที่ 3) โดยเมื่อพิจาณาแบ่งพื้นที่ตามลักษณะ
ของการไหลของน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เป็น 5 พื้นท่ีแล้วพบว่าบริเวณพื้นท่ีที่ 2 สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 38.91 รองลงมา 
เป็นบริเวณท่าขึ้นสัตว์น้ำพื้นที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 24.56 (ภาพที่ 4) และเม่ือนำผลจับกุ้งก้ามกรามในพื้นที่มาคำนวณตามราคาเฉลี่ย
ของกุ้งก้ามกรามในพื้นที่นั้น ๆ แล้วโดยพื้นที่ที่ 1 และ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 450 บาท ส่วนในพื้นที่ที่ 3 และ 5 ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 500 บาท และในพื้นที่ที่ 4 ราคาเฉลี่ยของกุ้งก้ามกรามกิโลกรัมละ 600 บาท เม่ือพิจารณาด้านมูลค่าของกุ้งก้ามกราม 

ที่เกิดขึ้นแล้วพบว่ามูลค่าของกุ้งก้ามกรามที่เกิดขึ้นในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จำนวน 1,012,395 บาท โดยพื้นท่ีที่ 2 สามารถ
สร้างรายได้ให้กับชาวประมงในพื้นที่ได้จำนวน 370,575 บาท รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีที่ 5 จำนวน 259,900 บาท (ภาพท่ี 5) 
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เครื่องมือประมงที่ใช้จับกุ้งก้ามกราม พบว่าชาวประมงส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือข่ายในการจับกุ้งก้ามกราม คิดเป็นร้อยละ 90.00 

ของชาวประมงตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด รองลงมา คือ เครื่องมือเบ็ดราว คิดเป็นร้อยละ 33.33 และเครื่องมือแห ยอขันช่อ และลอบ 
คิดเป็นร้อยละ 16.67, 13.33 และ 3.33 ตามลำดับ โดยจำนวนเครื่องมือประมงที่ใช้ทำการประมง พบว่าเครื่องมือข่ายที่ชาวประมง
ใช้จับกุ้งก้ามกรามต่อครั้งมีจำนวนเฉลี่ย 6 ผืน เครื่องมือเบ็ดราวเฉลี่ย 1,000 ตัวเบ็ดต่อราย จำนวนวันในการทำประมงต่อเดือน 

พบว่าชาวประมงทำการประมงต่อเดือนเฉลี่ย 21.5 วัน โดยส่วนใหญ่ชาวประมงทำการประมงประมาณ20 – 25 วันต่อเดือน 
คิดเป็นร้อยละ 73.33 สำหรับพื้นที่ในการทำประมงของชาวประมงในการจับกุ้งก้ามกรามส่วนใหญ่ อยู่บริเวณลำน้ำพอง  
คิดเป็นร้อยละ 43.33 รองลงมา คือ พื้นที่บริเวณหน้าเขื่อนอุบลรัตน์ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และบริเวณลำน้ำเชิน คิดเป็นร้อยละ 23.34 
ในขณะที่จำนวนเดือนท่ีทำประมงในรอบปี พบว่าชาวประมงจำนวนร้อยละ 60 สามารถจับกุ้งก้ามกรามได้ตลอดทั้งปี รองลงมา
คือ ชาวประมงจับกุ้งได้ประมาณ 8 - 10 เดือน คิดเป็นร้อยละ 30 โดยพบว่าชาวประมงสามารถจับกุ้งก้ามกรามได้มากที่สุด 

ในเดือนมกราคม คิดเป็นร้อยละ 60 ของชาวประมงตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด รองลงมาเดือนตุลาคม คิดเป็นร้อยละ 20 ของ
ชาวประมงตัวอย่างที่ศึกษาท้ังหมด 

สำหรับรายได้จากการทำประมงกุ้งก้ามกราม พบว่าชาวประมงมีรายได้จากการทำประมงกุ้งก้ามกรามระหว่าง 
80,001 – 100,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 73.33 ชาวประมงตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด รองลงมา คือ ชาวประมงที่มีรายได้
จากการทำประมงกุ้งก้ามกราม 60,001 - 80,000 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 6.67 ส่วนการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามพบว่าชาวประมง
สามารถจำหน่ายกุ้งก้ามกรามให้กับท่าขึ้นสัตว์น้ำ หรือแม่ค้าประจำ คิดเป็นร้อยละ 93.33 และนำไปจำหน่ายเองในชุมชน 

หรือร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 6.67 โดยกุ้งก้ามกรามเม่ือจำหน่ายให้กับท่าขึ้นสัตว์น้ำหรือแม่ค้าประจำแล้วจะถูกจำหน่าย 

ต่อให้กับผู้บริโภค และบางส่วนจะมีแม่ค้าคนกลางนำไปจำหน่ายต่อในตัวจังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย และจังหวัดอุดรธานี 
โดยรูปแบบการจำหน่ายกุ้งก้ามกราม พบว่าชาวประมงจำหน่ายกุ้งก้ามกรามแบบสด คิดเป็นร้อยละ 93.33 รองลงมา  
คือ จำหน่ายแบบสดและแบบแช่แข็ง คิดเป็นร้อยละ 6.67 และการกำหนดราคากุ้งก้ามกราม พบว่าท่าขึ้นสัตว์น้ำหรือแม่ค้า 

จะเป็นผู้กำหนดราคารับซ้ือกุ้งก้ามกราม คิดเป็นร้อยละ 83.33 และการตกลงราคาระหว่างชาวประมงกับผู้ซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 16.67 
วิธีการจำหน่ายกุ้งก้ามกราม พบว่าชาวประมงจำหน่ายให้กับท่าขึ้นสัตว์น้ำหรือแม่ค้าประจำของชาวประมงในแต่ละราย  
คิดเป็นร้อยละ 83.33 และชาวประมงจำหน่ายเองไม่ผูกมัดกับท่าขึ้นสัตว์น้ำ หรือแม่ค้า คิดเป็นร้อยละ 16.67 วิธีชำระเงิน 

ค่ากุ้งก้ามกราม พบว่า พ่อค้าหรือแม่ค้าผู้รับซ้ือสัตว์น้ำจ่ายค่ากุ้งก้ามกรามให้ชาวประมงเป็นเงินสดทั้งหมด ร้อยละ 90  

และจ่ายเป็นเงินสดและเงินเช่ือ คิดเป็นร้อยละ 10 โดยกุ้งก้ามกรามจากท่าขึ้นสัตว์น้ำจะมีแม่ค้าคนกลางนำกุ้งก้ามกรามไปจำหน่าย 

ต่อในเมืองขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย และจังหวัดอุดรธานีต่อไป 

 
ภาพที่ 2 ผลจับกุ้งก้ามกรามรายเดือนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ปี พ.ศ. 2562 
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ภาพที่ 3 ผลจับกุ้งก้ามกรามแยกตามท่าข้ึนสตัว์น้ำจำนวน 15 ท่าข้ึนสัตว์น้ำรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ปี พ.ศ. 2562 

 

 
ภาพที่ 4 สัดส่วนผลจับกุ้งก้ามกรามแยกตามลักษณะพื้นท่ีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ 5 พื้นที่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน ์
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ภาพที่ 5 ผลจับ และมูลค่าของกุ้งก้ามกรามแยกตามลักษณะพื้นท่ีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ 5 พื้นที่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรตัน ์

 

3. ปัญหาและอุปสรรคของการทำประมงกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 
 จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ชาวประมงกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 ราย ด้วยแบบสอบถามที่สามารถเลือกตอบ 

ได้มากกว่า 1 ข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวประมงที่ศึกษาได้ระบุถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำการประมงกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนอุบลรัตน์ ดังนี ้

- ด้านทรัพยากรสัตว์น้ำและกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ลดลง ชาวประมงทั้งหมดระบุว่าปัญหา  

ในประเด็นดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 100  

- ด้านต้นทุนเครื่องมือประมง พบว่าชาวประมงมีปัญหาด้านต้นทุนราคาเครื่องมือประมงที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 90 

รองลงมาเป็นปัญหาด้านอายุการใช้งานท่ีสั้นของเครื่องมือข่าย คิดเป็นร้อยละ 66.67  
- ด้านยานพาหนะและเช้ือเพลิงในการทำประมง พบว่าชาวประมงมีปัญหาด้านต้นทุนเช้ือเพลิงที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 

รองลงมาปัญหาต้นทุนเรือประมงสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 66.67 และปัญหาด้านการลักขโมยเครื่องยนต์ และน้ำมันเช้ือเพลิง 
คิดเป็นร้อยละ 30 

- ด้านความขัดแย้งกับชาวประมงต่างถิ่นพบว่า ส่วนใหญ่ชาวประมงพื้นถิ่น  และประมงต่างถิ่นขัดแย้งเรื่องพื้นที่ 
ทำการประมง คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมาเป็น เรื่องความขัดแย้งการทำลายเครื่องมือประมงของชาวประมงพื้นถิ่น
คิดเป็นร้อยละ 53.33 และขัดแย้งเรื่องชาวประมงต่างถิ่นปล่อยของเสียลงแหล่งน้ำ (แปรรูปสัตว์น้ำแล้วจำหน่าย)  
คิดเป็นร้อยละ 40 

- ด้านการแย่งพื้นที่ทำการประมงพบว่าชาวประมงมีปัญหาการแย่งชิงพื้นที่การทำประมงระหว่างเครื่องมือข่ายและ
เครื่องมือข่าย คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาเป็นเครื่องมือข่าย และยอยกเคลื่อนที่ คิดเป็นร้อยละ 50  

- ด้านการตลาดพบว่า ชาวประมงไม่มีปัญหาด้านการตลาดราคาผลผลิตสัตว์น้ำเป็นที่พึงพอใจระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย 
คิดเป็นร้อยละ 93.33 ถูกท่าข้ึนสัตว์น้ำหรือแม่ค้าเอาเปรียบด้านราคา คิดเป็นร้อยละ 6.67 
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- ด้านสภาพอากาศพบว่า ชาวประมงมีปัญหาด้านสภาพอากาศที่แปรปรวนในฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ถึงเมษายน)  
คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาเป็นสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคมถึงตุลาคม) คิดเป็นร้อยละ 60.00 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 

 1. สภาพทางเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงท่ีจับกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ พบว่าชาวประมงส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 54.5 ปี นับถือศาสนาพุทธ จบระดับการศึกษาประถมศึกษา มีอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก และมีอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพรอง จำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 คนต่อครัวเรือน และสมาชิกที่ออกทำการประมงเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน 
ประสบการณ์ในการทำประมงเฉลี่ย 32.7 ปี ใช้เงินส่วนตัวในการลงทุนทำการประมง รายได้จากการทำการประมงเฉลี่ย 
117,646.67 บาทต่อปี เป็นรายได้จากการทำการประมงกุ้งก้ามกรามเฉลี่ย 85,113.33 บาทต่อปี ซ่ึงชาวประมงที่มีรายได้ 
จากการทำประมงกุ้งก้ามกรามสูงสุดต่อปี 108,000 บาทต่อปี การถือครองที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นที่ดินเช่าจากทางการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตเพื่อทำการเกษตร โดยเฉลี่ย 10.5 ไร่ต่อราย ชาวประมงร้อยละ 50 มีสถานะทางสังคมเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กร
ในชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน สมาชิกกองทุน เป็นต้น การรับรู้ข่าวสารด้านการประมงชาวประมงรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ด้านประมง 
คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยแหล่งข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่กรมประมง คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมา เป็นจากผู้นำชุมชน  
คิดเป็นร้อยละ 66.67 

 2. สภาวะการทำการประมงกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ พบว่าเครื่องมือประมงที่ชาวประมงนิยมใช้
เครื่องมือข่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมา เป็นเครื่องมือเบ็ดราว คิดเป็นร้อยละ 16.67 ขนาดและจำนวนเครื่องมือประมงที่ใช้ 
พบว่า เครื่องมือข่ายขนาดช่องตา 5.5 และ 7 เซนติเมตร เป็นขนาดช่องตาที่นิยมใช้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมา 
ขนาดช่องตา 5 และ 4 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 33.33 จำนวนเครือ่งมือข่ายที่ใช้ในแต่ละครั้งเฉลี่ย 6 ผืนต่อครั้ง พื้นที่ในการทำประมง
ส่วนใหญ่ชาวประมงจะทำประมงในพื้นที่บริเวณลำน้ำพอง คิดเป็นร้อยละ 43.33 รองลงมา เป็นบริเวณหน้าเขื่อนอุบลรัตน์  
คิดเป็นร้อยละ 33.33 จำนวนวันทำประมงของชาวประมงต่อเดือนเฉลี่ย 21.5 วันต่อเดือน จำนวนเดือนที่มีการทำประมง 
ส่วนใหญ่จะทำประมงท้ัง 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 60 เดือนที่มีผลผลิตกุ้งก้ามกรามมากที่สุด เดือนมกราคม คิดเป็นร้อยละ 60 

รายได้จากการทำประมงกุ้งก้ามกรามต่อปี เฉลี่ย 85,113.33 บาทต่อปี โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 80,001 – 100,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 73.33 ช่องทางการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ชาวประมงจะจำหน่ายให้กับท่าขึ้นสัตว์น้ำหรือ
แม่ค้าประจำ คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยแม่ค้ารับซ้ืออยู่ในช่วงราคา 400 - 500 บาทต่อกิโลกรัม ผลผลิตกุ้งก้ามกรามจะถูก
แม่ค้าคนกลางมารับซ้ือต่อเพื่อไปจำหน่ายในตลาดในเมืองขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย และอุดรธานีต่อไป รูปแบบการจำหน่าย
กุ้งก้ามกรามส่วนใหญ่ชาวประมงจะจำหน่ายแบบสด คิดเป็นร้อยละ 93.33 และมีการจำหน่ายแบบสดและแบบแช่แข็ง 
คิดเป็นร้อยละ 6.67 การกำหนดราคากุ้งก้ามกราม ท่าขึ้นสัตว์น้ำหรือแม่ค้าคนกลางจะเป็นผู้กำหนดราคารับซ้ือกุ้งก้ามกราม 
คิดเป็นร้อยละ 83.33 วิธีการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามชาวประมงจะมีการจำหน่ายให้กับท่าขึ้นสัตว์น้ำหรือแม่ค้าประจำของชาวประมง 
คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมาเป็นการจำหน่ายแบบไม่ผูกมัดกับท่าขึ้นสัตว์น้ำ คิดเป็นร้อยละ 16.67 การชำระเงิน 

ค่ากุ้งก้ามกรามจะชำระเป็นในรูปแบบเงินสด คิดเป็นร้อยละ 90 และจ่ายแบบเงินสดและเงินเช่ือ คิดเป็นร้อยละ 10  

 3. ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการของชาวประมงส่วนใหญ่พบว่าชาวประมงมีปัญหาการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำ
และการลดลงของทรัพยากรกุ้งก้ามกราม คิดเป็นร้อยละ 100 ปัญหาด้านต้นทุนเครื่องมือประมงที่สูงขึ้น ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างเครื่องมือประมง ปัญหาแย่งพื้นที่ทำการประมง ปัญหาความขัดแย้งระหว่าประมงพื้นถิ่น และประมงต่างถิ่น ปัญหาสภาพอากาศ 
และข้อเสนอแนะหน่วยงานกรมประมงส่วนใหญ่ชาวประมงให้ความเห็นว่า อยากให้ทางกรมประมงนำพันธุ์สัตว์น้ำมาปล่อยมากขึ้น
โดยเฉพาะกุ้งก้ามกราม รวมทั้งพันธุ์ปลาชนิดอื่น ๆ  เนื่องจากกุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์น้ำที่มีราคาสูงกว่าสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ  และเป็นที่ต้องการ
ของตลาดทำให้ชาวประมงมีรายได้สูงขึ้น และอยากให้ทางกรมประมงเข้มงวดเรื่องการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่โดยเฉพาะ
เครื่องมือยอข้ันช่อประกอบข่ายกางกั้น รวมทั้งอยากให้กรมประมง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดูแลจัดการชาวประมงจากต่างถิ่น
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ทีเ่ข้ามาทำประมงในแหลง่น้ำเนื่องจากบางครั้งชาวประมงต่างถิ่นแยง่พื้นที่ในการทำประมง บางครั้งมีกรณีสัตว์น้ำและเครื่องมือประมง
สูญหาย ซ่ึงอาจจะเกิดความขัดแย้งต่อไปในอนาคต 

 

เอกสารอ้างอิง 
อารีย์ สิทธิมังค์, อุปถัมถ์ ภวภูตานนต์ และธีรพันธ์ ภูคาสวรรค์.  2511.  การสำรวจชีวประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

ระหว่างปี พ.ศ. 2508 - 2509.  กองบำรุงสัตว์น้ำ, กรมประมง. 
Rovinelli, R. J. and R. K. Hambleton.  1977.  On the use of content specialists in the assessment of 

criterion-referenced test item validity.  Dutch Journal of Educational Research. 
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ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจบางชนิดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 
 

มณฑารพ ภู่เรือน1 วรปรัชญ์ เหาะเจริญ2 และ วารุณี เจ็กรัก2* 
1กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจบางชนิดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2562 แบ่งพื้นที่สำรวจออกเป็น 2 ส่วน คือบริเวณตอนบน 

(ลำน้ำพองที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์) และตอนล่าง  (ลำน้ำเชิญที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์) รวบรวม
ตัวอย่างเดือนละครั้งจากท่าขึ้นปลา 2 ท่า คือ ท่าขึ้นปลาบ้านท่าลาด อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และท่าขึ้นปลา 

บ้านดอนกอก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยรวบรวมปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ปลากระมัง ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียนขาว ปลาไส้ตันตาแดง และปลาแขยงข้างลาย เพื่อทราบฤดูวางไข่ 
และอัตราส่วนเพศของปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 

 ผลการศึกษาจำนวนตัวอย่างปลาทั้ง 5 ชนิด ประกอบด้วย ปลากระมังจำนวน 1,048 ตัว ปลาสร้อยขาว 941 ตัว 
ปลาตะเพียนขาว 957 ตัว ปลาไส้ตันตาแดง 716 ตัว และปลาแขยงข้างลาย 499 ตัว พบว่า มีฤดูวางไข่ของปลากระมัง  
ปลาสร้อยขาว ปลาไส้ตันตาแดงอยู่ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2562 ปลาตะเพียนขาวอยู่ระหว่างเดือนมีนาคม 

ถึงเดือนสิงหาคม 2562 และปลาแขยงข้างลายอยู่ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม 2562 เมื่อพิจารณาจากตัวอย่างปลา 

ที่นำมาศึกษาทั้ง 5 ชนิด จะเห็นได้ว่าฤดูที่ปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์วางไขจ่ะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2562 
โดยอัตราส่วนเพศของปลากระมัง ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียนขาว ปลาไส้ตันตาแดง และปลาแขยงข้างลาย มีค่าเท่ากับ 

1:1.28, 1:1.25, 1:0.76, 1:1.69 และ 1:0.82 ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ: ชีววิทยาการสืบพันธุ์ปลา อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรตัน ์

   

*ผู้รับผดิชอบ: 250 ม.3 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 E-mail: ifubonrat@gmail.com 
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Reproductive Biology of Some Economic Fish in Ubolratana reservoir 

 

Worapat Horjalearn and Warunee Chekrak* 

Khonkaen Inland Fisheries Research and Development Center (Ubonrattana reservoir 

 

Abstract 

 Study on reproductive biology of some economic fish in Ubolratana reservoir, Khon Kaen province 
was conducted during November 2018 to October 2019. Divide the survey area into 2 parts which are the upper area 

(Nam Phong River that flows into the Ubolratana Reservoir) and the lower part (Chern River that flows into 

the Ubolratana Reservoir), Samples are collected once a month from 2 fish-boarding ports, Ban Tha Lat Fish Pier, 

Non Sang District, Nong Bua Lamphu Province. And Ban Don Kok Fish Pier, Nong Ruea District, Khon Kaen Province. 

By collecting 5 fish that are economically important from Ubolratana Reservoir, namely Puntioplites proctozysron, 

Henicorhynchus siamensis, Barbonymus gonionotu, Cyclocheilichthys apogon and Mystus atrifasciatus 

were studied on spawning season and sex ratio of fish that is economically important. 

 The results of the total number of 5 fish specimens consisting of 1,048 P. proctozysron, 941 H. siamensis, 

957 B. gonionotu, 716 C. apogon and 499 M. atrifasciatus. Spawning season of P. proctozysron, H. siamensis, 

C. apogon was from April to September 2019, while B. gonionotu was from March to August 2019 and 

M. atrifasciatus spawned from April to October 2019. When studying all 5 fish species, the season for fish 

spawning in Ubolratana reservoir will be in the range from April to September 2019. Sex ratio of P. proctozysron, 

H. siamensis, B. gonionotu, C. apogon and M. atrifasciatus were 1:1.28, 1:1.25, 1:0.76, 1:1.69 and 1:0.82 respectively. 

 

Keywords: Reproductive Biology, Ubolratana reservoir 

   

*Corresponding author: 250, Moo 3, Khuean Ubonrat Sub-district, Ubonrat District, Khonkaen Province 40250  

 E-mail: ifubonrat@gmail.com 
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คำนำ 
 อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นแหล่งประมงขนาดใหญ่ 

ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ก่อสร้างขึ้นเม่ือปี พ .ศ. 2507 โดยก่อสร้างปิดกั้นลำน้ำพองและแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2509 
ลักษณะตัวเขื่อนเป็นเขื่อนหินทิ้ง มีแกนกลางเป็นดินเหนียว มีความยาวสันเขื่อน 885 เมตร สูง 132 เมตร ระดับสันเขื่อน 

อยู่ที่ +185 เมตร (รทก. - ระดับน้ำทะเลปานกลาง) ความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร ฐานเขื่อนกว้าง 120 เมตร อ่างเก็บน้ำ 

มีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อมา กฟผ. ได้ทำการปรับปรุงเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเขื่อนในการบรรเทา
อุทกภัยให้สูงขึ้น และเป็นการเสริมความปลอดภัยให้แก่ตัวเขื่อนโดยการเสริมสันเขื่อนจากระดับ +185 เมตร (รทก.) เป็นที่ระดับ 
+188.10 เมตร (รทก.) ส่วนฐานเขื่อนด้านท้ายขยายจากเดิมซ่ึงกว้าง 120 เมตร เป็น 125 เมตร โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่
ปลายปี 2527 และปรับปรุงแล้วเสร็จเม่ือต้นปี 2530 โดยมีอาณาเขตติดต่อ 2 จังหวัด 5 อำเภอ คือ อำเภออุบลรัตน์ อำเภอหนองเรือ 
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เขื่อนอุบลรัตน์เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ 
ที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อประชาชนในหลายด้าน ทั้งด้านผลิตไฟฟ้า ด้านชลประทาน ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว  
และด้านการประมง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) 

 อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความสำคัญต่อประชากรในพื้นที่ ทั้งในด้านอุปโภค 
บริโภค การเกษตร และการประมง เป็นแหล่งอาหาร และแหล่งโปรตีนพื้นบ้านที่สามารถหล่อเลี้ยงประชากรที่อาศัย 

อยู่บริเวณพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ อย่างไรก็ตาม การจับสัตว์น้ำมาใช้ประโยชน์เกินขีดความสามารถของการผลิต  

จากธรรมชาติ โดยการจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งอาศัย แหล่งหลบภัย แหล่งอาหาร และ
แหล่งสืบพันธุ์วางไข่ของสัตว์น้ำ ซ่ึงจะส่งผลให้กำลังผลิตตามธรรมชาติลดลง ทำให้ในปัจจุบัน ปริมาณสัตว์น้ำ และความหลากหลาย
ของพันธุ์สัตว์น้ำที่จับได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง (วารินทร์ , 2556) ทั้งนี้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาฤดูวางไข่ของปลาที่สำคัญ 

ทางเศรษฐกิจ จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ปลากะมัง ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียน ปลาไส้ตันตาแดง และปลาแขยงข้างลาย เป็นต้น 
เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำกลุ่มเป้าหมายหลักของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ และเพื่อเป็นข้อมูลที่ จะใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
กำหนดมาตรการ และนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ให้มีความยั่งยืน   

และมีความอุดมสมบูรณ์สืบไป 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาฤดูวางไข่ (Spawning season) ของปลาจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ปลากะมัง ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียน 
ปลาไส้ตันตาแดง และปลาแขยงข้างลาย ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 

2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนเพศ (Sex ratio) ของปลาจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ปลากะมัง ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียน  
ปลาไส้ตันตาแดง และปลาแขยงข้างลายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฤดูวางไข่ของพันธุ์ปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงด้านอุทกวิทยา
ของพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 

4. เพื่อศึกษาระดับค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศสูงสุดของพันธุ์ปลาจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ปลากะมัง ปลาสร้อยขาว  
ปลาตะเพียน ปลาไส้ตันตาแดง และปลาแขยงข้างลายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ (GSI) และค่าปัจจัยสภาวะความสมบูรณ์เพศ (K) 
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วิธีดำเนินการ 
1. วางแผนการศึกษา 

กำหนดจุดเก็บตัวอย่าง จำนวน 2 จุดสำรวจ โดยแบ่งตามลักษณะของทางน้ำเข้าซ่ึงจุดสำรวจที่ 1 บริเวณลำน้ำพอง 
และจุดสำรวจท่ี 2 บริเวณลำน้ำเซินในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ดังแสดงในภาพท่ี 1  

จุดสำรวจท่ี 1 บ้านท่าลาด ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 
จุดสำรวจท่ี 2 บ้านดอนกอก ตำบลหนองผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงแผนท่ีจุดเก็บตัวอย่างในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน ์

 

2. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 

 2.1 เก็บรวบรวมตัวอย่างปลาจากชาวประมงจากจุดสำรวจ 2 จุดสำรวจ ได้แก่ บ้านท่าลาด ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง 
จังหวัดหนองบัวลำภู และบ้านดอนกอก ตำบลหนองผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยตัวอย่างที่ได้จะคัดเลือกเฉพาะ
ชนิดที่พบมาก และพบเป็นประจำชนิดละ 30 ตัว นำมาจำแนกเพศผู้ และเพศเมีย แล้วช่ังน้ำหนักด้วยเครื่องช่ังที่ระดับ 

ความละเอียด 0.01 กรัม และวัดความยาวทั้งหมดของตัวปลา (Total length, TL) ด้วยไม้บรรทัดที่ระดับความละเอียด 0.1 เซนติเมตร 
โดยวัดจากปลายสุดทางด้านหัวไปจนถึงเส้นดิ่งท่ีลากลงมาตัดกับปลายสุดของครีบหางส่วนท่ียาวท่ีสุด  
 2.2 ความถี่ในการเก็บตัวอย่าง ทำการเก็บตัวอย่างปลาเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561ถึงเดือนตุลาคม 2562  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.1 การศึกษาฤดูวางไข่ (Spawning season) 
  ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยประเมินช่วงเวลาการวางไข่ของปลาทั้ง 5 ชนิด จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
ของระบบสืบพันธุ์ ซ่ึงได้ติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงระยะพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ของปลาทั้ง 5 ชนิด ในรอบปี 
รวม 3 วิธี คือ การตรวจสอบระยะพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ด้วยตาเปล่า (Maturity stage) การประเมินค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ 

บ้านท่าลาด 

บ้านดอนกอก 
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(Gonadosomatic index, GSI) และการประเมินค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลาแต่ละเพศ (Coefficient of condition, K) 
แล้วนำผลการศึกษาที่ได้มาพิจารณาร่วมกันเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่แสดงแนวโน้มการวางไข่ของปลาทั้ง 5 ชนิด ในช่วงเวลาที่ทำการศึกษา  
  3.1.1 การตรวจสอบระยะพัฒนาการของระบบสืบพันธ์ุด้วยตาเปล่า (Maturity stage) 

   นำตัวอย่างปลาที่ได้แต่ละตัวผ่าท้องตรวจจำแนกเพศ พร้อมศึกษาระยะการพัฒนาของระบบสืบพันธุ์
ของปลา ตามวิธีของ Holden and Raitt (1974) โดยแบ่งระยะการพัฒนาของระบบสืบพันธ์ุเป็น 5 ระยะ ดังนี้ 
   ระยะที่ 1 Virgin เป็นระยะปกติของระบบสืบพันธุ์ที่ยังไม่มีพัฒนาการ รังไข่มีขนาดเล็กมาก 

คล้ายเส้นด้าย ถุงน้ำเช้ือมีลักษณะเรียวเป็นแผ่นแบนแนบติดกระดูกสันหลัง รังไข่ และถุงน้ำเช้ือมีขนาดหนึ่งส่วนสามของส่วนท้อง
   ระยะที่ 2 Developing เป็นระยะที่ระบบสืบพันธุ์มีพัฒนาการขึ้น ถุงน้ำเช้ือมีขนาดกว้างและหนาขึ้น 

รังไข่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีสีแดงค่อนข้างใส รังไข่และถุงน้ำเชื้อมีความยาวหนึ่งส่วนสองของส่วนท้อง 
   ระยะที่ 3 Gravid รังไข่และถุงน้ำเช้ือมีขนาดสองในสามของช่องท้อง รังไข่ขยายความหนาและยาวขึ้น 
มีเส้นเลือดฝอยท่ีผนังรังไข่ เม็ดไข่กลม ทึบแสง มีสีเหลืองปนชมพูจัด ถุงน้ำเชื้อมีขนาดหนาขึ้นสีค่อนข้างขาวอมเทาอ่อน  
   ระยะที่ 4 Spawning เป็นระยะที่ถุงน้ำเช้ือและรังไข่เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์  
มีขนาดตั้งแต่สองในสามจนถึงเต็มช่องท้อง ถุงน้ำเชื้อมีสีขาวยาวเต็มช่องท้อง ไข่ในรังไข่สามารถแยกเป็นเม็ดได้ มีสีเหลืองหรือส้ม 
เมื่อรีดที่ส่วนท้องดูจะมีน้ำเชื้อและไข่ไหลออกมา 
   ระยะที่ 5 Spent รังไข่และถุงน้ำเชื้อลดขนาดลงเหลือเพียงหนึ่งในสองของช่องท้อง ผนังรังไข่
และถุงน้ำเช้ือมีลักษณะแฟบลง ถุงน้ำเชื้อมีสีแดงคล้ำ รังไข่อาจจะมีเม็ดไข่ท่ีสุกจัดเหลืออยู่ มีสีมัวลง  
  3.1.2 ค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ (Gonadosomatic index, GSI) 
   นำตัวอย่างปลามาช่ังน้ำหนัก จากนั้นช่ังน้ำหนักระบบสืบพันธุ์ของปลาแต่ละตัวด้วยเครื่องช่ังน้ำหนัก
แบบละเอียด หน่วยเป็นกรัม แล้วนำมาคำนวณหาค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ ตามวิธีของ Yuen and June (1957) ดังสมการ GSI = น้ำหนักรังไข่หรือถุงน้ำเช้ือ

น้ำหนักตัวปลา
× 100 

 

   เม่ือได้ค่า GSI ของปลาแต่ละตัวแล้ว คำนวณหาค่าเฉลี่ยค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ (mean 

gonadosomatic index) ของปลาในแต่ละเดือน เพื่อวิเคราะห์ถึงช่วงฤดูวางไข่ของปลาแต่ละชนิด 

  3.1.3 ค่าสัมประสิทธ์ิความสมบูรณ์ของปลาแต่ละเพศ (Coefficient of condition, K) 
   นำข้อมูลผลการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว มาคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลา 
ตามวิธีของ Brown (1957) ดังสมการ K = 100 ×  W𝐿3  

   โดยที ่ K    = ค่าสัมประสิทธ์ิความสมบูรณ์ของปลา 

    W   = น้ำหนักตัวปลา มีหน่วยเป็นกรัม 

    L    = ความยาวตลอดตัวปลา มีหน่วยเป็นเซนติเมตร 

    100 = ค่าคงท่ีเพื่อใช้ปรับให้ได้ค่าเป็นจำนวนเต็ม 

   ซ่ึงค่า K จะบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของปลาว่าอ้วน  หรือผอม แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ 
ของอาหารในธรรมชาติด้วย 
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 3.2 การศึกษาอัตราส่วนเพศ (Sex ratio)  
  วิเคราะห์โดยการคำนวณอัตราส่วนเพศและทดสอบความแตกต่างทางสถิติด้วยวิธี Chi-square test  
(Snedecor and Cochran, 1973 อ้างตาม แสงอรุณ และผ่องใส, 2551) จากการตั้งสมมติฐานว่าปลาเพศผู้ และปลาเพศเมีย
มีอัตราส่วนเท่ากันที่ 1:1 โดยทำการทดสอบอัตราส่วนเพศในภาพรวมทั้งปี จากชุดข้อมูลทั้งหมดที่สุ่มตัวอย่างได้ในแต่ละเดือน 
และทดสอบอัตราส่วนเพศรายเดือนเพื่อตรวจสอบว่าอัตราส่วนเพศมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ โดยคำนวณจากสูตร 𝑥2 =  ∑ (𝑂 − 𝐸)2 𝐸  

 

  การทดสอบค่าอัตราส่วนเพศในภาพรวมทั้งปี ใช้การเปรียบเทียบค่า x2 ที่คำนวณได้กับค่า x2 ที่เปิดจากตาราง 
x2

0.05 ที่  df = (number of row - 1) x (number of column - 1) และการทดสอบค่าอัตราส่วนเพศที่พบรายเดือน  
ใช้การเปรียบเทียบค่า x2 ที่คำนวณได้กับค่า x2 ที่เปิดจากตาราง x2

0.05 ที่ df = (n-1) ถ้าค่า x2 ที่คำนวณได้มีค่ามากกว่า 

ค่า x2 ที่เปิดได้จากตาราง แสดงว่าอัตราส่วนเพศที่พบมีความแตกต่างไปจากสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่ถ้ามีค่าน้อยกว่า  แสดงว่า
อัตราส่วนเพศที่พบมีค่าไม่มีความแตกต่างไปจากสมมติฐาน 

 

ผลการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาฤดูวางไข่ (Spawning season) ของปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจบางชนิดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 
 1.1 การตรวจสอบระยะพัฒนาการของระบบสืบพันธ์ุด้วยตาเปล่า (Maturity stage)  

  ศึกษาการตรวจสอบระยะพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ด้วยตาเปล่าของปลาทั้ง 5 ชนิด ผลการศึกษามี
รายละเอียด ดังนี ้
  ปลากระมัง จากตัวอย่างปลากระมังทั้งหมด 1,048 ตัว เป็นเพศเมีย 589 ตัว เพศผู้ 459 ตัว พบว่า  
ปลาสร้อยขาว มีระยะพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์อยู่ในเดือนเมษายนถึงตุลาคม 2562 

  ปลาสร้อยขาว จากตัวอย่างปลาสร้อยขาวทั้งหมด 941 ตัว เป็นเพศเมีย 523 ตัว เพศผู้ 418 ตัว พบว่า 
ปลาสร้อยขาว มีระยะพัฒนาการของระบบสืบพันธ์ุอยู่ในเดือนเมษายนถึงกันยายน 2562 

  ปลาตะเพียนขาว จากตัวอย่างปลาตะเพียนขาวทั้งหมด 957 ตัว เป็นเพศเมีย 413 ตัว เพศผู้ 544 ตัว 
พบว่า ปลาตะเพียนขาว มีระยะพัฒนาการของระบบสืบพันธ์ุอยู่ในเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2562 

  ปลาไส้ตันตาแดง จากตัวอย่างปลาไส้ตันตาแดงทั้งหมด 716 ตัว เป็นเพศเมีย 450 ตัว เพศผู้ 266 ตัว 
พบว่า ปลาไส้ตันตาแดงมีระยะพัฒนาการของระบบสืบพันธ์ุอยู่ในเดือนเมษายนถึงกันยายน 2562 

  ปลาแขยงข้างลาย จากตัวอย่างปลาแขยงข้างลายทั้งหมด 499 ตัว เป็นเพศเมีย 226 ตัว เพศผู้ 273 ตัว 
พบว่า ปลาแขยงข้างลายมีระยะพัฒนาการของระบบสืบพันธ์ุอยู่ในเดือนเมษายนถึงตุลาคม 2562 
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 1.2 ค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ (Gonadosomatic index, GSI) 
  จากการศึกษาค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศของปลาทั้ง 5 ชนิด ที่รวบรวมได้จากจุดสำรวจในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561ถึงตุลาคม 2562 นำมาคำนวณค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศของปลาเพศเมียตามเดือนท่ีสุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ปลาแต่ละชนิดมีค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ ดังแสดงในภาพที่ 2 และตารางที่ 1 

ภาพที ่2 แสดงค่าดัชนีความสมบรูณ์เพศของปลาทั้ง 5 ชนิด 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าดัชนคีวามสมบูรณ์เพศของปลาทั้ง 5 ชนิด  

เดือน 

ชนิดปลา 
กระมัง สร้อยขาว ตะเพียนขาว ไส้ตันตาแดง แขยงข้างลาย 

ค่าเฉลี่ย %GSI ค่าเฉลี่ย %GSI ค่าเฉลี่ย %GSI ค่าเฉลี่ย %GSI ค่าเฉลี่ย %GSI 

พฤศจิกายน 3.31±2.85 - 9.59±17.38* 4.59±2.82 10.94±12.24* 

ธันวาคม 1.66±2.13 - 1.47±0.13 - - 

มกราคม 0.79±0.52 0.45±0.26 1.44±1.92 2.42±1.32 1.35±0.61 

กุมภาพันธ ์ 1.00±0.33 - 4.80±1.28 1.87±1.55 - 

มีนาคม 1.94±2.13 0.85±0.92 10.42±4.10** 4.58±1.89 5.37±2.76 

เมษายน 4.71±2.68* 5.65±3.36* 8.04±4.76* 10.13±6.48* 10.25±4.34* 

พฤษภาคม 8.24±4.08* 9.63±6.14* 6.15±4.59* 8.45±4.63* 12.41±6.84* 

มิถุนายน 12.57±3.26* 14.31±4.54* 6.13±3.77* 10.29±5.54** 16.23±3.86* 

กรกฎาคม 10.22±2.96* 14.31±3.92* 5.95±3.74* 8.52±3.78* 12.88±5.57* 

สิงหาคม 13.29±2.76* 14.53±4.06* 8.91±4.82* 10.21±11.12* 18.29±4.91* 

กันยายน 15.90±4.05** 18.97±4.93** 1.88±1.56 10.21±3.36* 22.37±7.61** 

ตุลาคม 13.26±16.89* 3.83±2.33 1.40±1.22 4.21±2.74 13.63±2.83* 

หมายเหตุ: * ค่าดัชนีความสมบรูณ์เพศมีคา่สูง, ** ค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศมีค่าสูงสุด 
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  จากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศของปลาทั้ง 5 ชนิด ที่รวบรวมได้จากจุดสำรวจ
ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ พบว่าค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศปลาแต่ละชนิด มีดังนี ้
  ปลากระมัง จากตัวอย่างปลากระมังทั้งหมด 1,048 ตัว เป็นเพศเมีย 589 ตัว เพศผู้ 459 ตัว ค่าดัชนี 
ความสมบูรณ์เพศของปลาเพศเมียอยู่ระหว่าง 0.79 – 15.90 และมีค่าสูงในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2562 

  ปลาสร้อยขาว จากตัวอย่างปลาสร้อยขาวทั้งหมด 941 ตัว เป็นเพศเมีย 523 ตัว เพศผู้ 418 ตัว ค่าดัชนี 
ความสมบูรณ์เพศของปลาเพศเมียอยู่ระหว่าง 0 – 18.97 และมีค่าสูงในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน 2562 

  ปลาตะเพียนขาว จากตัวอย่างปลาตะเพียนขาวทั้งหมด 957 ตัว เป็นเพศเมีย 413 ตัว เพศผู้ 544 ตัว  
ค่าดัชนคีวามสมบูรณ์เพศของปลาเพศเมียอยู่ระหว่าง 1.40 – 10.42 และมีค่าสูงในช่วงเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2562 

  ปลาไส้ตันตาแดง จากตัวอย่างปลาไส้ตันตาแดงทั้งหมด 716 ตัว เป็นเพศเมีย 450 ตัว เพศผู้ 266 ตัว  
ค่าดัชนคีวามสมบูรณ์เพศของปลาเพศเมียอยู่ระหว่าง 0 – 10.29 และมีค่าสูงในช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายน 2562 

  ปลาแขยงข้างลาย จากตัวอย่างปลาแขยงข้างลายทั้งหมด 499 ตัว เป็นเพศเมีย 226 ตัว เพศผู้ 273 ตัว  
ค่าดัชนคีวามสมบูรณ์เพศของปลาเพศเมียอยู่ระหว่าง 0 – 22.37 และมีค่าสูงในช่วงเดือนเมษายนถึงตุลาคม 2562 

 1.3 ค่าสัมประสิทธ์ิความสมบูรณ์ของปลาแต่ละเพศ (Coefficient of condition, K) 
  จากการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลาทั้ง 5 ชนิด ที่รวบรวมได้จากจุดสำรวจในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนอุบลรัตน์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงตุลาคม 2562 นำมาคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลาตามเดือน 

ที่สุ่มตัวอย่าง พบว่าปลาแต่ละชนิดมีค่าสัมประสิทธ์ิความสมบูรณ์ของปลาแต่ละเพศ ดังแสดงในตารางที่ 2 และตารางที่ 3  

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิความสมบรูณ์ของปลาเพศเมียทั้ง 5 ชนิด 

เดือน 

ชนิดปลา 
กระมัง สร้อยขาว ตะเพียนขาว ไส้ตันตาแดง แขยงข้างลาย 

ค่า K ค่า K ค่า K ค่า K ค่า K 

พฤศจิกายน 0.68 - 9.62* 0.98 – 1.80 1.18 – 3.27 0.80 – 1.19 0.73 – 0.94 

ธันวาคม 0.93 - 1.40 1.03 - 1.48 0.27 - 1.49 - - 

มกราคม 1.02 - 1.57 1.01 - 1.50 1.04 - 1.60 0.79 - 1.38 0.58 - 0.76 

กุมภาพันธ ์ 1.05 - 1.46 0.93 - 1.25 1.17 - 1.53 0.90 - 1.34 - 

มีนาคม 1.10 - 1.61 1.01 - 1.30 1.27 - 1.78 1.05 - 1.31 0.56 - 0.94 

เมษายน 0.75 - 2.03 1.05 - 1.55 0.96 - 13.52* 0.76 - 1.67 0.56 - 1.37* 
พฤษภาคม 0.99 - 1.51 1.04 - 1.50 1.04 - 10.53 0.91 - 2.80* 0.65 - 1.00 

มิถุนายน 1.20 - 1.67 0.98 - 1.80* 1.04 - 1.69 0.56 - 1.52 0.69 - 1.19 

กรกฎาคม 0.80 - 1.61 1.21 - 1.62 1.05 - 1.57 1.05 - 1.40 0.57 - 0.97 

สิงหาคม 0.80 - 1.66 1.17 - 1.67 1.03 - 1.58 1.00 - 1.41 0.60 - 1.06 

กันยายน 1.16 - 1.82 1.12 - 1.63 1.18 - 1.62 1.03 - 1.57 0.21 - 1.13 

ตุลาคม 0.14 - 6.83 1.15 - 1.35 1.34 - 1.67 0.95 - 1.24 0.74 - 1.01 

หมายเหตุ: * ค่าสัมประสิทธ์ิความสมบูรณ์ของปลามีค่าสูงสุด 
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ตารางที่  3  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิความสมบรูณ์ของปลาเพศผู้ทั้ง 5 ชนิด 

เดือน 

ชนิดปลา 
กระมัง สร้อยขาว ตะเพียนขาว ไส้ตันตาแดง แขยงข้างลาย 

ค่า K ค่า K ค่า K ค่า K ค่า K 

พฤศจิกายน 1.02 – 1.31 1.03 – 1.38 1.10 – 1.67 0.18 – 1.20 0.82 – 1.01 

ธันวาคม 0.94 – 1.32 1.03 - 1.35 0.27 - 1.69 - - 

มกราคม 1.03 - 1.57 0.98 - 1.37 1.03 - 1.57 0.84 - 1.19 0.65 - 0.73 

กุมภาพันธ ์ 1.03 - 1.58 0.84 - 1.24 1.13 - 1.73 0.89 - 1.13 - 

มีนาคม 1.14 - 1.46 1.02 - 1.51* 1.04 - 1.44 1.30 0.47 - 0.89 

เมษายน 1.00 – 6.54* 0.95 - 1.45 0.85 – 5.21* 0.76 - 1.51 0.43 – 0.98 

พฤษภาคม 0.99 - 1.50 0.99 - 1.37 1.06 - 1.49 0.92 – 1.35 0.59 – 0.95 

มิถุนายน 1.00 - 1.47 0.37 - 1.35 0.94 – 2.14 0.73 - 1.21 0.63 – 0.99 

กรกฎาคม 1.02 - 1.53 1.05 - 1.37 1.01 - 1.71 0.47 - 1.67* 0.71 

สิงหาคม 0.83 - 1.60 1.00 - 1.35 0.91 - 1.45 0.91 - 1.29 0.69 – 0.85 

กันยายน 1.00 - 1.34 1.00 - 1.33 1.13 - 1.78 0.96 - 1.29 0.65 – 0.97 

ตุลาคม 1.05 – 1.29 1.08 - 1.30 1.30 - 1.58 1.00 - 1.15 0.63 - 1.16* 
หมายเหตุ: * ค่าสัมประสิทธ์ิความสมบูรณ์ของปลามีค่าสูงสุด 

 

  จากผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลาทั้ง 5 ชนิด ที่รวบรวมได้จากจุดสำรวจในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนอุบลรัตน ์พบว่า ปลาแต่ละชนิดมีค่าสัมประสิทธ์ิความสมบูรณ์ ดังนี้ 
  ปลากระมัง จากการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิความสมบูรณ์ (K) ของปลากระมังท้ังหมด 1,048 ตัว เป็นเพศเมีย 
589 ตัว เพศผู้ 459 ตัว พบว่าปลากระมังเพศเมียมีค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ (K) อยู่ระหว่าง 0.14 – 9.62 และมีค่าสูงสุด 

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ส่วนปลากระมังเพศผู้มีค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ (K) อยู่ระหว่าง 0.83 – 6.54 และมีค่าสูงสุด 

ในเดือนเมษายนเท่ากับ 6.54 

  ปลาสร้อยขาว จากตัวอย่างปลาสร้อยขาวทั้งหมด 941 ตัว เป็นเพศเมีย 523 ตัว เพศผู้ 418 ตัว พบว่า 
ปลาสร้อยขาวเพศเมียมีค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ (K) อยู่ระหว่าง 0.93 – 1.80 และมีค่าสูงสุดในเดือนมิถุนายน 2562  

ส่วนปลาสร้อยขาวเพศผู้มีค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ (K) อยู่ระหว่าง 0.37 – 1.51 และมีค่าสูงสุดในเดือนมีนาคมเท่ากับ 1.51 

  ปลาตะเพียนขาว จากตัวอย่างปลาตะเพียนขาวทั้งหมด 957 ตัว เป็นเพศเมีย 413 ตัว เพศผู้ 544 ตัว 
พบว่าปลาตะเพียนขาวเพศเมียมีค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ (K) อยู่ระหว่าง 0.27 – 13.52 และมีค่าสูงสุดในเดือนเมษายน 2562 

ส่วนปลาตะเพียนขาวเพศผู้มีค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ (K) อยู่ระหว่าง 0.27 – 5.21 และมีค่าสูงสุดในเดือนเมษายนเท่ากับ 5.21 

  ปลาไส้ตันตาแดง จากตัวอย่างปลาไส้ตันตาแดงทั้งหมด 716 ตัว เป็นเพศเมีย 450 ตัว เพศผู้ 266 ตัว 
พบว่า ปลาไส้ตันตาแดงเพศเมียมีค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ (K) อยู่ระหว่าง 0.56 – 2.80 และมีค่าสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2562 

ส่วนปลาไส้ตันตาแดงเพศผู้มีค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ (K) อยู่ระหว่าง 0.18 – 1.67 และมีค่าสูงสุดในเดือนกรกฎาคมเท่ากับ 1.67 

  ปลาแขยงข้างลาย จากตัวอย่างปลาแขยงข้างลายทั้งหมด 499 ตัว เป็นเพศเมีย 226 ตัว เพศผู้ 273 ตัว 
พบว่า ปลาแขยงข้างลายเพศเมียมีค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ (K) อยู่ระหว่าง 0.21 – 1.37 และมีค่าสูงสุดในเดือนเมษายน 2562 

ส่วนปลาแขยงข้างลายเพศผู้มีค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ (K) อยู่ระหว่าง 0.43 – 1.16 และมีค่าสูงสุดในเดือนตุลาคมเท่ากับ 1.16 
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2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนเพศ (Sex ratio) ของปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจบางชนิดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 
 จากผลการศึกษาอัตราส่วนเพศของปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ทั้งหมด 5 ชนิด ทดสอบความแตกต่างทางสถิติ
โดยใช้ Chi-square test และตั้งสมมติฐานให้ปลาเพศผู้และเพศเมียมีอัตราส่วนเท่ากัน ในระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 95 

degree of freedom = 1 มีค่า Chi-square test ในตารางเท่ากับ 19.68 พบว่าปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ มีอัตราส่วน
เพศผู้และเพศเมีย ดังน้ี 

 ปลากระมัง จากตัวอย่างปลากระมังทั้งหมด 1,048 ตัว เป็นเพศเมีย 589 ตัว เพศผู้ 459 ตัว อัตราส่วนเพศผู้:เพศเมีย 
เท่ากับ 1:1.28 แสดงว่าปลากระมังมีอัตราส่วนระหว่างเพศผู้และเพศเมียไม่แตกต่างกัน 

 ปลาสร้อยขาว จากตัวอย่างปลาสร้อยขาวทั้งหมด 941 ตัว เป็นเพศเมีย 523 ตัว เพศผู้ 418 ตัว อัตราส่วนเพศผู้:เพศเมีย 
เท่ากับ 1:1.25 แสดงว่าปลาสร้อยขาวมีอัตราส่วนระหว่างเพศผู้และเพศเมียไม่แตกต่างกัน 

 ปลาตะเพียนขาว จากตัวอย่างปลาตะเพียนขาวทั้งหมด 957 ตัว เป็นเพศเมีย 413 ตัว เพศผู้ 544 ตัว อัตราส่วน 

เพศผู้:เพศเมีย เท่ากับ 1:0.76 แสดงว่าปลาตะเพียนขาวมีอัตราส่วนระหว่างเพศผู้และเพศเมียไม่แตกต่างกัน 

 ปลาไส้ตันตาแดง จากตัวอย่างปลาไส้ตันตาแดงทั้งหมด 716 ตัว เป็นเพศเมีย 450 ตัว เพศผู้ 266 ตัว อัตราส่วน 

เพศผู้:เพศเมีย เท่ากับ 1:1.69 แสดงว่าปลาไส้ตันตาแดงมีอัตราส่วนระหว่างเพศผู้และเพศเมียไม่แตกต่างกัน 

 ปลาแขยงข้างลาย จากตัวอย่างปลาแขยงข้างลายทั้งหมด 499 ตัว เป็นเพศเมีย 226 ตัว เพศผู้ 273 ตัว อัตราส่วน
เพศผู้:เพศเมีย เท่ากับ 1:0.82 แสดงว่าปลาแขยงข้างลายมีอัตราส่วนระหว่างเพศผู้และเพศเมียไม่แตกต่างกัน 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฤดูวางไข่ของพันธุ์ปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงด้านอุทกวิทยา  

ของพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 
4. เพื่อศึกษาระดับค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศสูงสุดของพันธุ์ปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ (GSI) และค่าปัจจัยสภาวะความสมบูรณ์เพศ (K) 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 

จากการศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เกี่ยวกับฤดูการวางไข่ 
อัตราส่วนเพศ ของปลาทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ ปลากระมัง ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียนขาว ปลาไส้ตันตาแดง และปลาแขยงข้างลาย 
มีดังนี ้

1. ปลากระมัง มีการพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ในรอบปีที่สามารถวางไข่ได้มากในเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม 2562 

โดยพบว่า ค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ (Gonadosomatic index, GSI) มากในเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม 2562 และ 

ค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลา (Coefficient of condition) สูงสุดในเดือนเมษายน 2562 แสดงว่าปลากระมัง 
ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มีการวางไข่ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม 2562 จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถประเมินได้ว่า 
ฤดูที่ปลากระมังวางไข่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2562 (ตามภาพที่ 2) ซ่ึงเร็วกว่าปลากระมังในเขื่อนวชิราลงกรณ์ 
ที่มีรายงานฤดูปลาวางไข่ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน (วิวิธนันธ์ และจินตนา , 2551) และอัตราส่วนระหว่างเพศผู้ 
ต่อเพศเมีย 1:1.28 แสดงว่ามีอัตราส่วนเพศไม่แตกต่างกัน 

2. ปลาสร้อยขาวมีการพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ในรอบปีท่ีสามารถวางไข่ได้มากในเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2562 

โดยพบว่า ค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ (Gonadosomatic index, GSI) มากในเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2562 และ 

ค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลา (Coefficient of condition) สูงสุดในเดือนมิถุนายน 2562 แสดงว่า ปลาสร้อยขาว 

ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มีการวางไข่ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2562 จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถประเมินได้ว่า
ฤดูที ่ปลาสร้อยขาววางไข่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน  2562 (ตามภาพที ่ 2) ซึ ่งเร็วกว่าปลาสร้อยขาว 

ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ที่มีรายงานฤดูปลาวางไข่ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน (ครรชิต และยงยุทธ , ม.ป.ป.) และ
อัตราส่วนระหว่างเพศผู้ต่อเพศเมีย 1:1.25 แสดงว่ามีอัตราส่วนเพศไม่แตกต่างกัน 
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3. ปลาตะเพียนขาว มีการพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ในรอบปีที่สามารถวางไข่ได้มากในเดือน มีนาคมถึง 
เดือนสิงหาคม 2562 โดยพบว่า ค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ (Gonadosomatic index, GSI) มากในเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2562 
และค่าสัมประสิทธ์ิความสมบูรณ์ของปลา (Coefficient of condition) สูงสุดในเดือนเมษายน 2562 แสดงว่าปลาตะเพียนขาว
ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มีการวางไข่ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2562 จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถประเมินได้ว่า 
ฤดูที่ปลาตะเพียนขาววางไข่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2562 (ตามภาพที ่2) ซ่ึงช้ากว่าปลาตะเพียนขาวในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนลำตะคองที่มีรายงานฤดูปลาวางไข่ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน (แสงอรุณ และผ่องใส, 2551) และอัตราส่วน
ระหว่างเพศผู้ต่อเพศเมีย 1:0.76 แสดงว่ามีอัตราส่วนเพศไม่แตกต่างกัน 

4. ปลาไส้ตันตาแดง มีการพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ในรอบปีท่ีสามารถวางไข่ได้มากในเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2562 
โดยพบว่า ค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ (Gonadosomatic index, GSI) มากในเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2562 และ 

ค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลา (Coefficient of condition) สูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2562 แสดงว่าปลาไส้ตันตาแดง 
ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มีการวางไข่ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2562 จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถประเมินได้ว่า 
ฤดูที่ปลาไส้ตันตาแดงวางไข่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2562 (ตามภาพที่ 2) ซ่ึงเร็วกว่าปลาไส้ตันตาแดง 
ในเขื่อนวชิราลงกรณที่มีรายงานฤดูปลาวางไข่ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม (วิวิธนนท์ และจินตนา, 2551) และ
อัตราส่วนระหว่างเพศผู้ต่อเพศเมีย 1:1.69 แสดงว่ามีอัตราส่วนเพศไม่แตกต่างกัน 

5. ปลาแขยงข้างลาย มีการพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ในรอบปีที่สามารถวางไข่ได้มากในเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม 2562 
โดยพบว่า ค่าดัชนีความสมบูรณ์ เพศ (Gonadosomatic index, GSI) มากในเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม 2562 และ 

ค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลา (Coefficient of condition) สูงสุดในเดือนเมษายน 2562 แสดงว่าปลาแขยงข้างลาย 

ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มีการวางไข่ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม 2562 จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถประเมินได้ว่า 
ฤดูที่ปลาแขยงข้างลายวางไข่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม 2562 (ตามภาพที่ 2) ซ่ึงเร็วกว่าปลาแขยงในแม่น้ำชีที่มี
รายงานฤดูปลาวางไข่ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม (วสันต์ และคณะ, 2552) และอัตราส่วนระหว่างเพศผู้ต่อเพศเมีย 1:0.82 
แสดงว่ามีอัตราส่วนเพศไม่แตกต่างกัน 
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ประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเคร่ืองมือข่ายในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
หฤษฎ์ บินโต๊ะหีม1* ชไมพร แก้วศรีทอง2 และกุลวดี สีส่วน1 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำจืดปตัตาน ี
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา คือ 20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร ดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2555 

ถึงสิงหาคม 2556 โดยสุ่มตัวอย่างรวม 3 ครั้ง จาก 7 จุดสำรวจ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความหลากหลายและความชุกชุมของ
ประชาคมปลา ประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่าย  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลจับจาก
เครื่องมือข่าย  
 ผลการศึกษาพบพรุควนเคร็งมีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุปลาจากการจับด้วยเครื่องมือข่ายรวม 30 ชนิด 13 วงศ์ 
มีปริมาณผลจับปลาเฉลี่ย 224.39±98.90 กรัมต่อพ้ืนท่ีข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าพรุควนเคร็งมีความชุกชุม
ของประชาคมปลาในระดับค่อนข้างต่ำ เม่ือพิจารณาผลจับปลาตามจุดสำรวจพบจุดสำรวจบ้านหัวป่าเขียวมีปริมาณผลจับปลา
เฉลี่ยสูงสุด 363.09±183.06 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน และจุดสำรวจบ้านดอนเปลี่ยนมีปริมาณผลจับปลาเฉลี่ย
น้อยที่สุดที่ 85.46±31.91 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ส่วนค่าความชุกชุมของประชาคมปลาตามเที่ยวสำรวจพบ
เดือนธันวาคม 2555 มีปริมาณผลจับปลาเฉลี่ยสูงสุด 352.36±267.37 กรัมต่อพื้นท่ีข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน รองลงมา คือ
เดือนสิงหาคม 2556 และเมษายน 2556 มีปริมาณผลจับเฉลี่ย 210.82±183.01 และ 109.98±64.88 กรัมต่อพื้นที่ข่าย  
100 ตารางเมตรต่อคืน ตามลำดับ การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณผลจับปลาตามจุดสำรวจ เที่ยวสำรวจ และขนาด
ช่องตาพบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ยกเว้นปัจจัยเดือนสำรวจของผลจับปลาเฉลี่ยโดยจำนวน  
ส่วนผลการศึกษาการเลือกจับชนิดพันธุ์ปลาของเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา พบข่ายขนาดช่องตา 30 และ 40 มิลลิเมตร  
มีความสามารถในการเลือกจับชนิดพันธุ์ปลามากท่ีสุดเท่ากัน 21 ชนิด รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 20, 55, และ 70 มิลลิเมตร 
สามารถจับชนิดพันธุ์ปลาได้ 20, 10 และ 7 ชนิด ตามลำดับ ส่วนข่ายขนาดช่องตา 90 มิลลิเมตร สามารถจับชนิดพันธุ์ปลา 

ได้น้อยท่ีสุด 2 ชนิด  
 

คำสำคัญ: ประสิทธิภาพการจับ การเลือกจับ เครื่องมือข่าย พรุควนเคร็ง 
   

*ผู้รับผิดชอบ: หมู่ 5 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 E-mail: haritbint@gmail.com, bint_h25@hotmail.com 
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Catch Efficiency and Gear Selectivity of Gillnet Fishing in Kuan Kreng Peat Swamp, 

Nakhon Si Thammarat Province 

 

Harit Bintoheem1* Chamaiporn Kaewsrithong2 and Kunwadee Srisuan1 
1Pattani Inland Aquaculture Research and Development Center 
2Inland Aquaculture Research and Development Center Zone 11 (Trang) 

 

Abstract 

 A study on catch efficiency and gear selectivity of gillnet in the Kuan Kreng Peat Swamp,  

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 December 2012 to August 2013 at 7 sampling stations 

from 3 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 13 families 30 species of fish diversity found in the Kuan Kreng 

Peat Swamp. The average catch per unit of effort of gillnet was quite low at 224.39±98.90 g/100 m2/night. 

The highest catch of 363.09±183.06 g/100 m2/night was found at Hoa pa Keaw station and the lowest 

catch of 85.46±31.91 g/100 m2/night was found at Don Plen station. By temporal study, an average catches 

in December 2012 was found at the highest amount of 352.36±267.37 g/100 m2/night. Also, average catches  

in August 2013 and April 2013 were found at 210.82±183.01 and 109.98±64.88 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 30 and 40 mm mesh size gillnet 

can be caught at the highest diversity of 21 species. Also gillnet mesh size at 20, 55 and 70 mm were 

found at 20, 10 and 7 species, respectively. In controversy gillnet mesh size of 90 mm can be caught at 

the lowest diversity of 2 fish species. 

 

Keywords: catch efficiency, gear selectivity, gillnet, Kuan Kreng Peat Swamp 
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 O1 

 

P17 

คำนำ 
 พรุควนเคร็ง เป็นผืนป่าพรุที่ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำปากพนังตอนล่างของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ประมาณ 
223,320 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอหัวไทร อำเภอชะอวด 
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พรุควนเคร็งมีลักษณะเป็นผืนป่ากระจายไม่ติดต่อ
เป็นผืนเดียวกัน มีเส้นทางน้ำที่เป็นแนวเชื่อมต่อกับแม่น้ำ ปากพนังและร่องน้ำที่เช่ือมต่อไปยังทะเลน้อยและทะเลสาบสงขลา 
และเม่ือปี พ.ศ. 2539 มีการขุดคลองชะอวด-แพรกเมือง เพื่อระบายน้ำในพื้นที่ป่าพรุออกสู่ทะเล ทำให้น้ำที่เคยท่วมขังและหล่อเลี้ยง
ผืนป่าในพื้นที่พรุถูกระบายลงสู่คลองดังกล่าวในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้ระบบนิเวศของพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งขาดดุลยภาพ 

เกิดสภาวะดินเปรี้ยว-น้ำเปรี้ยว ไม่สามารถนำมาใช้ในการเกษตร หรืออุปโภค-บริโภคได้ ปลา และสัตว์น้ำต่าง ๆ ที่เคยมีก็เริ่มลดน้อยลง 
ประกอบกับเมื่อเกิดไฟไหม้ป่าก็ไม่สามารถดับได้ง่ายเหมือนครั้งก่อน ๆ เนื่องจากขาดน้ำในพื้นที่ป่าที่ช่วยในการดับไฟ 

ต้องปล่อยให้ไฟลุกไหม้จนดับเอง ส่งผลให้ในปัจจุบันพื้นที่ป่าพรุผืนนี้กำลังประสบกับสภาพปัญหาวิกฤตรุนแรง และทำให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 5, 2548) 

 การทำประมงในพ้ืนที่พรุถูกถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนาน และเป็นความรู้ประสบการณ์จนกลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชุมชนและชาวประมงมีความเช่ือว่าสัตว์น้ำไม่มีวันหมด ประกอบกับองค์กรท้องถิ่นและชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสำคัญ 

ของมาตรการต่าง ๆ ทางด้านประมงที่ทางราชการออกมาบังคับใช้ และถึงแม้ว่าในปี 2550 กรมประมงได้ดำเนินการประเมิน
ทรัพยากรประมง เศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงร่วมในพรุควนเคร็ง   
จังหวัดนครศรีธรรมราชมาแล้วก็ตาม แต่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรปลาที่ มีอยู่นั้นยังไม่เพียงพอสำหรับตอบคำถามและ 

ใช้ในการตัดสินใจวางแผนการจัดการทรัพยากรประมง และการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีนี้  
ให้ยั่งยืนได้ การศึกษาในครั้งนี้จะทำให้ทราบสถานภาพของทรัพยากรปลาในปัจจุบันของพรุควนเคร็ง และเป็นการยืนยันข้อมูล
ประสิทธิภาพการจับปลาและการเลือกจับของชุดเครื่องมือข่ายที่มีในอดีต แล้วนำมารวมกับข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

มาสังเคราะห์ก่อนนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน กำหนดนโยบายและมาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
ในพรุควนเคร็ง เพื่อทำให้การใช้ประโยชน์จากป่าพรุผืนนี้เกิดประโยชน์สูงสุดในแนวทางที่ไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม
ของพรุควนเคร็งต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์

1. ศึกษาประสิทธิภาพการจับและโครงสร้างผลจับปลาของชุดเครื่องมือข่าย 

2. ศึกษาการเลือกจับปลาของเครื่องมือข่ายท่ีมีขนาดช่องตาต่างกัน 

 

วิธีดำเนินการ 
1. แผนการศึกษา 

การศึกษาประสิทธิภาพการจับ และการเลือกจับของชุดเครื่องมือข่ายในพรุควนเคร็ง ได้วางแผนการวิจัยโดยใช้ 

การสุ่มตัวอย่างแบบ spatial and temporal random design จากการแบ่งพื้นที่พรุออกเป็น 7 บริเวณ สุ่มตัวอย่างบริเวณ 

ละ 3 ซ้ำ ในช่วงเวลาระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงสิงหาคม 2556 รวม 3 ครั้ง ในรอบป ีดังนี ้
 1.1 ปัจจัยด้านจุดสำรวจ หรือพื้นท่ีในพรุควนเคร็ง กำหนดจุดสุ่มตัวอย่างโดยแบ่งพื้นท่ีพรุตามลักษณะความแตกต่าง
ทางด้านสภาพนิเวศ ออกเป็น 7 จุดสำรวจ ดังนี้   
  - จุดสำรวจที่ 1 บ้านดอนเปลี่ยน อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งต้นน้ำหรือทางน้ำ 

เข้าสู่พื้นท่ีพรุ มีลักษณะเป็นลำคลองเล็กๆ มารวมกัน และไหลไปทางพื้นที่บ้านบางนกวัก มีความกว้างระหว่าง 5 - 10 เมตร และ
ความลึกระหว่าง 2 - 5 เมตร 
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  - จุดสำรวจที่ 2 บ้านบางนกวัก ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นลำคลอง
ที่ไหลมาจากบา้นดอนเปลี่ยนและไหลตอ่ไปยังพรุเมยไ์ฟ ในฤดูแล้งน้ำจะลดน้อยลงทำให้บางช่วงของลำคลองมีระดับน้ำเพียง 1 - 2 เมตร 
  - จุดสำรวจที่ 3 บ้านป่าพรุเมย์ไฟ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะ
เป็นบึง หรือแอ่งน้ำป่าพรุ มีพืชน้ำ และพันธุ์ไม้ป่าพรุขึ้นอยู่ทั่วไป ระดับน้ำประมาณ 2 - 3 เมตร มีการขุดคลองเพื่อกักเก็บน้ำ 

ในฤดูแล้งและระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเช่ือมต่อจากพ้ืนท่ีพรุผ่านไปยังชุมชน และไหลสู่คลองการะเกด 

  - จุดสำรวจที่ 4 บ้านบางปอ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นแอ่งน้ำ
เชื่อมต่อกับพรุเมย์ไฟและมีลักษณะเป็นป่าพรุผืนเดียวกัน มีการขุดคลองในพื้นที่พรุผ่านไปยังชุมชน และไหลลงสู่คลองชะอวด 

  - จุดสำรวจที่ 5 บ้านย่านแดง ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะเป็นลำคลอง
ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรับน้ำจากคลองสาขาขนาดเล็กทางทิศตะวันตก น้ำส่วนหนึ่งไหลตามลำคลองลงไปยังบ้านบางปอ 

และอีกส่วนหน่ึงไหลเข้าพื้นที่พรุทางทิศใต้ไปเชื่อมต่อกับบ้านเคร็ง มีชุมชนกระจายอยู่ทั่วไป 

  - จุดสำรวจที่ 6 บ้านเคร็ง ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นคลองขุดในพื้นที่พรุมีทางเช่ือม 

ต่อกับคลองสายหลักระหว่างหมู่บ้าน ขุดไว้สำหรับกักเก็บน้ำ ซ่ึงพื้นที่พรุบริเวณนี้จะแห้งในช่วงฤดูแล้ง ส่วนในช่วงฤดูฝน  

น้ำจะท่วมเต็มพื้นท่ีพรุ  
  - จุดสำรวจท่ี 7 บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  มีลักษณะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ
ขนาดใหญ่ เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง ในฤดูฝนน้ำท่วมเต็มพื้นท่ี มีการขุดคลองระบายน้ำและใช้สัญจรทางเรือไปสู่ทะเลน้อย  
 1.2 ปัจจัยด้านเดือนสำรวจหรือฤดูกาล กำหนดช่วงระยะเวลาสุ่มตัวอย่างตามปริมาณน้ำฝน หรือฤดูกาลออกเป็น  
3 ครั้งในรอบป ีดังนี ้

 - ครั้งท่ี 1 ช่วงเดือนธันวาคม 2555 (เป็นตัวแทนช่วงฤดูน้ำหลาก) 
 - ครั้งท่ี 2 ช่วงเดือนเมษายน 2556 (เป็นตัวแทนช่วงฤดูแล้ง) 
 - ครั้งท่ี 3 ช่วงเดือนสิงหาคม 2556 (เป็นตัวแทนช่วงต้นฤดูฝน) 

 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เก็บรวบรวมตัวอย่างปลาด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ประกอบด้วยข่ายขนาดช่องตา 20, 30, 40, 55, 70 

และ 90 มิลลิเมตร โดยนำข่ายแต่ละช่องตามาต่อเรียงกันเป็นแนวตรงแบบสุ่มโดยตลอด จุดสำรวจละ 3 ซ้ำ แต่ละซ้ำมี 6 ช่องตา 
ทำการวางข่ายในช่วงเย็นแล้วเก็บกู้ข่ายเพื่อรวบรวมตัวอย่างปลาในช่วงเช้าของวันถัดไป 

 นำตัวอย่างปลาที่รวบรวมได้ไปจำแนกชนิด และจัดลำดับทางอนุกรมวิธาน วัดขนาดความยาวรายตัวด้วยไม้วัด 

ที่มีระดับความละเอียด 0.1 เซนติเมตร และช่ังน้ำหนักด้วยเครื่องช่ังที่มีระดับความละเอียด 0.01 กรัม แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปคำนวณ
ตามสูตรและวิธีการต่าง ๆ ต่อไป ส่วนชนิดพันธุ์ปลาที่ยังไม่สามารถจำแนกได้ ทำการเก็บรักษาไว้ในสารละลายฟอร์มาลินเข้มข้น  
10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อนำกลับไปจำแนกชนิดต่อในห้องปฏิบัติการตามหนังสือคู่มือของชวลิต และคณะ (2540) และ Rainboth (1996) 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.1 โครงสร้างผลจับ และประสิทธิภาพการจับปลาของชุดเครื่องมือข่าย 

  3.1.1 โครงสร้างผลจับปลา เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของประชาคมปลาที่มีอยู่ในแต่ละพื้นท่ี 
และช่วงเวลาที่สุ่มตัวอย่างในพรุควนเคร็ง  
   1) ความถี่ในการพบชนิดพันธุ์ปลา (frequency of occurrence; F) เป็นค่าที่บ่งช้ีถึงความถี่  
หรือโอกาสของการพบพันธุ์ปลาแต่ละชนิดในช่วงเวลาที่ศึกษา ซ่ึงแสดงถึงลักษณะหรือการกระจายของชนิดปลาในเชิงพื้นที่  
ได้แก่ ระยะทางหรือจุดสำรวจ และในเชิงเวลา ได้แก่ ฤดูกาลหรือเดือนสำรวจ มีค่าเป็นร้อยละ (Kolding, 1989 อ้างตาม  
บุญส่ง และคณะ, 2558) โดยคำนวณจากสูตร 
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F (%) = 
จำนวนครั้งท่ีพบปลาชนิดนั้น 

X 100 
จำนวนครั้งท่ีสุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

 

  3.1.2 ประสิทธิภาพการจับของชุดเครื่องมือข่าย (catch per unit of effort; CPUE) เป็นการประเมิน 

ความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลาในพรุควนเคร็ง โดยใช้การเปรียบเทียบระดับความชุกชุมสัมพัทธ์จากประสิทธิภาพการจับ
ของชุดเครื่องมือข่ายที่สุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา โดยข้อมูลที่ใช้ในการประเมินคือจำนวนปลา 

และน้ำหนักปลาที่สุ่มตัวอย่างได้ ซ่ึงผ่านการปรับค่าข้อมูลให้เป็นค่าผลจับต่อพื้นที่ข่ายต่อเวลาการวางข่ายทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกัน 
มีหน่วยเป็นตัวต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน และกรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน มีวิธีการคำนวณตามสูตร ดังนี ้

CPUE โดยจำนวนปลา 
(ตัว/พื้นที่ข่าย 100 ตร.ม./คืน) 

= 
จำนวนปลาทีสุ่ม่ตัวอย่างได้ทั้งหมด (ตัว) 

พื้นที่ข่าย 100 ตร.ม. x ระยะเวลาสุ่มตัวอย่าง (คืน) 
 

CPUE โดยน้ำหนักปลา 
(กรัม/พื้นที่ข่าย 100 ตร.ม./คืน) 

= 
น้ำหนักปลาทีสุ่ม่ตัวอย่างได้ทั้งหมด (กรัม) 

พื้นที่ข่าย 100 ตร.ม. x ระยะเวลาสุ่มตัวอย่าง (คืน) 
 

  3.1.3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลจับของชุดเครื่องมือข่าย ใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติด้วยการวิเคราะห์  

ความแปรปรวนของผลจับหรือประสิทธิภาพการจับของชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา โดยคำนวณปริมาณผลจับต่อหน่วย 

ชุดเครื่องมือข่ายด้วยปริมาณผลจับโดยน้ำหนักปลามีหน่วยเป็นกรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน และปริมาณผลจับ 

โดยจำนวนปลามีหน่วยเป็นตัวต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน จากแผนการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 
(randomized complete block design; RCBD) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มปัจจัยตามวิธีของ 
ตูกี (Tukey’s method) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ หรือ p = 0.05 (จรัญ, 2540) ก่อนทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ต้องมีการทดสอบข้อมูลที่นำมาใช้ให้อยู่ภายใต้เง่ือนไข 3 ข้อ ดังนี้ 
   การสุ่มตัวอย่างต้องสุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ (normal distribution) โดยเลือกใช้
วิธีทดสอบแบบ Kolmogorov-Smirnov test 

   ความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มตัวอย่างต้องเท่ ากัน (homogeneity of variance) โดยเลือกใช้  

การทดสอบแบบ homogeneity of variance Levene Statistic  
   การสุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มต้องสุ่มอย่างเป็นอิสระต่อกัน ตรวจสอบจากการวิจัยโดยใช้วิธีการสุ่ม 
(จัดการกระทำให้เป็นอิสระต่อกัน) 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

1. ประสิทธิภาพการจับ และโครงสร้างผลจับปลาของชุดเครื่องมือข่าย 

 1.1 องค์ประกอบชนิดพันธ์ุปลาที่จับได้จากชุดเครื่องมือข่าย 

  ชนิดพันธุ์ปลาที่พบในพรุควนเคร็ง มีองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ปลารวม 30 ชนิด 13 วงศ์ พบวงศ์ปลาตะเพียน 

(Cyprinidae) มากที่สุด 10 ชนิด สัดส่วนร้อยละ 33.33 ของจำนวนชนิดพันธุ์ปลาที่พบทั้งหมด ส่วนวงศ์ที่พบมากรองลงมา 
ได้แก่ วงศ์ปลากดปลาแขยง (Bagridae) และวงศ์ปลาช่อน (Channidae) พบรวม 4 และ 3 ชนิด สัดส่วนร้อยละ 13.33 และ 10.00 
ของจำนวนชนิดพันธุ์ปลาที่พบท้ังหมด ตามลำดับ พันธุ์ปลาที่มีโอกาสพบมากที่สุด คือ ปลาไส้ตันตาแดง โดยมีโอกาสในการพบ
ร้อยละ 71.43 รองลงมา คือ ปลาหมอไทย มีโอกาสในการพบร้อยละ 66.67 ส่วนปลากระทุงเหว ปลาสลิด และปลาชะโด มีโอกาส
ในการพบน้อยที่สุดเท่ากันร้อยละ 4.76 
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  จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าชนิดพันธุ์ปลาที่จับได้ในแต่ละจุดสำรวจมีความแตกต่างกันอยู่ระหว่าง 12 - 23 ชนิด 
ในขณะที่แต่ละเดือนสำรวจสามารถจับได้ใกล้เคียงกันอยู่ระหว่าง 22 - 23 ชนิด เม่ือเปรียบเทียบกับผลการศึกษาครั้งที่ผ่านมา 
พบว่าชนิดพันธุ์ปลาที่จับได้ลดลงเล็กน้อย ซ่ึงหฤษฎ์ (2551) ได้ทำการศึกษาไว้ในปี พ.ศ.2550 และรายงานว่าพบชนิดชนิดพันธุ์ปลา
ในพรุควนเคร็งรวม 32 ชนิด 14 วงศ์ โดยพบพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาตะเพียนมากสุด 14 ชนิด สำหรับชนิดพันธุ์ปลาที่จับได้ 
ในแต่ละจุดสำรวจมีความแตกต่างกันอยู่ระหว่าง 10 - 25 ชนิด และมีโอกาสพบปลาไส้ตันตาแดง และปลาหมอไทยสูงเช่นกัน  
โดยมีโอกาสพบร้อยละ 71.43 และ 76.19 ตามลำดับ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ นอกจากนี้ยังพบชนิดพันธุ์ปลาที่มีรายช่ือ
อยู่ในบัญชีสถานภาพทางการอนุรักษ์สัตว์น้ำของประเทศไทย (Vidthayanon, 2005) ซ่ึงจัดอยูในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 
จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ปลาตุมและปลาดุกอุย โดยที่ปลาตุมส่วนใหญ่จะพบบริเวณจุดสำรวจบ้านย่านแดง และปลาดุกอุยพบได้ทั่วไป
โดยเฉพาะจุดสำรวจบ้านพรุเมย์ไฟ บ้านบางปอ และบ้านห้วยป่าเขียว ซ่ึงมีลักษณะเป็นหนองน้ำ หรือแอ่งน้ำบริเวณป่าพรุ 
ที่ระดับน้ำไม่ลึกมาก 

 1.2 ประสิทธิภาพการจับปลาของชุดเครื่องมือข่าย 

  จากการประเมินประสิทธิภาพการจับปลาด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ได้แก่ 20, 30, 40, 55, 70 

และ 90 มิลลิเมตร จาก 6 จุดสำรวจ และ 3 ครั้งสำรวจในรอบปี ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556 (ตารางที่ 1) 
พบมีค่าผลจับปลาเฉลี่ยเท่ากับ 224.39±98.90 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน เม่ือพิจารณาตามจุดสำรวจ พบว่า 
บ้านหัวป่าเขียวมีผลจับปลาเฉลี่ยสูงสุด 363.09±183.06 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน จะเห็นได้ว่าในจุดสำรวจบริเวณ
ตอนกลางของพรุควนเคร็งมีผลจับปลาเฉลี่ยค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในจุดสำรวจบ้านย่านแดง แต่พบว่ามีความแปรปรวนของผลจับปลา
เฉลี่ยสูงมาก แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของผลจับปลาที่ได้ในแต่ละเที่ยวการสำรวจอย่างชัดเจน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพพื้นที่มี
ลักษณะเป็นคลองขนาดใหญ่ และมีคลองสาขาเล็ก ๆ ไหลลงมาบรรจบ ทำให้มีการไหลถ่ายเทของกระแสน้ำมากกว่าจุดสำรวจอื่น ๆ 
โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมซ่ึงเป็นฤดูฝนมีปริมาณน้ำมากและการเคลื่อนย้ายของประชากรปลาในข่วงน้ำหลากทำให้สามารถจับปลา
ได้มาก แต่ในฤดูแล้งมีผลจับปลาเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าจุดสำรวจบ้านหัวป่าเขียวมีประสิทธิภาพ
การจับปลาสูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเป็นบริเวณที่เช่ือมต่อกับทะเลน้อย จึงได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ำจากทะเลน้อยซ่ึงมี  

ความอุดมสมบูรณ์มากกว่า ทำให้มีการเคลื่อนย้ายของประชากรปลาได้มากกว่าโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 

ถึงเดือนธันวาคม ส่วนค่าผลจับปลาเฉลี่ยตามเดือนสำรวจพบว่าในช่วงเดือนธันวาคม 2555 มีค่าผลจับปลาเฉลี่ยสูงสุด 
352.36±267.37 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน รองลงมาคือ ช่วงเดือนสิงหาคม 2556 และเดือนเมษายน 2556  
มีค่าผลจับปลาเฉลี่ย 210.82±183.01 และ 109.98±64.88 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามลำดับ  

 

ตารางที่ 1 ผลจับปลาเฉลี่ยของชุดเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพื้นท่ีข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ในพรุควนเคร็ง จากการสุ่มตัวอย่าง
ด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556 

จุดสำรวจ 
เดือนสำรวจ 

เฉลี่ย 
ธันวาคม 2555 เมษายน 2556 สิงหาคม 2556 

บ้านดอนเปลีย่น 77.65 127.86 50.88 85.46± 31.91 

บ้านบางนกวัก 206.95 23.67 312.11 180.91± 119.19 

บ้านพรุเมยไ์ฟ 558.84 91.81 196.59 282.42± 200.09 

บ้านบางปอ 458.62 98.06 107.22 221.30± 167.85 

บ้านย่านแดง 761.78 66.88 85.85 304.84± 323.20 

บ้านเคร็ง 20.86 231.44 145.79 132.70± 86.47 

บ้านหัวป่าเขียว 381.84 130.10 577.33 363.09± 183.06 

เฉลี่ย 352.36±267.37 109.98±64.88 210.82±183.01 224.39± 98.90 
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  1.2.1 ประสิทธิภาพการจับปลาของชุดเครื่องมือข่ายตามขนาดช่องตาข่าย 

   จากการประเมินประสิทธิภาพผลจับปลาของชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ได้แก่ 20, 30, 40, 

55, 70 และ 90 มิลลิเมตร (ตารางที่ 2, ภาพที่ 1) พบมีค่าผลจับปลาเฉลี่ย 224.38±98.90 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน 
โดยข่ายขนาดช่องตา 40 มิลลิเมตร มีผลจับปลาเฉลี่ยสูงสุด 667.89±364.99 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน 
รองลงมา คือ ข่ายขนาดช่องตา 30 และ 20 มิลลิเมตร มีผลจับปลาเฉลี่ยเท่ากัน 245.10±113.40 และ 244.65±218.13 กรัม
ต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามลำดับ ส่วนข่ายขนาดช่องตา  55, 70 และ 90 มิลลิเมตร มีผลจับปลาเฉลี่ย 

94.88±54.02, 70.23±67.95 และ 23.49±25.35 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามลำดับ 

   เมื่อพิจารณาตามจุดสำรวจพบว่าบริเวณบ้านหัวป่าเขียวมีผลจับปลาเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 
363.09±357.80 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน สามารถจับปลาได้มากด้วยข่ายขนาดช่องตา 40, 20 และ 30 มิลลิเมตร 
โดยมีผลจับปลาเฉลี่ย 1,005.20, 482.28 และ 367.21 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามลำดับ ส่วนผลจับ 

ตามเดือนสำรวจพบว่าเดือนธันวาคม 2555 มีผลจับปลาเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 352.36±385.51 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน 
สามารถจับปลาได้มากด้วยข่ายขนาดช่องตา 40, 30 และ 20 มิลลิเมตร มีผลจับปลาเฉลี่ย 1,074.68, 394.41 และ 381.58 กรัม
ต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามลำดับ  

 

ตารางที่ 2 ผลจับปลาเฉลี่ยของชุดเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ตามปัจจัยศึกษาในพรุควนเคร็ง 
จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556 

ปัจจัยศึกษา 
ขนาดช่องตาข่าย (มิลลิเมตร) 

เฉลี่ย 
20 30 40 55 70 90 

จุดสำรวจ 
       

บ้านดอนเปลี่ยน 16.10 103.14 251.64 37.74 38.80 65.37 85.46±86.71 

บ้านบางนกวัก 79.35 246.53 544.73 98.41 90.72 25.74 180.91±192.88 

บ้านพรุเมย์ไฟ 104.19 267.33 1,163.80 87.59 41.80 29.79 282.42±440.11 

บ้านบางปอ 110.87 144.24 907.24 116.09 5.81 43.54 221.30±339.93 

บ้านย่านแดง 557.78 409.33 562.14 167.05 132.72 - 304.84±237.76 

บ้านเคร็ง 362.01 178.32 240.46 15.41 - - 132.70±151.82 

บ้านหัวป่าเขียว 482.28 367.21 1,005.20 141.84 182.03 - 363.09±357.80 

เดือนสำรวจ 
       

ธ.ค.2555 381.58 394.41 1,074.68 150.87 93.98 18.66 352.36±385.51 

เม.ย.2556 190.25 127.04 275.72 34.35 32.49 - 109.98±107.72 

ส.ค.2556 162.13 214.02 653.26 99.41 84.33 51.81 210.82±224.43 

เฉลี่ย (จุดสำรวจ) 244.65±218.13 245.10±113.40 667.89±364.99 94.88±54.02 70.23±67.95 23.49±25.35 224.39±98.90 
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ภาพที่ 1 ผลจับปลาเฉลี่ยของชุดเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ตามปัจจัยศึกษาในพรุควนเคร็ง  

จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556 

 

  1.2.2 ประสิทธิภาพการจับปลาของชุดเครื่องมือข่ายตามประเภทกลุ่มปลา 
   ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลจับปลาของเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตาตามกลุ่มปลาหลัก 

ซ่ึงจัดแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลาเกล็ด หรือกลุ่มวงศ์ปลาตะเพียน (carp) กลุ่มปลาหนัง (catfish) หรือกลุ่มวงศ์ปลาไม่มีเกล็ด 
กลุ่มปลากินเนื้อ (murrels) หรือกลุ่มวงศ์ปลาช่อน และกลุ่มปลาอื่น ๆ (miscellaneous) (ตารางที่ 3) พบกลุ่มปลาเกล็ด 

เป็นกลุ่มหลักมีผลจับปลาเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มปลาอื่น ๆ โดยมีผลจับปลาเฉลี่ย 73.47 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน 
(ร้อยละ 32.74 ของน้ำหนักปลาที่พบทั้งหมด) กลุ่มปลากินเนื้อ และกลุ่มปลาหนัง มีผลจับปลาเฉลี่ย 20.46 และ 36.09 กรัม
ต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน (ร้อยละ 9.12 และ 16.08 ของน้ำหนักปลาที่พบทั้งหมด) ตามลำดับ ส่วนกลุ่มปลาอื่น ๆ  
มีผลจับปลาเฉลี่ย 94.38 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน (ร้อยละ 42.06 ของน้ำหนักปลาที่พบท้ังหมด) 
 

ตารางที่ 3 ผลจับปลาเฉลี่ยของชุดเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ตามกลุ่มปลาในพรุควนเคร็ง  
จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556 

ปัจจัยศึกษา 
กลุ่มปลา 

รวม 
ปลาเกล็ด ปลากินเนื้อ ปลาหนัง ปลาอื่น ๆ 

จุดสำรวจ      

บ้านดอนเปลีย่น 16.32 16.98 23.10 29.06 85.45 

บ้านบางนกวัก 50.75 - 52.99 77.18 180.91 

บ้านพรุเมยไ์ฟ 34.49 63.07 9.15 175.71 282.42 

บ้านบางปอ 27.06 35.37 26.93 131.93 221.30 

บ้านย่านแดง 183.68 3.22 64.63 53.30 304.84 

บ้านเคร็ง 85.32 - 15.46 31.92 132.70 

บ้านหัวป่าเขียว 116.66 24.57 60.34 161.53 363.09 

เดือนสำรวจ      

ธันวาคม 2555 131.41 22.13 59.36 139.46 352.36 

เมษายน 2556 54.46 16.95 16.01 22.56 109.98 

สิงหาคม 2556 34.53 22.30 32.89 121.11 210.82 
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ปัจจัยศึกษา 
กลุ่มปลา 

รวม 
ปลาเกล็ด ปลากินเนื้อ ปลาหนัง ปลาอื่น ๆ 

ขนาดช่องตาข่าย (มิลลเิมตร) 
20 209.63 1.06 10.07 23.89 244.65 

30 88.53 21.78 68.37 66.48 245.16 

40 107.45 59.42 112.33 388.68 667.89 

55 11.20 18.78 24.98 39.91 94.88 

70 23.99 11.23 0.77 34.28 70.27 

90 - 10.48 - 13.01 23.49 

เฉลี่ย 73.47 20.46 36.09 94.38 224.36 

ร้อยละ 32.74 9.12 16.08 42.06 100.00 

 

   เมื่อพิจารณาชนิดพันธุ์ปลาในแต่ละกลุ่มปลา พบว่ากลุ่มปลาเกล็ดมีปลาไส้ตันตาแดง ปลาแปบ 
และปลาตะเพียนทรายเป็นองค์ประกอบหลัก พบมากในช่วงฤดูฝนบริเวณจุดสำรวจบ้านย่านแดงที่มีลักษณะเป็นลำคลอง  

ขนาดค่อนข้างใหญ่และมีน้ำไหล และจับได้มากด้วยขนาดช่องตาข่าย 20 - 40 มิลลิเมตร แสดงให้เห็นว่า จุดสำรวจบ้านย่านแดง
มีลักษณะเหมาะสมในการอยู่อาศัย และเป็นแหล่งผสมพันธุ์วางไข่ของปลากลุ่มนี้ กลุ่มปลากินเนื้อมีปลาช่อนเป็นองค์ประกอบหลัก 
และกลุ่มปลาอื่น ๆ มีปลาหมอไทยและปลาหมอช้างเหยียบ เป็นองค์ประกอบหลัก พบมากในช่วงฤดูฝนบริเวณจุดสำรวจ  

บ้านพรุเมย์ไฟ บ้านบางปอ และบ้านหัวป่าเขียว ซ่ึงมีลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งน้ำป่าพรุ ในช่วงฤดูแล้งน้ำนิ่งทรงตัว ระดับน้ำไม่ลึกมาก 
และในฤดูฝนน้ำท่วมเต็มพื้นที่ ทำให้ทราบว่า ปลากลุ่มเหล่านี้สามารถปรับตัวและอาศัยอยู่ได้เป็นอย่างดี ส่วนกลุ่มปลาหนัง 

มีปลาดุกอุยเป็นองค์ประกอบหลัก สามารถพบได้ทั่วไป ดังจะเห็นได้จากผลจับปลากลุ่มนี้มีค่าค่อนข้างสูงเกือบทุกจุดสำรวจ 

  1.2.3 ประสิทธิภาพการผลจับของชนิดพันธ์ุปลาที่พบมาก 

   จากผลการศึกษาค่าองค์ประกอบชนิดปลา (E-value) ซึ่งเป็นค่าร้อยละจากน้ำหนักปลาที่พบแต่ละชนิด
ต่อน้ำหนักปลาที่พบทั้งหมดในแต่ละบริเวณที่ทำการสำรวจจากการใช้เครื่องมือข่ายในพรุควนเคร็ง พบว่า องค์ประกอบโครงสร้าง
ชนิดปลาโดยน้ำหนักของพันธุ์ปลาที่พบมากที่ระดับค่าร้อยละสะสมร้อยละ 80 ของน้ำหนักปลาที่พบทั้งหมด พบพันธุ์ปลา 9 ชนิด 
แต่ที่มีค่าสูงกว่าร้อยละ 5 มีเพียง 6 ชนิด ได้แก่ ปลาหมอไทย ปลาไส้ตันตาแดง ปลาแปบ ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาช่อน  
และปลาดุกอุย (ภาพที่ 2) โดยพบปลาหมอไทยมีสัดส่วนโดยน้ำหนักมากที่สุดร้อยละ 28.1 รองลงมาได้แก่ ปลาไส้ตันตาแดง 
ปลาแปบ ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาช่อน และปลาดุกอุย มีสัดส่วนร้อยละ 10.7, 8.9, 8.0, 7.0 และ 5.5 ตามลำดับ และพบว่า
พันธุ์ปลาทั้ง 6 ชนิด มีผลจับปลาเฉลี่ย 62.95, 24.09, 19.96, 17.97, 15.72 และ 12.37 กรัมต่อพื้นท่ีข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน 
ตามลำดับ  

   เม่ือพิจารณานิสัยการกินอาหารของชนิดปลาที่พบมากทั้ง 6 ชนิด พบว่าเป็นปลากินอาหาร
จำพวกพืชและแพลงก์ตอน 2 ชนิด ได้แก่ ปลาไส้ตันตาแดง และปลาแปบ ส่วนอีก 4 ชนิด คือ ปลาหมอไทย ปลาหมอช้างเหยียบ 
ปลาช่อน และปลาดุกอุย จัดเป็นปลากินเนื้อ ตัวอ่อนแมลง และสัตว์หน้าดิน (Rainboth, 1996; สุอินทร์ และกาญจนรี, 2538) 
แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบหลักของโครงสร้างชนิดปลาที่พบในพรุควนเคร็ง ส่วนใหญ่เป็นปลากินเนื้อ ตัวอ่อนแมลง และสัตว์หน้าดิน 
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 1.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลจับปลาของชุดเครื่องมือข่าย 

  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของประสิทธิภาพผลจับปลาเฉลี่ยของชุดเครื่องมือข่ายในพรุควนเคร็ง 
โดยน้ำหนักปลา (กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) และโดยจำนวนปลา (ตัวต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน)  
ของปัจจัยศึกษาจำนวน 3 ปัจจัย ได้แก่ จุดสำรวจ เดือนสำรวจ และขนาดช่องตาข่าย พบว่าประสิทธิภาพผลจับปลาเฉลี่ย 

ทั้งโดยน้ำหนักและจำนวนของทุกปัจจัยศึกษามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ยกเว้นปัจจัยเดือนสำรวจ
ของผลจับปลาเฉลี่ยโดยจำนวนไม่มีความแตกต่างกัน และเม่ือทดสอบค่าเฉลี่ยของแต่ละปัจจัยการศึกษา (ตารางที่ 4)  

มีผลการทดสอบ ดังนี้ 
  1.3.1 ประสิทธิภาพผลจับปลาต่อหน่วยชุดเครื่องมือข่ายโดยน้ำหนักปลา 
   เมื่อนำค่าเฉลี่ยผลจับปลาต่อหน่วยชุดเครื่องมือข่ายโดยน้ำหนักปลาตามจุดสำรวจ มาทดสอบ
ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าจุดสำรวจบ้านดอนเปลี่ยนกับจุดสำรวจบ้านหัวป่าเขียว ซ่ึงอยู่บริเวณตอนบนสุดและตอนล่างสุด
ของพรุควนเคร็ง มีค่าเฉลี่ยผลจับปลาแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ส่วนปัจจัยเดือนสำรวจ พบว่า 

เดือนธันวาคม 2555 กับเดือนเมษายน 2556 และสิงหาคม 2556 มีค่าเฉลี่ยผลจับปลาแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ 
(p<0.05) แต่ระหว่างเดือนเมษายน 2556 กับสิงหาคม 2556 นั้นไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาตามปัจจัยขนาดช่องตาข่าย 
พบว่า ค่าเฉลี่ยผลจับปลาของข่ายทุกขนาดช่องตาไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นข่ายขนาดช่องตา 40 มิลลิเมตร มีค่าผลจับปลาเฉลี่ย
แตกต่างกับข่ายขนาดช่องตาอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

  1.3.2 ประสิทธิภาพผลจับปลาต่อหน่วยชุดเครื่องมือข่ายโดยจำนวนปลา 
   เมื่อนำค่าเฉลี่ยผลจับปลาต่อหน่วยชุดเครื่องมือข่ายโดยจำนวนปลา ตามจุดสำรวจ มาทดสอบ
ความแตกต่างทางสถิติ พบว่า จุดสำรวจบ้านดอนเปลี่ยนกับจุดสำรวจบ้านหัวป่าเขียว มีค่าเฉลี่ยผลจับปลาแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ส่วนปัจจัยเดือนสำรวจ พบว่าค่าเฉลี่ยผลจับปลาของทุกเดือนสำรวจไม่มีความแตกต่างกัน   

และเม่ือพิจารณาตามขนาดช่องตาข่าย พบว่าค่าเฉลี่ยผลจับปลาของข่ายทุกขนาดช่องตา ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นข่าย
ขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร มีค่าผลจับปลาเฉลี่ยแตกต่างกับข่ายขนาดช่องตาอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)  
 

  

ภาพที่ 2 ผลจับปลาเฉลีย่ของชุดเครือ่งมือข่าย (ร้อยละ) ตามชนิดปลาที่พบมากในพรุควนเคร็ง จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 
6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556 
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ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลจับปลาโดยน้ำหนัก และจำนวนตัวต่อหน่วยชุดเครื่องมือข่ายที่จับได้
ในพรุควนเคร็ง จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556 

ปัจจัยที่ศึกษา 
ค่าเฉลี่ยโดยนำ้หนัก  

(ก./พื้นที่ข่าย 100 ตร.ม./คืน) 
ค่าเฉลี่ยโดยจำนวน  

(ตัว/พื้นที่ข่าย 100 ตร.ม./คืน) 
จุดสำรวจ   

ดอนเปลี่ยน  85.46a 2.22a 

บางนกวัก 180.91ab 6.51ab 

พรุเมยไ์ฟ 282.42ab 10.42ab 

บางปอ 221.30ab 8.40ab 

ย่านแดง 304.84ab 22.48ab 

เคร็ง 132.70ab 16.62ab 

หัวป่าเขียว 363.09b 25.35b 

เดือนสำรวจ   

ธันวาคม 2555 352.36a 18.37ns 

เมษายน 2556 109.98b   9.35ns 

สิงหาคม 2556 210.82b 11.71ns 

ขนาดช่องตาข่าย   

20 มิลลิเมตร 24.65b 46.14a 

30 มิลลิเมตร 245.16b 15.17b 

40 มิลลิเมตร 667.89a 15.65b 

55 มิลลิเมตร 94.88b 1.14b 

70 มิลลิเมตร 70.27b 0.65b 

90 มิลลิเมตร 23.49b 0.10b 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งของแต่ละกลุม่ที่กำกับด้วยอักษรภาษาอังกฤษต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

2. การเลือกจับปลาของชุดเครื่องมือข่าย 

 การเลือกจับชนิดพันธุ์ปลาของชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา พบว่าสามารถจับปลาได้รวม 30 ชนิด โดยข่ายขนาดช่องตา 
30 และ 40 มิลลิเมตร มีความสามารถในการเลือกจับชนิดพันธุ์ปลาได้มากสุดเท่ากัน 21 ชนิด รองลงมา คือ ข่ายขนาดช่องตา 
20, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร สามารถเลือกจับชนิดพันธุ์ปลาได้รวม 20, 10, 7 และ 2 ชนิด ตามลำดับ ชนิดพันธุ์ปลาที่พบมากที่สุด 

คือ ปลาแปบ จำนวน 1,149 ตัว รองลงมา คือ ปลาตะเพียนทราย ปลาหมอไทย ปลาไส้ตันตาแดง และปลากระดี่หม้อ พบจำนวน 
729, 704, 543 และ 310 ตัว ตามลำดับ เม่ือเปรียบเทียบกับผลการศึกษาท่ีผ่านมาในปี พ.ศ.2550 พบว่ามีความสอดคล้องกัน
โดยหฤษฎ์ (2551) ได้รายงานไว้ว่า ข่ายขนาดช่องตา 30 และ 40 มิลลิเมตร สามารถเลือกจับชนิดพันธุ์ปลาได้มากกว่า 

ข่ายขนาดช่องตาอื่น ๆ และสามารถเลือกจับปลาแปบ และปลาตะเพียนทรายได้จำนวนมากกว่าปลาชนิดอื่น ๆ เช่นกัน สำหรับ 

ชนิดพันธ์ุปลาที่เป็นองค์ประกอบหลักของข่ายแต่ละขนาดช่องตามีความสอดคล้องกัน และพิสัยความยาวของปลาที่สามารถจับ
ของข่ายแต่ละขนาดช่องตาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ถวัลย์ และคณะ (2522) ได้ศึกษาการใช้เครื่องมือข่ายรวบรวม
ข้อมูลบางประการในด้านบริหารการประมง เปรียบเทียบผลการจับต่อ 1 วัน ของเครื่องมือข่ายแต่ละขนาดช่องตา พบว่า ข่ายช่องตา 
2.5, 3.0 และ 3.5 ซม. จับปลาได้มากท่ีสุด ข่ายขนาด 4.0, 5.0 และ 6.0 ซ.ม. จับปลาได้รองลงมา ขนาด 7.0 ซม. จับได้น้อยท่ีสุด 
เม่ือเปรียบเทียบจากการศึกษาครั้งนี้ ปลาที่จับได้จากเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาตั้งแต่ 2.0 - 4.0 ซม. มีปลารวมทั้งหมด 30 ชนิด 
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ขนาดความยาวตั้งแต่ 4.2 - 27.7 ซม. ข่ายขนาดช่องตาต่ำกว่า 4.0 ซม. จับปลาขนาดเล็กซ่ึงกำลังเจริญเติบโต และยังใช้ประโยชน์
ได้ไม่เต็มที่ ทำให้ปลาขนาดเล็กชนิดต่าง ๆ ถูกทำลายไปก่อนถึงวัยเจริญพันธ์ุ ส่วนข่ายขนาดช่องตา 4.0, 5.5, 7.0 และ 9.0 ซม. 

นับว่าเหมาะสมในแง่เศรษฐกิจ และอนุรักษ์ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 1. ชนิดพันธุ์ปลาที่พบในพรุควนเคร็ง รวม 30 ชนิด 13 วงศ์ โดยพบวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มากที่สุดรวม 10 ชนิด 
พบว่ามีแนวโน้มลดลงจากครั้งที่ผ่านมาเม่ือปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงพบชนิดพันธุ์ปลารวม 32 ชนิด 14 วงศ์ และพบวงศ์ปลาตะเพียน
มากที่สุด 14 ชนิด 

 2. พันธุ์ปลาที่มีโอกาสพบมาก คือ ปลาไส้ตันตาแดง และปลาหมอไทย โดยมีโอกาสพบร้อยละ 71.43 และ 66.67 ตามลำดับ
สอดคล้องกับเม่ือปี พ.ศ.2550  
 3. การประเมินประสิทธิภาพผลจับปลาของชุดเครื่องมือข่ายในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบปริมาณผลจับปลา
แสดงความชุกชุมของประชากรปลาอยู่ในระดับต่ำเท่ากับ 224.39+98.90 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยมีค่าสูง
บริเวณจุดสำรวจบ้านหัวป่าเขียว และบ้านย่านแดง เท่ากับ 363.09+183.06 และ 304.84+323.20 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตร
ต่อคืน ตามลำดับ และมีค่าต่ำสุดบริเวณจุดสำรวจบ้านดอนเปลี่ยนเพียง 85.46+31.91 กรัมต่อพื้นท่ีข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน 
ส่วนปริมาณผลจับตามเดือนสำรวจพบมีค่าสูงสุดในเดือนธันวาคม 2555  

 4. การศึกษาประสิทธิภาพผลจับปลาตามขนาดช่องตาข่ายแสดงให้เห็นว่าประชากรปลาในพรุควนเคร็งจะถูกจับมากที่สุด
ด้วยข่ายขนาดช่องตา 40 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณผลจับปลาเฉลี่ยสูงสุด 667.89+364.99 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน 
โดยภาพรวมสรุปได้ว่าประชากรปลาในพรุควนเคร็งส่วนใหญ่เป็นปลาขนาดกลางถึงค่อนข้างเล็ก เนื่องจากประชากรปลาส่วนใหญ่ 
จะถูกเลือกจับได้มากด้วยข่ายขนาดช่องตาตั้งแต ่40 มิลลิเมตรลงมา 
 5. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจับปลาของชุดเครื่องมือข่ายด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยน้ำหนักและ
จำนวนปลาของปัจจัยที่ศึกษา 3 ปัจจัย ได้แก่ จุดสำรวจ เดือนสำรวจ และขนาดช่องตาข่าย พบปริมาณผลจับปลาเฉลี่ยทั้งโดย
น้ำหนักและจำนวนของทุกปัจจัยศึกษามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ยกเว้นปัจจัยเดือนสำรวจของ 
ผลจับปลาเฉลี่ยโดยจำนวนไม่มีความแตกต่างกัน 

 6. การเลือกจับปลาของชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตาในพรุควนเคร็ง พบว่าสามารถเลือกจับปลาได้รวม 30 ชนิด โดยข่าย
ขนาดช่องตา 30 และ 40 มิลลิเมตร สามารถเลือกจับปลาได้มากสุดเท่ากัน 21 ชนิด ส่วนการเลือกจับปลาตามขนาดความยาว 
พบว่าข่ายขนาดช่องตา 20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร สามารถเลือกจับปลาที่มีช่วงความยาวระหว่าง 4.2 - 17.0, 

4.3 – 22.1, 6.1 - 27.7, 6.0 - 30.1, 10.2 - 30.1 และ 19.5 - 32.2 เซนติเมตร ตามลำดับ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาพบว่าพรุควนเคร็งมีโครงสร้างประชาคมปลาเป็นปลาขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ซ่ึงพบมากบริเวณ  

จุดสำรวจบ้านย่านแดงในช่วงฤดูฝน (เดือนธันวาคม) ประกอบกับจุดสำรวจบ้านย่านแดงมีลักษณะเป็นแหล่งต้นน้ำที่มีคลอง
สาขาเล็กๆ ไหลมารวมกันหลายสาย จึงเหมาะสำหรับเป็นแหล่งผสมพันธุ์วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน และเป็นแหล่งอาศัยของปลา
ขนาดเล็กหลายชนิดโดยเฉพาะปลาในกลุ่มปลาเกล็ด ดังนั้นห ากสามารถกำหนดให้บริเวณนี้เป็นเขตอนุรักษ์หรือเขตห้ามจับ
ปลาในช่วงฤดูวางไข่ หรือหามาตรการเพื่อควบคุมการทำประมงที่เหมาะสมได้ จะทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรปลาในพรุควนเคร็ง 
มีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น  

  

- 355 -



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 O1 

 

P17 

 จากการศึกษาพบชนิดพันธุ์ปลาที่มีรายช่ืออยู่ในบัญชีสถานภาพทางการอนุรักษ์สัตว์น้ำของประเทศไทย (Vidthayanon, 2005) 

ซ่ึงจัดอยูในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ปลาตุม และปลาดุกอุย ดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการ 
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงควรรวบรวมพันธุ์ปลาเหล่านี้เพื่อนำมาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์สำหรับเพาะขยายพันธุ์เพื่อปล่อยเพิ่มผลผลิต 

ในแหล่งน้ำและส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงต่อไป 
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ผลของการปล่อยปลาที่อัตราความหนาแน่นต่างกันต่อการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก  
จังหวัดศรีสะเกษ 

 

มาลาศรี คำศรี1* บุญส่ง ศรีเจริญธรรม2 และ ศิราณี งอยจันทร์ศรี3  
1กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  
2ราชการบริหารส่วนกลาง 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของการปล่อยปลาที่อัตราความหนาแน่นต่างกันต่อการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก  
จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการในแหล่งน้ำขนาด 10 - 24 ไร่ จำนวน 9 แห่ง ด้วยการปล่อยพันธุ์ปลา 7 ชนิด ในอัตรา 1,000, 

2,000 และ 3,000 ตัวต่อไร่ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ถึงกันยายน 2561 ช่วงก่อนปล่อยได้ประเมินความชุกชุมของปลา 

ที่มีอยู่เดิมในแหล่งน้ำ ตรวจวัดและประเมินความเหมาะสมด้านกายภาพ ชีวภาพ และนิเวศแหล่งน้ำ และติดตามประเมิน  

การเติบโตของปลาที่ปล่อย จากนั้นเม่ือเวลาผ่านไป 7 เดือน จึงทำการจับและประเมินผลผลิตปลา แล้วนำข้อมูลทั้งหมด  

ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนและการถดถอยระหว่างผลผลิตปลากับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพน้ำและศักยภาพของแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก 9 แห่ง มีความสอดคล้องกับเกณฑ์  

ความเหมาะสมของแหล่งน้ำต่อการเติบโตของปลาในระดับที่ไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากเกณฑ์เหมาะสม
ระหว่าง 1.33 - 1.67 ซ่ึงไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  (p>0.05) ของทุกพารามิเตอร์ที่นำมาวิเคราะห์  อย่างไรก็ตาม 

เมื่อนำทุกพารามิเตอร์มาวิเคราะห์ร่วมกันด้วยการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (cluster analysis) พบว่ามีแนวโน้มของการแบ่งกลุ่ม 

ความแตกต่างของ 9 แหล่งน้ำ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  
การเปรียบเทียบผลผลิตปลาในช่วง 7 เดือน และปริมาณปลาที่มีอยู่เดิมก่อนปล่อยไม่พบมีความแตกต่างทางสถิติ 

(p>0.05) โดยผลผลิตเฉลี่ยที่อัตราปล่อย 2,000 ตัวต่อไร่ (6.24 กก./ไร่) มีค่าสูงมากกว่าผลผลิตเฉลี่ยที่อัตราปล่อย 1,000 ตัวต่อไร่ 
(4.76 กก./ไร่) ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยที่อัตราปล่อย 2 ,000 ตัวต่อไร่ ก็มีค่าต่ำกว่าผลผลิตเฉลี่ยที่อัตราปล่อย 3 ,000 ตัวต่อไร่ 
(7.78 กก./ไร่) จากการวิเคราะห์การถดถอยแสดงให้เห็นว่าผลผลิตปลาในแหล่งน้ำชุมชนมีความสัมพันธ์และผันแปรโดยตรง 

ตามระดับอัตราปล่อยค่อนข้างน้อย (R2 = 0.2539) แต่มีความสัมพันธ์กับปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ ในแหล่งน้ำในระดับค่อนข้างสูง 
(R2 = 0.6170) และสัมพันธ์กับค่ า Morphoedaphic index ในระดับปานกลาง (R2 = 0.4534) โดยปลาจีน (เกล็ดเงิน)  
มีการเติบโตดีที่สุด รองลงมา คือ ปลานิล นวลจันทร์เทศ สวาย ตะเพียน และไน ส่วนปลายี่สกเทศเติบโตช้าที่สุด และมีสัดส่วน
ของผลผลิตเฉลี่ยร้อยละ 52.32, 14.72, 9.18, 7.05, 6.29, 6.13 และ 4.31 ของผลผลิตทั้งหมด ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ: การปล่อยปลา ความหนาแน่น แหล่งน้ำชุมชน ศรีสะเกษ 
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Effect of Stocking Density on Fish Production Enhancement in a Small Community Pond 

in Sisaket Province 

 
Malasri Khumsri1* Boonsong Sricharoenthum2 and Siranee Ngoichansri3  
1Inland Aquaculture Research and Development Division  
2Department of Fisheries  
3Nakhon Phanom Inland Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 
The study on the effects of fish stocking density on enhancement of fish production in community 

ponds in Sisaket province was conducted in nine small community ponds with sizes of 10 - 24 rai (1.6 - 3.84 ha). 
Fingerlings of silver carp, nile tilapia, mrigal carp, striped catfish, common silver barb, common carp, and rohu 
were stocked at 3 different stocking densities: 1,000, 2,000 and 3,000 fish/rai. The fish in study community ponds 
were harvested after stocked for 7 months (August 2016 - March 2017). The existing fish abundance before 
stocking was estimated by multi-mesh size gillnet. An assessment was made of the suitability of the physical, 
biological and ecological conditions of the community ponds. Total fish catch was estimated during harvesting. 
The relationship between fish production and related factors including stocking density, chlorophyll-a and 
Morphoedaphic index were analyzed.  

The results showed that the water quality and potential fish yield as the capacity of 9 community ponds 
were correlated with the suitability criteria of community ponds at similar level with the standard deviation 
was different from the suitability criteria between 1.33 - 1.67 and not significant different among all parameters 
(p>0.05), but it trend to be varied in 9 community ponds which was classified into 3 groups resulted  
from cluster analysis where all parameter were analyzed. 

The comparison of fish production before and after stocking for 7 months was not significant different 
(p>0.05) at different stocking density. The average fish productivity at the stocking density of 2,000 fish per rai 
(6.24 kg/rai) was higher than that at the stocking density of 1,000 fish per rai (4.76 kg/rai), but it was less than 
the productivity at the stocking density of 3,000 fish per rai (7.78 kg/rai). Regression analysis resulted that 
fish productivity was correlated and varied slightly with the stocking density (R2 = 0.2539). It was varied to  
the chlorophyll-a relatively high level (R2 = 0.6170), where was varies to the Morphoedaphic index at 
moderate rate (R2 = 0.4534). Silver carp had the highest growth rate, followed by nile tilapia, mrigal carp, 
striped catfish, common silver barb and common carp, while rohu had the slowest growth rate and  
the ration of average fish production were 52.32, 14.72, 9.18, 7.05, 6.29, 6.13 and 4.31% respectively. 

 

Keywords: Fish Stocking, Density, Community Pond, Sisaket Province 
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พัฒนาวิธีการเลี้ยงโซมาติกแคลลัสของไม้น้ำสวยงามเพื่อการถ่ายฝากยีน 
 

สุรีย์พร เย็นสุวรรณ* จริญญา สุวรรณนาคะ พลชาติ ผิวเณร สุจิตรา เพชรคง และ พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข 

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 
 

บทคัดย่อ 

ศึกษาวิธีการเลี้ยงแคลลัสของไม้น้ำสวยงามโดยการถ่ายฝากยีนในไม้น้ำอนูเบียส (Anubias nana) และดาวกระจาย 
(Hygrophila difformis) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสารควบคุมการเจริญเติบโตที่เหมาะสมต่อการเกิดโซมาติกแคลลัส 
และการเกิดต้นอ่อนจากโซมาติกแคลลัสในไม้น้ำอนูเบียสและดาวกระจาย เพื่อนำไปใช้เป็นสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

เพื่อการถ่ายฝากยีน โดยทำการศึกษา ณ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน กันยายน 2560 
ดำเนินการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แล้วนำเนื้อเยื่อไม้น้ำอนูเบียสและดาวกระจายไปเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่ผสมสารควบคุม
การเจริญเติบโต 2 ชนิด คือ BA (N6-Benzyladenine) และ NAA (Naphthaleneacetic acid) ซ่ึงเลี้ยงในสภาพมีแสงและไม่มีแสง 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน จากการศึกษาพบว่า สารควบคุมการเจริญเติบโตที่เหมาะสมต่อการเกิดแคลลัสในไม้น้ำอนูเบียส  

คืออาหารสังเคราะห์สูตร Murashige and Skoog (MS) ที่เติม BA เข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA เข้มข้น 0.0 

มิลลิกรัมต่อลิตร และเลี้ยงในสภาพมีแสง ให้น้ำหนักแคลลัสเฉลี่ยสูงสุด 1.78 กรัม สำหรับในไม้น้ำดาวกระจาย คืออาหารสังเคราะห์
สูตร MS ที่เติม BA เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA เข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และเลี้ยงในสภาพมีแสง  
ให้น้ำหนักแคลลัสเฉลี่ยสูงสุด 10.86 กรัม แคลลัสในไม้น้ำท้ัง 2 ชนิด ที่ได้มีลักษณะเกาะกันแน่น และมีแนวโน้มพัฒนา เป็นต้น
ใหม่ได้ดี และเม่ือนำแคลลัสที่ได้มาเพาะเลี้ยงต่อบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA และ NAA เป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่า สาร
ควบคุมการเจริญเติบโตที่เหมาะสมต่อการเกิดต้นอ่อนจากโซมาติกแคลลัสในไม้น้ำอนูเบียส คืออาหารสังเคราะห์สูตร MS  

ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต ได้น้ำหนักต้นอ่อนเฉลี่ย 8.83+0.69 กรัม จำนวนต้นอ่อนเฉลี่ย 8.66+1.15 ต้น และ
จำนวนใบเฉลี่ย 18.96+3.40 ใบ ในไม้น้ำดาวกระจายพบว่า สารควบคุมการเจริญเติบโตที่เหมาะสมต่อการเกิดต้นอ่อน  

จากโซมาติกแคลลัสในไม้น้ำดาวกระจาย คืออาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติม BA เข้มข้น 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 

เข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้น้ำหนักต้นอ่อนเฉลี่ย 22.03+0.45 กรัม จำนวนต้นอ่อนเฉลี่ย 14.93+2.50 ต้น จำนวนใบเฉลี่ย 
6.88+0.60 ใบ สามารถชักนำแคลลัสไม้น้ำอนูเบียสและดาวกระจายให้พัฒนาเป็นยอดที่สมบูรณ์ได้ดี เม่ือนำไม้น้ำอนูเบียสและ
ดาวกระจายที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปเลี้ยงในสภาพโรงเรือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน พบว่า ไม้น้ำทั้ง 2 ชนิด สามารถ
เจริญเติบโตได้ดีและมีอัตรารอดตายสูง ผลการศึกษาที่ได้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาการถ่ายฝากยีนในไม้น้ำอนูเบียสและ
ดาวกระจายต่อไป 

 

คำสำคัญ: ไม้น้ำสวยงาม อนูเบียส ดาวกระจาย โซมาติกแคลลัส การถ่ายฝากยีน 
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Somatic Callus–Culture Development of Aquarium Plants for Gene Transfer 
 

Sureeporn Yensuwan* Jarinya Suwannakha Ponlachart Pewnane Sujitra Pechkong and Panom K. Sodsuk 

Aquatic Animal Genetics Research and Development Division 

 

Abstract 

Callus culture development of aquarium plants, Anubias nana and Hygrophila difformis for Agrobacterium 

mediated transformation had been studied at Aquatic Animal Genetics Research and Development from 

October 2014 to March 2017. Shoot tips of Anubias and Hygrophila were cultured with factorial combination 

of growth regulators including BA (N6-Benzyladenine) and NAA (Naphthaleneacetic acid) which were 

supplemented in Murashige and Skoog (MS) media in light and dark condition for 3 months. Result found 

that the optimal growth regulator which induced the highest Anubias callus weight at 1.7 8  g was MS 

added with BA 1.0 mg/l and NAA 0.0 mg/l. The optimal growth regulators which induced the highest 

Hygrophila callus weight at 10.86 g was MS added with BA 0.5 mg/l and NAA 1.0 mg/l. The callus in both 

aquatic plants was compact callus and tend to well develop new plants. Callus which was achieved from 

previous studies was cultured on MS medium supplemented with factorial combination of growth regulators 

including BA and NAA for 3 months. Result showed that MS medium without BA and NAA was suitable 

 for shoots induction in Anubias with the highest weight (8.83±0.69 g), shoot number (8.66±1.15 shoots) 

and leaf number (18.96±3.40 leaves) . The MS medium added with BA 0.3 mg/l and NAA 0.1 mg/l was  

the optimal medium suitable for the shoots induction in Hygrophila with the highest weight (22.03±0.45 g), 

shoot number (14.93±2.50 shoots) and leaf number (6.88±0.60 leaves). Moreover, these plantlets were 

cultured in green house conditions for 4 months and found well growing and high survival rate. Results from 

these studies will be brought to make the culture media for Anubias and Hygrophila gene transfer.  
 

Keywords: Aquarium plants, Anubias nana, Hygrophila difformis, somatic callus, gene transfer 
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การถ่ายฝากยีนเรืองแสง gfp ในไม้น้ำดาวกระจายโดยใช้อะโกรแบคทีเรียม 
 

สุจิตรา เพชรคง* พลชาติ ผิวเณร พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข สุรยี์พร เย็นสุวรรณ และ จริญญา สุวรรณนาคะ 

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 
 

บทคัดย่อ 

การถ่ายฝากยีนเป็นเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมที่ใช้วิธีตัดต่อยีนจากสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดเข้าไปในจีโนมพืช
เพื่อให้ได้ลักษณะที่ปรากฏตามที่ต้องการ ซ่ึงความสำเร็จของการถ่ายฝากยีนสู่พืชมีหลายปัจจัยสำคัญเข้ามาเกี่ยวข้อง การศึกษา 

การถ่ายฝากยีนเรืองแสง green fluorescent protein (gfp) ในไม้น้ำดาวกระจาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสม
ในการถ่ายฝากยีนและการแสดงออกของยีนเรืองแสง ดำเนินการถ่ายฝากยีนเรืองแสง gfp (mgfp5) สู่เนื้อเยื่อไม้น้ำดาวกระจาย  
2 รูปแบบ (แคลลัสและต้นอ่อน) โดยใช้อะโกรแบคทีเรียมชนิด Agrobacterium tumefacient สายพันธุ์ LBA4404 มียีน 
hygromycin phosphotransferase (hpt) เป็นยีนคัดเลือก และยีน ß-glucuronidase (gusA) เป็นยีนรายงานผล ซ่ึงอยู่ในส่วนของ 
Transfer DNA (T-DNA) ของพลาสมิด pCAMBIA1304 ผลการศึกษาพบว่า อะโกรแบคทีเรียมมีประสิทธิภาพการถ่ายพลาสมิด 
280 เซลล์/ไมโครกรัม สภาวะที่เหมาะสมในการถ่ายฝากยีนสู่เนื้อเยื่อแคลลัสและต้นอ่อน คือใช้สาร acetosyringone  

เข้มข้น 100 ไมโครโมลาร์ บ่มนาน 30 นาที ส่งผลให้เนื้อเยื่อมีอัตรารอด 5.00±5.66 และ 91.67±7.64 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ 
เม่ือตรวจสอบเนื้อเยื่อที่ได้รับการถ่ายฝากยีน gfp ด้วยวิธ ีPolymerase chain reaction (PCR) พบว่าต้นที่ได้รับการถ่ายฝากยีน
สู่เนื้อเยื่อท้ัง 2 รูปแบบ เกิดแถบดีเอ็นเอท่ีขนาด 327 bp แต่ต้นปกติไม่พบแถบดีเอ็นเอดังกล่าว ผลการตรวจสอบการแสดงออก
ของยีน gfp ด้วยวิธี GUS histochemical analysis ในต้นที่ได้รับการถ่ายฝากยีนสู่เนื้อเยื่อท้ัง 2 รูปแบบ พบว่าเนื้อเยื่อส่วนใบ
และลำต้นของไม้น้ำดาวกระจายที่ได้รับการถ่ายฝากยีน gfp เกิดจุดสีน้ำเงิน และเรืองแสงภายใต้กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ 

เมื่อตรวจสอบผลการถ่ายฝากยนีในต้นดาวกระจายรุ่นลูกด้วยวิธี PCR พบว่าต้นรุ่นลูกท่ีได้รับการถ่ายฝากยีนสู่แคลลัส
ทุกตัวอย่างไม่พบยีน gfp ซ่ึงให้ผลทางตรงข้ามกับต้นรุ่นลูกที่ได้รับการถ่ายฝากยีนสู่ต้นอ่อนเกิดแถบดีเอ็นเอที่ขนาด 327 bp คิดเป็น 
85.4 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้นที่ได้รับการถ่ายฝากยีนสู่เนื้อเยื่อทั้ง 2 รูปแบบ ไม่ปรากฏการเรืองแสงภายใต้แสงยูวี สันนิษฐานว่ายีน gfp 

ที่ใช้ในการถ่ายฝากยีนครั้งนี้อาจไม่แสดงลักษณะปรากฎเรืองแสงในพืช จึงควรศึกษายีนอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการแสดงลักษณะ
ปรากฏที่ต้องการ อย่างไรก็ตามวิธีการถ่ายฝากยีนในไม้น้ำดาวกระจายโดยใช้อะโกรแบคทีเรียมครั้งนี้ สามารถใช้เป็นวิธีการต้นแบบ
ในการถ่ายฝากยีนในไม้น้ำได้ 

 

คำสำคัญ: ไม้น้ำดาวกระจาย ยีนเรืองแสง gfp การถ่ายฝากยีน 
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Green Fluorescent Protein (gfp) Gene Transfer into hygrophila difformis 

by Agrobacterium-Mediated Transformation 

 

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

Aquatic Animal Genetics Research and Development Division 

 

Abstract 

Gene transformation is a genetic engineering technique, that the movement of gene from one 

organism or any other organism to achieve the desired appearance. The success of gene transfer into plants 

has many important factors involved. The study of transformation of Green Fluorescent Protein (GFP) gene 

into hygrophila difformis, aimed to study the optimal conditions for gene transfer and expression of GFP. 

Conducting GFP (MGFP5) deposited into 2 types of Hygrophila difformis tissue (callus and plantlets) by 

using Agrobacterium tumefacient (LBA4404) harbored plasmid, pCAMBIA1304, which contained green 

fluorescent protein (gfp) gene (mgfp5), hygromycine phosphotransferase (hpt) and ß-glucuronidase (gusA) 

were selectable marker. The transformation efficiency was 280 cells/ micrograms. A study on the effect  

of acetocyringone concentration and incubation period to callus and plantlets  were conducted. Result 

found the optimum condition for transformation, 100 micromolar acetosyringone, incubation for 30 minutes. 

As the result, the survival rate were 5.00±5.66 and 91.67±7.64 percent respectively. When investigating  

the tissue receiving gfp gene transfered by polymerase chain reaction (PCR), it was found that the genes 

that were transmitted through the two tissue forms formed a DNA band at 327 bp, but the normal tree 

did not find such DNA bands. The results of the gfp gene expression test using ß-glucuronidase (GUS 

histochemical analysis) in plants that were transplanted through both forms of tissue showed that the leaf 

and stem tissue of the starburst water that had been transplanted to genes gfp caused a blue dot,  

and glow under a fluorescent microscope. 

When examining the results of gene transfer in the starburst of F1 generation with PCR method, it was 

found that all callus had not found the gfp gene. Which gave the opposite effect to the F1 generation that 

has been transplanted through the seedlings to the DNA bands at the size of 327 bp, representing 85.4%. 

But all F1 plants did not appear glowing under UV light. Assuming that the gfp gene used in this study  

may not express in the Hygrophila difformis. Therefore, other genes should be studied in order to achieve  

the desired appearance. However, the method of transfer genes in the Hygrophila difformis using 

agrobacterium can be used as a prototype for the transfer of genes in aquatic plants. 

 

Keywords: Hygrophila difformis, Green fluorescent protein gene, gene transformation 
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ศึกษาการเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์สำหรับ
การปรับปรุงพันธ์ุ 

 

วีระ เจริญพักตร์1* เบญญาภา ชนะภัย2 จารุวรรณ เรืองทอง3 กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์1 และ ขวัญทนา องอาจ1 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช 
2ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราช 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 

 

บทคัดย่อ 

 การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) เป็นรูปแบบการเลี้ยง
กุ้งขาวแวนนาไมในบ่อดินที่ปูด้วยแผ่นโพลีเอททีลีน โดยใช้น้ำทะเลฆ่าเชื้อจำนวน 3 รอบการเลี้ยง ดำเนินการในบ่อขนาดพื้นที่ 
1,300 ตารางเมตร จำนวน 1 บ่อ ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็มบ้านหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระหว่าง ตุลาคม 2558 ถึง มีนาคม 2560 มีการจัดการโดย ใช้น้ำทะเลที่ผ่านการฆ่าเชื้อ 2 ครั้ง ครั้งแรกฆ่าเช้ือน้ำทะเลในบ่อดิน
ด้วยด่างทับทิมความเข้มข้น 4 ส่วนในล้านส่วน (พีพีเอ็ม) และครั้งที่ 2 ฆ่าเช้ือน้ำทะเลในบ่อดินที่ปูด้วยแผ่นโพลีเอททีลีน 

ด้วยด่างทับทิมความเข้มข้น 2 พีพีเอ็ม แล้วนำไปทดลองเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ปล่อยลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสต์ลาวาร์ที่ 12  
ที่ความหนาแน่น 270 - 417 ตัว/ตารางเมตร ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปตลอดการทดลอง ระยะเวลาการเลี้ยง 77 - 81 วัน ผลการทดลอง
เลี้ยง 3 รอบ พบว่า ได้ผลผลิตกุ้ง 2,130 - 5,000 กิโลกรัม (2,630 - 6,173 กิโลกรัม/ไร่) ขนาดจำนวนกุ้ง 64 - 104 ตัว/กิโลกรัม 
อัตรารอดตาย 59.2 - 66.7 เปอร์เซ็นต์ อัตราการแลกเนื้อ 1.35 - 1.64 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย/วัน 0.125 - 0.193 กรัม/วัน 

บางช่วงของการเลี้ยงกุ้งมีการตรวจพบ Tumsat Vp3 (Vibrio parahaemolyticus) ในน้ำหรือในตัวกุ้งโดยแสดงค่าเป็นบวก 

(พบ EMS-AHPND: Early Mortality Syndrome in type of Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease) ค่าแอมโมเนียรวม 
0.0066 - 2.0732 พีพีเอ็ม และค่า Biochemical oxygen demand (BOD) 2.00 - 27.60 พีพีเอ็ม โดยมีต้นทุนการผลิต 

กุ้งขาวแวนนาไมเท่ากับ 114.18 - 182.11 บาท/กิโลกรัม กำไร -9.95 ถึง 31.37 เปอร์เซ็นต์ เม่ือพิจารณาลักษณะสำคัญ 

เชิงเพาะเลี้ยง ได้แก่ การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย อัตราการแลกเนื้อ การเกิดของเช้ือ EMS-AHPND ในน้ำและในตัวกุ้ง 
คุณภาพน้ำทางฟิสิกซ์และทางเคมีของน้ำ ต้นทุนและผลตอบแทน พบว่าการเลี้ยงกุ้งในรอบที่ 2 ให้ผลการทดลองดีที่สุด ดังนั้น
ควรนำรูปแบบการเลี้ยงกุ้งในรอบที่ 2 ไปใช้ในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมสำหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์ในการสร้างประชากรพื้นฐาน 

เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ และการสร้างพ่อแม่พันธุ์หลัก ขยายพันธุ์ในอนาคตต่อไป 

 

คำสำคัญ: กุ้งขาวแวนนาไม น้ำทะเลฆ่าเช้ือ การเจริญเติบโต พ่อแม่พันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ 
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Study on Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei Boon, 1931) for brood stock breeding  
 

Weera Charoenphak1* Benyapha Chanapai2 Jaruwan Rungtong3 Kridsanupan Komanpririn1 and 

Khwantana Ongart1 

1Nakhonsithammarat Aquatic Animal Genetics Research and Development Center 
2Nakhonsithammarat Fisheries Port in-Port out Control Center 
3Coastal Aquaculture research and Development Regional Center 3 (Surattani)  

 

Abstract 

 Aquaculture trait test of Pacific white shrimp (Litopenaeus vanamei) were conducted in one pond 

covered by polyethylene in the size of 1,300 m2 which belonged to a farmer in the marine water irrigation 

in Ban Na Saton, Hua Sia District, Nakorn Sri Thammarat province from October 2015 to March 2017. 

Seawater for shrimp culture was disinfected with KMnO4 two times. The first time, disinfection of seawater 

in the earthen pond with 4 ppm of KMnO4 and the second time, disinfection of seawater in the earthen 

pond covered with polyethylene with 2 ppm of KMnO4. The post larval stage 12 were stocked at  

the density of 270 - 417 shrimp/m, Shrimp were fed with commercial pellet feed, the culture periods were 

7 7  - 8 1  days. The results of experiment three rounds culture were as followed: yield was 2,130 - 5,000 kg  

(2,630 - 6,173 kg/rai), survival rates was 59.2 - 66.7%, food conversion rates was 1.35 - 1.64 and the average 

daily growths was 0 .125  - 0 .193  gm/day. During shrimp culture, Tumsat Vp3 (Vibrio parahaemolyticus) 
were detected in culture water or shrimp body (EMS-AHPND: Early Mortality Syndrome in type of Acute 

Hepatopancreatic Necrosis Disease). Biochemical oxygen demand (BOD)  was 2.00 - 27.6 ppm and total 

ammonia nitrogen was 0.0066 - 2.0732 ppm. The cost of shrimp productions was 114.18 - 182.11 Baht/Kg 

and profit was -9.95 to 31.37%. The study showed that the second round culture provided the best result 

and it can be a culture model for Pacific white shrimp brood stock production, genetic improvement and 

seed enhancement. 
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ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินต่อความเข้มสีปลาพลวงชมพูวัยรุ่น 
 
วัฒนา หนูนิล1* นพดล จินดาพันธ์1 ศุภรา ไชยหาญ1 และ ลักขณา บุญส่งศรีกุล2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสตัว์น้ำชลบุร ี
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินต่อความเข้มสีปลาพลวงชมพูวัยรุ ่น โดยให้  
กินอาหารทดลอง 5 ชุดการทดลอง คือ อาหารปลาดุก อาหารปลาดุกเคลือบสาหร่ายสไปรูลิน่า 50 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
อาหารปลาดุกเคลือบสาหร่ายสไปรูลิน่า 100 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม อาหารปลาดุกเคลือบแอสตาแซนทินความเข้มข้น  
1 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม และอาหารปลาดกุเคลือบแอสตาแซนทิน 1.5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เลี้ยงปลาโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวยีน
ในถังไฟเบอร์ขนาด 1x2x1 เมตร จำนวน 15 ถัง เติมระดับน้ำสูง 0.65 เมตร ปริมาตรน้ำ 1.3 ลูกบาศก์เมตรต่อถัง ให้อากาศ 
ในน้ำด้วยหัวทรายจำนวน 3 หัวต่อถัง ปล่อยปลาทดลองอายุ 1 ปี (ขนาด 400 – 600 กรัม) จำนวน 3 ตัวต่อถัง ให้อาหารทดลอง
วันละ 2 ครั้ง ในอัตรา 3% ของน้ำหนักตัวต่อวัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
 ผลการทดลอง พบว่าอาหารปลาดุกเคลือบสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทิน ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีของ
ปลาพลวงชมพู แม้ว่าค่าที่วัดได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ค่าที่วัดได้น้อยกว่า 26 ซึ่งแสดงว่าการเกิดสี 
ไม่ชัดเจน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ การเคลือบเม็ดอาหารด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทิน อาจทำให้
สารให้สีทั้ง 2 ชนิด ละลายออกมากับน้ำเร็วกว่าที่ปลาจะกินอาหารได้หมด ทำให้ปลาได้รับสารสีทั้ง 2 ชนิด น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
หรือ อีกประการคือ ปลาพลวงชมพูไม่ได้เป็นปลาที่มีสีเข้มจัด ส่วนการเจริญเติบโตของปลาพลวงชมพูทั้งด้านความยาวและน้ำหนัก 
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) แม้ว ่าปลาจะมีความยาวและน้ำหนักเพิ ่มขึ ้น ทั ้งนี้  
อาจเนื่องมาจากระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองระยะเวลา 8 สัปดาห์ (56 วัน) ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นการเจริญเติบโตของ 

ปลาพลวงชมพูได้อย่างชัดเจนทางสถิติ เนื่องจากปลาชนิดนี้เจริญเติบโตช้า เม่ือเทียบกับปลาเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ  
 

คำสำคัญ: ปลาพลวงชมพู สไปรูลนิ่า แอสตาแซนทิน ความเข้มของสีผิวปลา 
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Effect of Supplementation of Spirulina sp. and Astaxanthin on Colouration of Juvenile River Carp, 
Tor douronensis (Valenciennes, 1842) 
 
Wattana Noonin1* Noppadon Jindaphan1 Supara Chaihan1 and Lukhana Boonsongsrikul2 
1Surat Thani Inland Fisheries Research and Development Center Region 5 (Surat Thani) 
2Chonburi Aquatic Animal Feed Technology Research and Development Center 
 
Abstract 
 The study was designed to explore effect of spirulina sp. and astaxanthin in feed on skin color of 
river carp (Tor douronensis Valenciennes, 1 8 4 2 ) . Five experimental feed were prepared including catfish 
pellet feed, catfish pellet feed coated by dry Spirulina sp. 50 g/1 kg of feed, catfish pellet feed coated by 
dry Spirulina sp. 100 g/1 kg of feed, catfish pellet feed coated by astaxanthin 1 g/1 kg of feed and catfish 
pellet feed coated by astaxanthin 1.5 g/1 kg of feed. Fish with body weight of 400 – 600 g were reared in 
fibered tanks (1x2x1 m.) at 3 fish/tank. Circulation system was set in experimental tanks and water volume 
in each tank was 1.3 m3. Fish were fed by experimental feed twice a day at 3% of body weight per day.  
The experimental period was 8 weeks. 
 The results showed that catfish pellet feeds coated by dry Spirulina sp. and astaxanthin had no effect 
on skin color of juvenile River carp (Tor douronensis Valenciennes, 1842) . Although, in some lightness value (L), 
redness value (a) and yellowness (b) were significantly different but those values were less than +26 which 
were not visible. This results may be caused by dissolved Spirulina sp. and astaxanthin of coating feed made 
fish get lesser amount of Spirulina sp. and astaxanthin. Another cause was river carp actually is lighter color fish. 
In term of growth and length of fish, there was no significantly different (p>0.05)  which may due to short 
experimental period, 8 weeks (56 days) which the river carp is a slow growth fish compared to other 
commercial fish species. 
 
Keywords: Tor douronensis, Spirulina sp., astaxanthin, colouration 
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คำนำ 
 ปลาพลวง (Mahseer barb) เป็นปลาน้ำจืดที่พบแพร่กระจายอยู่ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เอเชียใต้ และ
คาบสมุทรอินเดียในประเทศไทยพบปลาพลวงแพร่กระจายอยู่ตามแหล่งน้ำที่มีน้ำใสสะอาด เช่น แหล่งน้ำเชิงภูเขา ลำธารน้ำตกต่าง ๆ 
ทั่วทุกภาคและมีสายพันธุ์แตกต่างกัน สำหรับจังหวัดยะลาพบในป่าต้นน้ำฮาลา–บาลา เหนือเขื่อนบางลาง พบปลาพลวงถึง 3 ชนิด 
คือ ปลาพลวงหิน (Neolissochilus stracheyi Day, 1871) ปลาเวียน (Tor tambroides Bleeker, 1854) และปลาพลวงชมพู 
(Tor douronensis Valenciennes, 1842) ซึ่งปลาพลวงชมพูพบเฉพาะในจังหวัดยะลาและนราธิวาส เป็นที่รู ้จักกันในช่ือ  
“อีแกกือเลาะห์” ปลาพลวงชมพูมีความสำคัญ และเป็นท่ีต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมาก ทั้งในด้าน
การบริโภคซึ่งมีราคาจำหน่ายสูงถึง กิโลกรัมละ 800 บาท และธุรกิจปลาสวยงามได้รับความนิยมแพร่หลาย ทำให้ลูกพันธุ์ขนาด 
4 – 5 นิ้ว มีราคาสูงถึง 200 – 300 บาทต่อตัว ปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวนมากสนใจเลี้ยงปลาพลวงชมพู โดยถ้าปลาพลวงชมพู
มีสีผิวเข้มและขนาดใหญ่จะเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ เมื่อสีของสัตว์น้ำมีผลต่อความต้องการของผู้บริโภค จึงมีผลโดยตรงต่อราคา
และการซื้อของผู้บริโภค ดังนั้นจำเป็นต้องมีการปรับปรุงสีของผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้ปลาไม่สามารถ
สังเคราะห์หรือผลิตสารสีขึ้นมาได้เองต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น ในปัจจุบันได้มีการนำวัตถุดิบหลากหลายชนิดเพื่อเป็นแหล่งของ
สารสี ทั้งสารสีสังเคราะห์และสารสีจากธรรมชาติ โดยเฉพาะการใช้แอสตาแซนทิน ซ่ึงเป็นรงควัตถุในกลุ่มแซนโทฟิล ทำให้เกิด
สีแดง หรือส้มในกล้ามเนื้อปลา (Steven, 1948 อ้างตาม กฤษณา และ คณะ, 2559) มีรายงานผลการศึกษาถึงระดับความเข้มข้น
ในการใช้แอสตาแซนทินสังเคราะห์เสริมในอาหารเพื่อปรับปรุงสีบริเวณผิวหนังปลาที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีผิวหนังปลา 

ในระดับต่าง ๆ เช่น ในปลาการ์ตูนส้มขาวสามารถนำไปใช้ได้ดีเมื่อเสริมในอาหารความเข้มข้นอย่างน้อย 50 มิลลิกรัมต่ออาหาร 
1 กิโลกรัมในระยะเวลาอย่างน้อย 8 สัปดาห์ (นงลักษณ์ และคณะ, 2555) ในปลากะพงแดงพบว่าระดับความเข้มที่เหมาะสม
และมีผลต่อการเพิ่มสีมีค่าไม่ต่ำกว่า 100 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม (นงลักษณ์ และ คณะ, 2554) พิชญา และคณะ(2544) 
ทดลองผสมแอสตาแซนทินในอาหารปลากะพงแดงท่ีระดับ 0, 50, 100 และ 200 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม พบว่าครีบและ
ลำตัวมีสีแดงเพิ่มขึ้นตามระดับของแอสตาแซนทินที่เพิ่มขึ้น (ดาราวรรณ และคณะ, 2547) พบว่าการเสริมแอสตาแซนทินที่ระดับ 
200 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัมทำให้ครีบปลากระแหมีสีแดง ขึ้นมากที่สุดแต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) กับ 

ที่ระดับ 100 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่า ซึ่งเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่มี
ส่วนประกอบของแคโรทีนอยด์ที่เป็นสารทำให้เกิดสีเหลือง ส้ม แดง ในผิวหนัง และเนื้อปลา (จงกล และคณะ, 2555) มาผสม
ในอาหารปลาเพื่อเพิ่มความเข้มของสีปลา (สุดาพร และคณะ, 2555) ใช้สูตรอาหารที่ใช้สาหร่ายสไปรูลนิ่าทดแทนปลาป่น 0, 5, 
10 และ 100% ทดลองเลี้ยงปลาบึกพบว่าปริมาณแคโรทีนอยด์ในเนื้อปลาทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันโดยปริมาณสี
เนื้อปลาบึกที่มองด้วยตาเปล่าเทียบกับพัดสีในเนื้อปลาสูตรที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 100% มีสีมากกว่า ซึ่ง (มะลิ และนันทิยา, 2528)  
ทดลองอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 10% ในปลานิลสีแดง พบว่ามีผลต่อความเข้มสีของลายบนลำตัว หัว และครีบมากกว่า
อาหารผสมกลีบดอกดาวเรืองแต่ไม่มีผลเร่งการเจริญเติบโตและรายงานว่าหากต้องการเร่งสีปลาให้เป็นสีแดงเข้มควรใช้
สาหร่ายสไปรูลิน่า 10% ผสมอาหารเลี้ยงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
 ดังนั ้น การศึกษาเพื่อให้ทราบผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินต่อความเข้มสีปลาพลวงชมพูวัยรุ่น  
จะเป็นข้อมูลสำหรับเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงปลาเพื่อให้สามารถเพิ่มราคาขายปลาให้สูงขึ ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกร 
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วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาผลของการเสริมสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินต่อการเจริญเติบโตและสีปลาพลวงชมพูวัยรุ่น 
 
วิธีดำเนินการ 
 1. การวางแผนการทดลอง 
 1.1 การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design: CRD) แบ่งการทดลองออกเป็น  
5 ชุดการทดลอง (treatment) แต่ละชุดมี 3 ซ้ำ (replication) ดังนี ้
 ชุดการทดลองที่ 1 ชุดควบคุมอาหารปลาดุก 
 ชุดการทดลองที่ 2 อาหารปลาดุกเคลือบสาหร่ายสไปรูลิน่า 50 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 

 ชุดการทดลองที่ 3 อาหารปลาดุกเคลือบสาหร่ายสไปรูลิน่า 100 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 

 ชุดการทดลองที่ 4 อาหารปลาดุกเคลือบแอสตาแซนทิน 1 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
 ชุดการทดลองที่ 5 อาหารปลาดุกเคลือบแอสตาแซนทิน 1.5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 

1.2 สถานท่ีและระยะเวลาดำเนินการ 
 ดำเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) ระหว่างเดือนกันยายน ถึง  
เดือนพฤศจิกายน 2560 

 2. วิธีการทดลอง 
 2.1 การเตรียมบ่อทดลอง 
 ใช้ถังไฟเบอร์ขนาด 1x2x1 เมตร จำนวน 15 ถัง เติมระดับน้ำสูง 0.65 เมตร ปริมาตรน้ำ 1.3 ลูกบาศก์เมตรต่อถัง 
เพิ่มอากาศในน้ำด้วยหัวทรายถังละ 3 หัว น้ำจากถังทดลองจะถูกนำมาผ่านระบบกรองที่มีการหมุนเวียนน้ำตลอดเวลา โดยใช้
ระบบกรองประกอบด้วยถังไฟเบอร์ความจุ 200 ลิตร จำนวน 5 ถัง ถังที่ 1 กรองด้วยกรวดกลาง ถังที่ 2 กรองด้วยกรวดเล็ก ถังที่ 3 
กรองด้วยเปลือกหอย ถังที่ 4 กรองด้วยหินพัมมิส ถังที่ 5 น้ำที่ผ่านระบบกรอง อัตราการไหลของน้ำประมาณ 85 ลิตรต่อนาที 
หมุนเวียนตลอดระยะเวลาการทดลอง (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 ระบบน้ำหมุนเวียนในการทดลองเลี้ยงปลาพลวงชมพู 
 
 2.2 การเตรียมปลาทดลอง 
 เตรียมปลาพลวงชมพูท่ีได้จากการเพาะพันธุ์และอนุบาลวิธีเดียวกันจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา 
อายุประมาณ 1 ปี (ขนาด 400 – 600 กรัม) ลงเลี้ยงในถังไฟเบอร์ โดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียน ฝึกให้ปลากินอาหารสำเร็จรูป 

ปลาดุกกลางโปรตีน 30% ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 น. และเวลา 16.00 น. (3% ของน้ำหนักตัว) เป็นเวลา 14 วัน  
แล้วจึงคัดปลาที่มีขนาดและสีใกล้เคียงกันโดยชั่งน้ำหนัก และวัดสีปลาเพื่อใช้ในการทดลอง โดยปล่อยปลาพลวงชมพูลงใน 

ถังไฟเบอร์ จำนวน 3 ตัวต่อถัง รวม 15 ถัง โดยการสุ่มจับสลาก  
 2.3 การเตรียมอาหารทดลอง 
 เตรียมอาหารทดลองโดยใช้อาหารปลาดุกกลาง มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 30% ไขมันไม่น้อยกว่า 3% นำมา
เคลือบด้วยสารสีแอสตาแซนทินที่มีความเข้มข้น 10% โดยหากต้องการเสริมให้ได้ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
ใช้แอสตาแซนทิน 1 กรัม และหากต้องการเสริมให้ได้ความเข้มข้น 150 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ใช้แอสตาแซนทิน 1.5 กรัม และ
สาหร่ายสไปรูลิน่าแห้งที่มีจำหน่ายทั่วไป ตามปริมาณที่กำหนดในชุดการทดลองที่ 2 และ 3 โดยคลุกสารสี หรือสาหร่ายสไปรูลิน่า
กับสารเหนียวอัลฟ่าสตาร์ท 15 กรัม และเนื่องจากอาหารที่ใช้เลี้ยงมีปริมาณไขมันค่อนข้างต่ำ ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารหลายฉบับ
พบว่า ระดับไขมันในอาหารมีผลต่อระดับการละลาย การดูดซึม การสะสมของแคโรทีนอยด์ โดยการทดลองของ กฤษณา และคณะ (2559) 
พบว่าปลาทองที่ได้รับอาหารผสมแอสตาแซนทินท่ีมีระดับไขมันในอาหาร 8% เป็นเวลา 4 สัปดาห์ มีปริมาณแคโรทีนอยด์รวม
ในเกล็ดและหนังมากกว่าปลาที่ได้รับอาหารที่มีระดับไขมัน 6% และสอดคล้องกับความเข้มสีแดงและสีเหลือง ดังนั้น จึงเสริม
ไขมันโดยการฉีดพ่นเม็ดอาหารด้วยน้ำมันปาล์ม สูตรละ 25 กรัม (หรือ 2.5%) ผสมอัลฟ่าสตาร์ทกับสารสีตามสูตรการทดลอง
ให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปคลุกกับอาหารเม็ดที่เคลือบน้ำมันไว้แล้ว ผึ่งลมให้แห้ง นำไปใช้เลี้ยงปลา อาหารเม็ดที่ใช้ใน
การทดลองเก็บในถุงพลาสติกหรือภาชนะอื่น ปิดผนึกแช่ตู้เย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  
 อาหารส่วนหนึ่งนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณโปรตีน ความช้ืน และเถ้า โดยวิธี AOAC (2016)  
ไขมันโดยวิธี AOAC (2000) และเยื่อใยโดยวิธี In–house Method based on ISO 6865:2000 
 การสกัดแคโรทีนอยด์ใช้วิธีดัดแปลงของ Britton et al. (1995a) สกัดตัวอย่างด้วย acetone แยกแคโรทีนอยด์
ที่ละลายอยู่ใน acetone ออกด้วย diethyl ether ก่อนนำแคโรทีนอยด์ที่ละลายใน diethyl ether มาระเหยแห้งด้วยแก๊สไนโตรเจน  
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 การวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์รวม นำตัวอย่างที่สกัดได้มาวัดปริมาณแคโรทีนอยด์รวมตามวิธีการดัดแปลง
ของ Britton et al. (1995b) โดยนำตัวอย่างที่เป่าแห้งแล้วจากขั้นตอนการสกัดมาละลายด้วย ethyl acetate วัดที่ความยาวคลื่น 
450 นาโนเมตร คำนวณปริมาณแคโรทีนอยดร์วม โดยวัดค่าสมัประสิทธิ์การดูดกลนืแสงเท่ากับ 2500 ด้วย เครื่อง spectrophotometer 
ยี่ห้อ Thermo รุ่น Helios Alpha 
 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบในอาหารทดลอง 

 
องค์ประกอบทางเคมี 

ชุดการทดลอง 

1 2 3 4 5 

โปรตีน (%) 30.66 30.09 30.69 29.25 29.31 

ไขมัน (%) 6.53 7.53 7.35 7.14 7.86 

ความช้ืน (%) 9.98 10.52 10.86 11.03 10.58 

เยื่อใย (%)  3.95 3.98 3.99 3.85 3.78 

เถ้า (%) 7.72 8.90 8.73 9.37 9.24 

ปริมาณแคโรทีนอยด์ 
(mg/kg) 

2.34 18.21 30.3 91.7 125.54 

 
 2.4 การดำเนินการทดลอง 
 หลังจากคัดปลาพลวงชมพูใส่ถังทดลอง ทำการเลี้ยงเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยเริ่มให้กินอาหารทดลอง 
ในแต่ละชุดการทดลองให้อาหารวันละ 3% ของน้ำหนักตัวแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 น. และเวลา 16.00 น. ของทุกวัน
หลังจากให้ปลากินอาหาร 1 ชั่วโมง ตักอาหารที่เหลือมาอบแห้งและชั่งน้ำหนักเพื่อนำค่าไปคำนวณน้ำหนักอาหารที่ปลากิน  
ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเก็บตัวอย่างน้ำเวลา 08.30 น. วัดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ 
ดังนี้ อุณหภูมิน้ำด้วย Thermometer ความเป็นกรดเป็นด่าง ด้วย pH meter ยี่ห้อ SevenGoTM รุ่น SG2 ปริมาณออกซิเจน 
ที่ละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen) ค่าความกระด้าง (Hardness) และค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ด้วยวิธี titration method 
แอมโมเนียวิเคราะห์ด้วย Spectrophotometer ตามวิธีที่กล่าวอ้างในไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
 2.5 การบันทึกผลการทดลองในระหว่างการทดลองมี ดังนี ้
 2.5.1 การวัดความเข้มของสีผิวบนตัวปลา 2 ตำแหน่ง คือ บริเวณผิวลำตัวด้านบน และครีบหางปลาทุกตัว 

ในวันเริ่มต้นการทดลองและหลังสิ้นสุดการทดลองโดยใช้เครื่องมือวัดสี colorimeters ยี่ห้อ Minolta color reader รุ่น CR–10 
อ่านค่าในระบบที่กำหนดโดยองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสีและแสง (The Commision International Del’Eclairage, CIE) 
ในระบบสี L*, a* และ b* ค่า L* หมายถึงค่าความสว่างของ ค่า +a* คือ หมายถึงอยู่ในทิศทางสีแดง –a* หมายถึงอยู่ในทิศทางสีเขียว 
+b* หมายถึงอยู่ในทิศทางของสีเหลือง –b* หมายถึงอยู่ในทิศทางสีน้ำเงิน (Skrede and Storebakken, 1987) และหากค่าที่วัดได้
ต่ำกว่าค่า 20 - 25 จะเห็นสีเป็นสีเทา  
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ภาพที ่2 แสดงหลักเกณฑ์การวัดสีของปลาพลวงชมพูด้วยเครื่องวัดส ี
 
 จากภาพที่ 2 หากวัดค่าด้วยเครื่องวัดสีได้อยู่ระหว่าง +0 – 25 ของทั้งค่า a และ b สีของวัตถุที่วัด 
จะเป็นสีเทาน้ำตาล เม่ือค่าท่ีอ่านได้มากกว่า 26 ข้ึนไป สีจึงจะเริ่มเห็นชัดเจน โดยแสดงสีของวัตถุ ดังนี้ 
 ค่า (-) a* มาก วัตถุเป็นสีเขียวเข้ม ค่า (-) a* ค่าน้อย วัตถุเป็นสีเขียวอ่อน 
 ค่า (+) a* มาก วัตถุเป็นสีแดงเข้ม ค่า (+) a* น้อย วัตถุเป็นสีชมพูปนแดง  
 ค่า (-) b* มาก วัตถุเป็นสีเหลือง ค่า (-) b* น้อย วัตถุเป็นสีเหลืองอมเทา เหลืองน้ำตาล เหลืองอ่อน 
 ค่า (+) b* มาก วัตถุเป็นสีน้ำเงิน ค่า (+) b* น้อย วัตถุเป็นสีฟ้าอมเทา ฟ้าอมน้ำตาล ฟ้าอ่อน 
และการแปลงผลสีของวัตถุที่เป็นสีผสม ต้องดูทั้งค่า +a* และค่า +b* ร่วมกัน ตามภาพที่ 1 สำหรับค่า L* หากเป็นค่า + มาก 
คือความสว่างของสีวัตถุมาก  
 2.5.2 ชั่งน้ำหนักและวัดความยาวปลาทุกตัวในวันเริ ่มทดลองและหลังสิ้นสุดการทดลองเพื่อหาอัตรา 
การเจริญเติบโตและจดบันทึกการตายของปลาระหว่างการทดลองทุกวัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองนับจำนวนปลาที่เหลือทั้งหมด  
ในแต่ละชุดการทดลองเพื่อหาอัตรารอด 
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x 100 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ความยาวลำตัว (เซนติเมตร) วัดความยาวตลอดลำตัว และหาค่าเฉลี่ย น้ำหนักตัว (กรัม) ชั่งน้ำหนักตัวปลา
หน่วยเป็นกรัมและหาค่าเฉลี่ยเป็นน้ำหนักเฉลี่ย ดังนี ้
 3.1 การเจรญิเติบโต โดยเปรียบเทียบกับน้ำหนักสุดท้ายเฉลีย่และความยาวสุดท้ายเฉลีย่ 
  ก. น้ำหนักที่เพ่ิมขึ้นเม่ือสิ้นสุดการทดลอง (กรัม) 
 = น้ำหนกัปลาเม่ือสิ้นสดุการทดลอง – น้ำหนักปลาเมื่อเริ่มการทดลอง 
  ข. ความยาวที่เพิ่มข้ึนเม่ือสิ้นสดุการทดลอง (เซนตเิมตร) 
 = ความยาวปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – ความยาวปลาเมื่อเริม่การทดลอง 
 3.2 อัตรารอด (survival rate, %)  
 = จำนวนปลาเมื่อสิ้นสดุการทดลอง 

จำนวนปลาเริ่มต้น 
 นำข้อมูลจากแต่ละชุดการทดลอง ได้แก่ ความเข้มสีปลาและการเจริญเติบโต มาเปรียบเทียบความแตกต่าง
โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนโดยใช้ ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
ระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  
 
ผลการทดลอง 
 1. ความเข้มส ี
 วัดความเข้มของสีปลาพลวงชมพูเมื่อเริ่มทดลองและหลังจากให้อาหารทดลองตามชุดการทดลอง เมื่อสิ้นสุด 

การทดลอง 8 สัปดาห์ โดยวัดค่าสีบริเวณลำตัวและครีบหางของปลาทุกตัว วัดค่าความสว่าง (ค่า L*) ค่าความเข้มของสีแดง (ค่า a*)
และค่าความเข้มของสีเหลือง (ค่า b*) พบว่า ค่า a* และ b* ของจุดที่วัดมีค่าต่ำ ปรากฏตามตารางที่ 2  
 1.1 ค่าความเข้มเฉลี่ยของสผีิวปลาพลวงชมพูเริ่มทดลอง 
 ค่าความเข้มเฉลี่ยของสีผิวปลาพลวงชมพูบริเวณลำตัวมีค่าความสว่าง (ค่า L*) ของปลาชุดการทดลองที่  
1, 2, 3, 4 และ 5 เท่ากับ 15.72+0.85, 15.16+0.21, 15.47+1.01, 15.59+0.80 และ 15.10+1.07 ตามลำดับ ค่าความเข้มของสีแดง 
(ค่า a*) เท่ากับ 1.63+0.03, 1.56+0.06, 1.53+0.10, 1.59+0.07 และ 1.49+0.05 ตามลำดับ และค่าความเข้มของสีเหลือง 
(ค่า b*) เท่ากับ 11.78+0.67, 12.46+0.30, 12.43+0.09, 12.00+0.62 และ 11.97+0.40 ตามลำดับ เมื่อนำมาวิเคราะห์ทาง
สถิติพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2) 
 ค่าความเข้มเฉลี่ยของสีผิวปลาพลวงชมพูบริเวณครีบหางค่าความสว่าง (ค่า L*) ของปลาชุดการทดลองที่  
1, 2, 3, 4 และ 5 เท่ากับ 16.96+2.13, 17.87+1.48, 16.61+3.05, 17.96+3.04 และ 19.57+2.08 ตามลำดับ ค่าความเข้ม
ของสีแดง (ค่า a*) เท่ากับ 5.79+0.35, 6.03+0.14, 5.90+0.38, 6.03+0.29 และ 5.85+0.40 ตามลำดับ และค่าความเข้มของสีเหลือง 
(ค่า b*) เท่ากับ 14.90+1.79, 16.33+2.06, 16.28+0.47, 16.39+0.37 และ 14.45+0.12 ตามลำดับ เมื่อนำมาวิเคราะห์ทาง
สถิติพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2) 
 1.2 ค่าความเข้มเฉลี่ยของสีผิวปลาพลวงชมพูเม่ือสิ้นสุดการทดลอง 
 1.2.1 ค่าความเข้มเฉลี่ยของสีผิวปลาพลวงชมพูบริเวณลำตัว  
 ค่าความเข้มเฉลี ่ยของส ีผ ิวปลาพลวงชมพูบริเวณลำตัวมีค ่าความสว่าง (ค่า L*) ของปลา 

ชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 เท่ากับ 45.22+1.40, 45.33+0.49, 51.35+0.23, 45.14+0.94 และ 42.14+1.50 ตามลำดับ 
เมื ่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยปลาพลวงชมพูชุดการทดลองที่ 3  
มีค่าความสว่างมากที่สุด และชุดการทดลองที่ 5 มีค่าความสว่างน้อยที่สุด ส่วนชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 4 มีค่าความสว่าง 
ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) (ตารางที่ 2) 
 ค่าความเข้มเฉลี่ยของสีผิวปลาพลวงชมพูบริเวณลำตัวมีค่าความเข้มของสีแดง (ค่า a*) ของปลา 
ชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 เท่ากับ 2.13+0.35, 1.46+0.12, 2.25+0.16, 2.87+0.17 และ 2.60+0.14 ตามลำดับ  
เมื ่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยปลาพลวงชมพูชุดการทดลองที่ 4  
มีค่าความเข้มของสีแดงมากกว่าชุดการทดลองอื่น ๆ แต่ไม่แตกต่างกันกับชุดการทดลองที่ 5 (p>0.05) ซึ่งชุดการทดลองที่ 5  
มีค่าความเข้มของสีแดงมากกว่าชุดการทดลองที่ 1 และ 2 (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันกับชุดการทดลองที่ 3 (p>0.05)  
โดยที่ชุดการทดลองที่ 3 มีค่าความเข้มของสีแดงไม่แตกต่างกับชุดการทดลองที่ 1 (p>0.05) ส่วนชุดการทดลองที่ 2 มีค่าความเข้ม
ของสีแดงน้อยท่ีสุดแตกต่างกันกับทุกชุดการทดลอง (p<0.05) 
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 ค่าความเข้มเฉลี่ยของสีผิวปลาพลวงชมพูบริเวณลำตัวมีค่าความเข้มของสีเหลือง (ค่า b*) ของปลา
ชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 เท่ากับ 13.12+0.27, 15.57+0.43, 13.54+1.00, 13.72+1.03 และ 15.83+0.68 ตามลำดับ 
เมื่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยปลาพลวงชมพูชุดการทดลองที่ 2 และ 5 
มีค่าความเข้มของสีเหลืองไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และมีค่าความเข้มของสีเหลืองมากกว่าชุดการทดลองที่ 1, 3 และ 4 (p<0.05) 
ซ่ึงชุดการทดลองทั้ง 3 ดังกล่าวมีค่าความเข้มของสีเหลืองไม่แตกต่างกัน (p>0.05) (ตารางที่ 2) 
 1.2.2 ค่าความเข้มเฉลี่ยของสีผิวปลาพลวงชมพูบริเวณครีบหาง 
 ค่าความเข้มเฉลี ่ยของสีผิวปลาพลวงชมพูบริเวณครีบหางมีค่าความสว่าง (ค่า L*) ของปลา 
ชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 เท่ากับ 40.62+0.15, 38.14+1.25, 44.34+0.05, 33.23+0.98 และ 44.67+0.72 ตามลำดับ 
เมื่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยปลาพลวงชมพูชุดการทดลองที่ 2 และ 5 
มีค่าความสว่างไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และมีค่าความสว่างมากกว่าชุดการทดลองอื่น ๆ (p<0.05) รองลงมา เป็นชุดการทดลองที่ 1 
ซ่ึงมีค่าความสว่างมากกว่าชุดการทดลองที่ 2 (p<0.05) และชุดการทดลองที่ 4 มีค่าความสว่างน้อยที่สุด (p<0.05) (ตารางที่ 2) 
 ค่าความเข้มเฉลี่ยของสีผิวปลาพลวงชมพูบริเวณครีบหางมีค่าความเข้มของสีแดง (ค่า a*) ของปลา
ชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 เท่ากับ 1.55+0.02, 2.84+0.13, 4.14+0.04, 2.96+0.35 และ 2.76+0.90 ตามลำดับ  
เมื ่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยปลาพลวงชมพูชุดการทดลองที่ 3  
มีค่าความเข้มของสีแดงมากที ่สุดและแตกต่างกันกับชุดการทดลองอื ่น ๆ (p<0.05) รองลงมาเป็นชุดการทดลองที ่ 4  
ซึ่งมีค่าความเข้มของสีแดงไม่แตกต่างกันกับชุดการทดลองที่ 2 (p>0.05) โดยที่ชุดการทดลองที่ 2 มีค่าความเข้มของสีแดง 
ไม่แตกต่างกับชุดการทดลองที่ 5 (p>0.05) แต่ชุดการทดลองที่ 5 มีความเข้มของสีแดงน้อยกว่าชุดการทดลองที่ 4 (p<0.05) 
และชุดการทดลองที่ 1 มีค่าความเข้มของสีแดงน้อยท่ีสุดและแตกต่างกันกับชุดการทดลองอื่น ๆ (p<0.05) (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของสีปลาพลวงชมพูบริเวณผิวลำตัว บริเวณครีบหางเริ่มการทดลอง และเสร็จสิ้นการทดลอง 
ความเข้มส ี

 
ชุดการ 

ทดลองที ่1 
ชุดการ 

ทดลองที่ 2 
ชุดการ 

ทดลองที่ 3 
ชุดการ 

ทดลองที่ 4 
ชุดการ 

ทดลองที่ 5 

- บริเวณผิวลำตัวเริ่มการทดลอง     

Lightness (L*) 15.72+0.85a 15.16+0.21a 15.47+1.01a 15.59+0.80a 15.10+1.07a 

Redness (a*) 1.63+0.03a 1.56+0.06a 1.53+0.10a 1.59+0.07a 1.49+0.05a 

Yellowness (b*) 11.78+0.67a 12.46+0.30a 12.43+0.09a 12.00+0.62a 11.97+0.40a 

- บริเวณผิวลำตัวเสร็จสิ้นการทดลอง 8 สัปดาห์    

Lightness (L*) 45.22+1.40b 45.33+0.49b 51.35+0.23c 45.14+0.94b 42.14+1.50a 

Redness (a*) 2.13+0.35b 1.46+0.12a 2.25+0.16bc 2.87+0.17d 2.60+0.14cd 

Yellowness (b*) 13.12+0.27a 15.57+0.43b 13.54+1.00a 13.72+1.03a 15.83+0.68b 

- บริเวณครีบหางเริม่การทดลอง     

Lightness (L*) 16.96+2.13a 17.87+1.48a 16.61+3.05a 17.96+3.04a 19.57+2.08a 

Redness (a*) 5.79+0.35a 6.03+0.14a 5.90+0.38a 6.03+0.29a 5.85+0.40a 

Yellowness (b*) 14.90+1.79a 16.33+2.06a 16.28+0.47a 16.39+0.37a 14.45+0.12a 

- บริเวณครีบหางเสร็จสิ้นการทดลอง 8 สัปดาห์    

Lightness (L*) 40.62+0.15c 38.14+1.25b 44.34+0.05d 33.23+0.98a 44.67+0.72d 

Redness (a*) 1.55+0.02a 2.84+0.13bc 4.14+0.04d 2.96+0.35c 2.76+0.90b 

Yellowness (b*) 15.72+1.48c 14.50+0.52bc 14.54+1.50bc 12.77+0.48ab 11.83+0.60a 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่กำกับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  
 ทางสถิติ (p<0.05) 
 

 

ภาพที่ 3 แสดงความเข้มของสีผิวปลาพลวงชมพูเม่ือสิ้นสดุการทดลอง ระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
หมายเหตุ: T1 หมายถึง ชุดการทดลองที่ 1 ชุดควบคุม อาหารปลาดุก 
 T2 หมายถึง ชุดการทดลองที่ 2 อาหารปลาดุกเคลือบสาหร่ายสไปรลูิน่า 50 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรมั 
 T3 หมายถึง ชุดการทดลองที่ 3 อาหารปลาดุกเคลือบสาหร่ายสไปรลูิน่า 100 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
 T4 หมายถึง ชุดการทดลองที่ 4 อาหารปลาดุกเคลือบแอสตาแซนทนิ 1 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 

 T5 หมายถึง ชุดการทดลองที่ 5 อาหารปลาดุกเคลือบแอสตาแซนทนิ 1.5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
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 2. การเจรญิเติบโต 

 2.1 ความยาวตัวเฉลี่ย 

 ปลาพลวงชมพูขณะเริ่มต้นการทดลองมีความยาวตัวเฉลี่ยของปลาชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 เท่ากับ 
35.98±2.32, 34.94±0.78, 34.04±0.96, 33.60±1.46 และ 33.84±1.67 เซนติเมตร ตามลำดับ หลังจากทำการทดลองเป็นเวลา 
8 สัปดาห์ เมื ่อสิ ้นสุดการทดลองผลปรากฏว่า ปลาพลวงชมพูมีความยาวลำตัวเฉลี่ยเท่ากับ 37.09±2.09, 35.93±0.81, 
34.94±1.09, 34.45±1.66 แล 35.21±2.12 เซนติเมตร ตามลำดับ เมื่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 ความยาวเฉลี่ย (เซนตเิมตร) ปลาพลวงชมพูเมื่อเริ่มต้นการทดลอง และสิ้นสุดการทดลอง 

ชุดการทดลองที ่ ความยาวเฉลี่ยเริ่มต้นการทดลอง
(เซนติเมตร) 

ความยาวเฉลี่ยสิ้นสุดการทดลอง(เซนติเมตร) 

1 35.98±2.32a 37.09±2.09a 

2 34.94±0.78a 35.93±0.81a 

3 34.04±0.96a 34.94±1.09a 

4 33.60±1.46a 34.45±1.66a 

5 33.84±1.67a 35.21±2.12a 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่กำกับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  
 ทางสถิติ (p<0.05) 
 

 2.2 น้ำหนักตัวเฉลีย่ 
 ปลาพลวงชมพูขณะเริ่มต้นการทดลองมีน้ำหนักตัวเฉลี่ยของปลาชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 เท่ากับ 
537.77±78.83, 513.33±12.01, 472.22±36.71, 452.22±46.82 และ 472.22±70.73 กรัม ตามลำดับ หลังจากทำการทดลอง
เป็นเวลา 8 ส ัปดาห์ เมื ่อสิ ้นสุดการทดลองผลปรากฏว่า ปลาพลวงชมพูมีน้ำหนักตัวเฉลี ่ยเท่ากับ 672.22±54.86, 
609.89±33.01, 515.55±43.50, 502.22±81.94 และ 572.22±27.95 กรัม ตามลำดับ เมื ่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า 

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ตามตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 น้ำหนักตัวเฉลี่ย (กรัม) ปลาพลวงชมพูเม่ือเริ่มต้นการทดลอง สิ้นสุดการทดลอง 

ชุดการทดลองที ่ น้ำหนักตัวเฉลีย่เริม่ต้นการทดลอง 
(กรัม) 

น้ำหนักตัวเฉลีย่สิ้นสุดการทดลอง 
(กรัม) 

1 537.77±78.83a 672.22±54.86a 

2 513.33±12.01a 609.89±33.01a 

3 472.22±36.71a 515.55±43.50a 

4 452.22±46.82a 502.22±81.94a 

5 472.22±70.73a 572.22±27.95a 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่กำกับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
 ทางสถิติ (p<0.05) 
  

- 377 -



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 P22 

 2.3 อัตรารอดตาย 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลาพลวงชมพูในทุกชุดการทดลอง มีอัตรารอดตายเท่ากับ 100% 
             

             

             

             

             

             

   2.4 คุณสมบัติของน้ำระหว่างการทดลอง 
 คุณภาพน้ำในถังทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำมีค่าอยู่ระหว่าง  
6.4 – 8.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำมีค่าอยู่ระหว่าง 6.2 – 7.8 ความเป็นด่างของน้ำมีค่าอยู่ระหว่าง 53 – 74 
มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างมีค่าอยู่ระหว่าง 88 – 180 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภมิูน้ำมีคา่อยู่ระหว่าง 26 – 28 องศาเซลเซียส
และแอมโมเนียมีค่าอยู่ระหว่าง 0.001 – 0.079 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 5) 

 
ตารางที่ 5 คุณภาพน้ำระหว่างการทดลอง 

คุณภาพน้ำ 
ชุดการทดลองที ่

1 2 3 4 5 

ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้ำ (ppm) 

6.6 - 8.2 6.6 - 8.4 6.6 - 8.2 6.4 - 7.8 6.8 - 7.8 

ความเป็นกรดเป็นดา่ง 6.2 - 7.8 6.4 - 7.7 6.6 - 7.7 6.2 - 7.8 6.5 - 7.7 

ความเป็นด่าง (ppm) 55 - 72 54 - 72 54 - 74 55 - 70 53 - 70 

ความกระด้าง (ppm) 94 - 178 94 - 177 88 - 170 90 - 180 96 - 180 

อุณหภูมินำ้  
(องศาเซลเซียส) 

26 - 28 26 - 28 26 - 28 26 - 28 26 - 28 

แอมโมเนีย (ppm) 0.001 - 0.055 0.002 - 0.079 0.003 - 0.070 0.001 - 0.038 0.001 - 0.054 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 
 จากการทดลองพบว่าอาหารที่เคลือบสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบผง 50 และ 100 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม และอาหาร
เคลือบสารแอสตาแซนทินสังเคราะห์ความเข้มข้น 1 และ 1.5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสี 
ของปลาพลวงชมพู แม้ว่าค่าที่วัดได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่ค่าที่วัดได้น้อยกว่า 26 ซ่ึงแสดงว่าการเกิดสี
ไม่ชัดเจน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ การเคลือบเม็ดอาหารด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทิน อาจทำให้
สารให้สีทั้ง 2 ชนิด ละลายออกมากับน้ำเร็วกว่าที่ปลาจะกินอาหารได้หมด ทำให้ปลาได้รับสารสีทั้ง 2 ชนิด น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
หรือ อีกประการคือ เนื่องจากปลาพลวงชมพูเป็นปลาที่ไม่ได้มีสีเข้มจัดเหมือนปลาทอง ดังนั้นการวัดสีปลาพลวงชมพูด้วย
เครื่องมือวัดสี colorimeters จึงอาจทำให้ไม่เห็นสีของปลาพลวงชมพูได้อย่างชัดเจน ซึ่งผลของการศึกษาในครั้งนี้ต่างจาก
งานวิจัยของกฤษณา และคณะ (2559) ที่ได้ทดลองผสมแอสตาแซนทิน 150 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัมเท่ากันในทุก 

ชุดการทดลองในปลาทอง พบว่าอาหารทดลองมีผลทำให้ค่าความเข้มของสีแดง (a* value) ทั้งบริเวณสีผิวลำตัวด้านบน และ
ด้านล่างมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเริ่มต้น ต่างกับการศึกษาของนงลักษณ์ และคณะ (2555) ซึ่งพบว่าปลาการ์ตูนส้มขาว 
ที่ได้รับอาหารเสริมแอสตาแซนทิน 50 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัมมีการตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของสีแดง (a*) และต่างกับ
การศึกษาของนงลักษณ์ และ คณะ (2554) พบว่าการเสริมแอสตาแซนทินที่ความเข้มข้นอย่างน้อย 100 มิลลิกรัมต่ออาหาร  
1 กิโลกรัมมีผลต่อการเพิ่มสีบริเวณผิวหนังของปลากะพงแดง 

จากผลการทดลองจะเห็นแนวโน้มว่าปลาที่ได้รับการเสริมอาหารเร่ งสีจะมีค่าการเพิ่มของสีมากกว่าแต่ค่าของสีที่
เพิ่มขึ้นยังไม่มากพอท่ีจะสามารถระบุสีตามเกณฑ์ที่กำหนด 
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จากการทดลองเลี้ยงปลาพลวงชมพูด้วยอาหารปลาดุกเคลือบสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทิน เป็นระยะเวลา  
8 สัปดาห์ในทุกชุดการทดลอง พบว่าการเจริญเติบโตของปลาพลวงชมพูทั้ งด้านความยาวและน้ำหนักไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) แม้ว่าปลาจะมีความยาวและน้ำหนักเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดลองระยะเวลา 8 สัปดาห์ (56 วัน) ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นการเจริญเติบโตของปลาพลวงชมพูทั้งด้านความยาวและ
น้ำหนักที่เห็นได้อย่างชัดเจนทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ แก้วตา  และคณะ (2559) ที่ศึกษาผลของการเสริม
สาหร่ายสไปรูลิน่าต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาอีกงเป็นระยะเวลา 50 วันเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า
น้ำหนักปลาสุดท้ายไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 
เอกสารอ้างอิง 
กฤษณา เตบสัน, อรุณี รอดลอย, อรพินท์ จินตสถาพร, อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล และ รีนา โพธิ์สา. 2559. ผลของแอสตาแซนทินใน

อาหารที่มีระดับไขมันต่างกันต่อคา่ความเข้มของสผีิวปลาทอง.  เอกสารวิชาการฉบับที่ 8/2559. กองวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ำจดื. กรมประมง. 28 หน้า. 

แก้วตา ลิ้มเฮง, บุษกร ล้วนศิริ, ปรางทิพย์ หอศิวาลัย, วศิน วุฒิวิชญานันต์ และ คุณาดล ศิลาฤดี. 2559. ผลของสาหร่ายสไปรูลินา่ 
(Spirulina platensis) ต่อการเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายของปลาอีกง (Mystus gulio).  

 วารสารแก่นเกษตร 44 ฉบับพิเศษ 1 ประจำปี 2559. หน้า 656 – 661. 
จงกล พรมยะ, บญัชา ทองมี และ ขจรเกียรติ ศรีนวลสม. 2555. ผลของอาหารผสมสไปรูลิน่าต่อการเจริญเติบโตความสมบูรณ์

เพศและระบบภูมิคุ้มกันในปลาแฟนซีคราฟ. วารสารวิจยัเทคโนโลยกีารประมง 6 (1). หน้า 11 - 22. 
ดาราวรรณ ยุทธยงค์, จูอะดี พงศม์ณีรตัน์ และ สนธิพันธ์ ผาสุขดี. 2547. ผลของแอสตาแซนทินในอาหารต่อสีปลากระแห. 

เอกสารวิชาการฉบับที่ 69/2547. สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด. กรมประมง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 17 หน้า. 
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ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในปลาพลวงชมพูวัยรุ่น 
 
ณัชชาพัชร์ ศศิโชควัชรสกลุ1* การุณ อุไรประสิทธ์ิ1 และ นพดล จินดาพันธ์2 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา 
2ศนูย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฏร์ธานี) 
 
บทคัดย่อ 
 การทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของระดับโปรตีน 25, 30, 35, 40 และ 45 เปอร์เซ็นต์ในอาหารต่ออัตราการเจริญเติบโต 
อัตรารอด อัตราแลกเนื ้อ และอัตราการกินอาหารของปลาพลวงชมพูวัยรุ ่น  ที ่เล ี ้ยงในถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร  
โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Complete Randomized Design) ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ ระยะเวลาทดลอง 7 เดือน 
ผลการทดลองพบว่า เม่ือเลี้ยงจนสิ้นสุดการทดลอง ปลาพลวงชมพูท่ีเลี้ยงด้วยอาหารโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโต
ดีกว่าปลาที่ได้รับอาหารโปรตีนสูตรอื่น (p<0.05) อัตรารอด อัตราแลกเนื้อ และอัตราการกินอาหาร มีความแตกต่างอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติในทุกชุดการทดลอง (p>0.05) 
 
คำสำคญั: ปลาพลวงชมพู ระดับโปรตีน 
   
*ผู้รับผดิชอบ: 340 ม. 1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 โทร. 0-7329-7042 E-mail: skal_13@hotmail.co.th 
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Optimum Protein requirement for River Carp, Tor douronensis (Valenciennes, 1842) Juvenile 
 
Natchapat Sasichokwatcharasakul1* Karoon Uraiprasit1 and Noppadon Jindapan2 
1Yala Inland Fisheries Research and Development Center 
2Inland Fisheries Research and Development Center Region 5 (Suratthani) 
 
Abstract 
 The objective of this experiment was to study the effects of protein levels of 25, 30, 35, 40 and 45 
percent in the diet on growth, survival rate, feed conversion ratio; FCR, and daily feed intake of River Carp,  
Tor douronensis (Valenciennes, 1842) Juvenile. Fish raised in a 500 liter plastic tank. The experiment was 

designed as Complete Randomized design (CRD) and composed of 5 formulated diets each with 3 replications. 
The experimental period was 7 months. The results showed that River Carp, Tor douronensis fed with 40 percent 

protein diet had growth higher than fed with other protein diets (p<0.05), survival rate, feed conversion ratio 

and daily feed intake were not significantly different (p>0.05) in all experiments. 
 
Keywords: Tor douronensis, protein requirement 
   
*Corresponding author: 340 Moo 1, Thanto Sub-district, Thanto District, Yala Province 95150  
 Tel. 0-7329-7042 E-mail: skal_13@hotmail.co.th 
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ระยะเวลาที่เหมาะสมและต้นทุนการผลิตในการอนุบาลลูกปลาพลวงชมพู Tor douronensis (Valenciennes, 1842) 
ด้วยอาหารส าเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง  
 

จินตนา มหาสวัสด์ิ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 11 (ตรัง) 
 

บทคัดย่อ 

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาพลวงชมพูด้วยอาหารส าเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง วางแผนการทดลอง
เป็น 4 ชุดการทดลอง ได้แก่ ชุดการทดลองที่ 1: ให้ไรแดง 20 วันและอาหารส าเร็จรูป 40 วัน, ชุดการทดลองที่ 2: ให้ไรแดง  
15 วันและอาหารส าเร็จรูป 45 วัน, ชุดการทดลองที่ 3: ให้ไรแดง 10 วันและอาหารส าเร็จรูป 50 วัน และชุดการทดลองที่ 4:  

ให้อาหารส าเร็จรูปเป็นเวลา 60 วัน ระยะเวลาทดลอง 60 วัน ท าการทดลองในตู้กระจกขนาด 45x60x40 เซนติเมตร จ านวน 12 
ใบ ปริมาตรน้ าตู้ละ 54 ลิตร ปล่อยลูกปลาพลวงชมพูอายุ 10 วัน ความยาวเริ่มต้นเฉลีย่เท่ากับ 14.26±0.06 มิลลิเมตร น้ าหนัก
เริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.03±9.44 กรัม ลงตู้ทดลอง 30 ตัวต่อตู้ อนุบาลด้วยไรแดงและอาหารส าเร็จรูป ตามแผนการทดลองการ
ปรับเปลี่ยนอาหารจากไรแดงเป็นอาหารส าเร็จรูปกระท าภายในเวลา 3 วัน ด าเนินการทดลอง  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 (สงขลา) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน 2558 

ผลการทดลองลูกปลาพลวงชมพูในชุดการทดลองที่ 1 , 2, 3, และ 4 น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 1.07±0.04, 

1.12±0.04, 0.93±0.06 และ 0.61±0.09 กรัม ความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 44.00±1.39, 44.36±0.50, 41.51±0.86 และ 
36.10±1.77 มิลลิเมตร อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะเฉลี่ย เท่ากับ 5.90±0.06, 5.97±0.06, 5.66±0.12 และ 4.95±0.25 
เปอร์เซ็นต์ต่อวัน น้ าหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 0.73±0.02, 0.74±0.01, 0.69±0.01 และ 0.60±0.03 กรัมต่อวัน และอัตรารอด
เฉลี่ยเท่ากับ 100±0.00, 100±0.00, 98.89±1.93 และ 83.33±5.77 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และก าไรการผลิตเท่ากับ 47.45, 
48.66 ,48.41 และ 42.10 บาทต่อตัว ตามล าดับ จากการศึกษาเพื่อทราบ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนอาหาร 

ลูกปลาพลวงชมพูด้วยอาหารส าเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง เม่ือพิจารณาจาก เปรียบเทียบ ผลตอบและต้นทุนการผลิต พบว่า 
การอนุบาลลูกปลาพลวงชมพูด้วยไรแดงที่เหมาะสม คือ 15 วัน 

 

ค าส าคัญ: ลูกปลาพลวงชมพู อาหารส าเร็จรูป การทดแทน ไรแดง  
   

ผู้รับผิดชอบ: 10 หมู่ที่ 4 ต. นาโต๊ะหมิง อ. เมือง จ. ตรัง 9200 E-mail: jinmahasawat@yahoo.com 
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Optimum Period and Cost of Production for Nursing of Tor douronensis (Valenciennes, 1842) 
with Artificial Diet to Substitute Water Flea Moina macrocopa (Straus, 1820) 
 

Jintana Mahasawat 

Inland Aquaculture Research and Development Zone 11 (Trang)  

 

Abstract 

The Optimum period for nursing of Khela mahseer, Tor douronensis (Valenciennes, 1842) with artificial 

diet to substitute water flea Moina macrocopa ( Straus, 1820)  was studied at Inland Fisheries Research and 

Development Zone 12 ( Songkhla)  during February – April 2015. The experiment was designed into  

4 treatments. Treatment 1, 2, 3 and 4 fish were fed with water flea and replaced by artificial diet at 20 days, 
15 days, 10 days and at the beginning point of the experiment, respectively. After that there were fed until 

the end of experiment ( 60 days) .  Fish larvae were cultured in 45x60x40 cm. glass aquarium, containing 54 

liters of filtered water at a density of 30 fish/aquarium. Their initial length and weight were 14.26±0.06 mm. 

and 0.03±9.44 g, respectively. Transition period of feed took 3 days to complete replacement.  

The results showed that after 60 days of nursing trial for 4 treatments, the final mean weight was 

1.07±0.04, 1.12±0.04, 0.93±0.06 and 0.61±0.09 g, respectively. The final mean lengths were 44.00±1.39, 

44.36±0.50, 41.51±0.86 and 36.10±1.77 mm. The results showed that grow parameters of treatment 1 and 

2 were significantly higher than treatment 3 and 4 (p<0.05). Cost of production were 32.55, 31.34, 31.59 and 

37.90 Baht/fish, respectively and profits were 47.45, 48.66 ,48.41 and 42.10 Baht/fish respectively. 

In conclusion, treatment 2 which fish fed with water flea 15 days and artificial diet 45 days was the 

best result in consideration of cost of production and profits. 

 

Keywords: Tor douronensis (Valenciennes, 1842), artificial diet, Optimum period, Moina 

   

Corresponding author: 10 Moo 4, Na Toa Hming Sub-district, Muang District, Trang Province 92000 

 E-mail: jinmahasawat@yahoo.com 
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ผลของความหนาแน่นของลูกกุ้งก้ามกรามต่อการเปล่ียนแปลงของแร่ธาตุที่ส้าคัญในน ้าทะเลที่ใช้อนุบาล 
 

เพลินพิศ ธารีเธียร 
ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี) 
 

บทคัดย่อ 

 ผลของความหนาแน่นของลูกกุ้งก้ามกรามต่อการเปลี่ยนแปลงของแร่ธาตุที่ส าคัญ ในน้ าทะเลที่ใช้อนุบาล ด้วยความหนาแน่น  
5 ระดับ คือ 10, 20, 40, 80 และ 120 ตัวต่อลิตร พบว่าปริมาณแร่ธาตุที่ส าคัญในน้ าทะเล (Na+, K+, Ca2+, Mg2+ และ P) 

ก่อนและหลังอนุบาล มีอัตราการลดลงแปรผันตามความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้น ส่วนแร่ธาตุ (Cl-, SO42-) ในน้ าทะเลมีแนวโน้มการลดลง
โดยแปรผกผันตามความหนาแน่นของการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม และแร่ธาตุ K+ นั้นเพิ่มขึ้นในบ่อ เนื่องจากการตกค้างและ
ย่อยสลายของอาหารส าเร็จรูปของลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนในบ่ออนุบาล ในส่วนอัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโต 
พบว่าที่ความหนาแน่น 10 ตัวต่อลิตร มีอัตราการรอดตายสูงสุดที่ 69.21±7.75 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเจริญเติบโตดีที่สุดโดย 

กุ้งพัฒนาการเข้าสู่ระยะคว่ า 94.73 เปอร์เซ็นต์ ในอายุ 23 วัน คุณสมบัติของน้ าในทุกชุดการทดลองอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยมีต้นทุนการผลิต 0.10, 0.08, 0.08, 0.13 และ 0.16 บาทต่อตัว ตามล าดับ เม่ือน าน้ าทะเลผ่าน 

การอนุบาลครั้งที่หนึ่ง ท าการตรวจเช็ดปริมาณแร่ธาตุ และท าการทดลองอนุบาลต่อในครั้งที่ 2 เปรียบเทียบกับน้ าทะเลที่ 
เตรียมใหม่ พบว่าการอัตราการรอดตายและการเจริญเติบโต ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีต้นทุน 

การผลิตแตกต่างกันท่ี 0.08 และ 0.09 บาทต่อตัว ตามล าดับ จากการทดลองพบว่าแร่ธาตุส าคัญในน้ าทะเลที่ลดลง ทุกระดับ 

ความหนาแน่นไม่ส่งผลต่อการหมุนเวียนน้ ามาใช้ซ้ า ในครั้งท่ี 2 โดยผ่านการบ าบัดด้วยคลอรีนผงก็เพียงพอ แต่ถ้าจะน ามาใช้ซ้ า
ในครั้งที่ 3 หรือ 4 ควรตรวจเช็ค และเสริมในส่วนของแร่ธาตุหลัก เนื่องจากมีปริมาณลดลงเพื่อให้เกิดการปรับสมดุล  

ปริมาณแร่ธาตุและตามความเพียงพอต่อความต้องการของลูกกุ้งก้ามกราม ในด้านผลของการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามโดยใช้น้ า
ที่ผ่านการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม เปรียบเทียบกับน้ าทะเลเตรียมใหม่นั้น มีอัตราการรอดตาย และอัตราการคว่ าที่ไม่แตกต่างกัน 

ทางสถิติ แต่ทั้งนี้การใช้น้ าน้ าท่ีผ่านการอนุบาลมีต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่าการใช้น้ าใหม่ และมีก าไรสุทธิมากที่สุด 

 

ค้าส้าคัญ: กุ้งก้ามกราม ความหนาแน่น อนุบาล 
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Effect of Stocking Density on the Charging of Important in Water Used for Giant Freshwater Prawn 

Nursing 

 

Ploenpit Tareetieen 

Research of freshwater aquaculture Development Center area 4 (Udonthani) 

 

Abstract 

 Effect of Stocking Density on the Charging of Important in Water Used for Giant Freshwater Prawn Nursing 

was studied with difference of 5 stocking density: 10, 20, 40 , 80  and 120  larvae/liter It was found that Na+, 

K+, Ca2+, Mg2+ and P in seawater before and after nursing were decreased after nursery which followed  

the stocking density of prawn. Cl-, SO4
2- in seawater tended to decrease by inversion depending on the density of 

juvenile shrimp and K minerals was found increasing in the pond due to the residue and decomposition of 

pelleted shrimp feed in nursery ponds. For the survival and postlarvea rate, at density of 10 prawn per liter 

provided the highest survival and postlarval rate at 69.21±7.75% and 94.73%, respectively. On the 23th day of 

nursery, every parameter of sea water in every sample still qualified for aquaculture. Regarding to the cost of 

production, we found that the cost were 0.25, 0.16, 0.09, 0.10 and 0.10 baht per prawn, respectively. When  

the water was used for first nursery, the amount of minerals was checked and used for the second nursing to 

compare with new nursing water. It was found that the survival rate and growth rate showed no significant 

differences (p> 0.05). However, production costs were different at 0.08 and 0.09 baht per unit, respectively. 

Experimental study revealed that on the important marine minerals which were decreased in all stocking density, 

did not affect the water using repetation for second nursing. Used water could be treated by chlorine for 

the second use. If water reusing for the 3rd 4th use, important mineral remained in used water should be 

checked and supplemented to balance the amount of minerals because the large amount of minerals were 

dropped in nursery. The survival rate and postlarvea rate of nusing in new seawater and used water showed no 

diferrent significantly, however, the nursing with water reuse showed lower cost and more net profit than 

those used new water. 

 

Keywords: Macrobrachium rosenbergii, stocking densities, Nursing 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เล้ียงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 7417-2559 

 

ทวีศักด์ิ สกุณา1* ธนกร สงวนเรือง2 และ ปราวีณา เชาว์โน3 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดเลย 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดเชียงราย 
3กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 7417-2559 มีการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ในจังหวัดเลย   

ที่มีการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินและในกระชัง จ านวน 43 ราย เป็นเพศชาย  ร้อยละ 62.8 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 37.2  
จบการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาร้อยละ 69.8 และจบช้ันระดับปริญญาตรีร้อยละ 11.6 โดยมีประสบการณ์การเลี้ยงปลานิล
เฉลี่ย 13 ปี ค่ามัธยฐานของรายได้จากการเลี้ยงปลา 10,000 บาท/เดือน และมีการจดทะเบียนฟาร์มร้อยละ 83.7 โดยได้รับ
การรับรองมาตรฐาน GAP และ Safety level ซ่ึงเป็นการเลี้ยงชนิดเดี่ยวร้อยละ 83.7 เลี้ยงแบบผสมผสานร้อยละ 16.3  
โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ซื้อลูกพันธุ์จากฟาร์มเอกชนและกรมประมง เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานมาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 7417-2559 คิดเป็นร้อยละ 62.8 และรับทราบข่าวสาร 3 - 4 ครั้งต่อเดือน ในด้านปัญหาการเลี้ยง การตลาดปลา และ
คุณภาพน้ าที่ใช้เลี้ยงปลานิล ทั้งนี้เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านการเลี้ยงปลานิลและการรับรองมาตรฐาน Safety level  

ปีละ 1 - 2 ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ 37.2 และ 26.2  ด้านการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าแบ่งเป็น 3 ระดับ ระดับต่ าร้อยละ 14  
ปานกลางร้อยละ 53.4 และสูงร้อยละ 32.6  
 การศึกษาด้านความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 
นั้นท าการศึกษาผ่านวุฒิภาวะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจ พบว่า สองในสามของกลุ่มเกษตรกรนั้นมีระดับความพร้อม  

ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 64.3) รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพร้อมในระดับสูง และความพร้อมต่ า คิดเป็นร้อยละ 21.4 
และร้อยละ 14.3 ตามล าดับ ส่วนในด้านความพร้อมและความจ าเป็นของการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 พบว่า 
ร้อยละ 53.5 ของกลุ่มตัวอย่างไม่พร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 และร้อยละ 48.6 ยังเห็นว่า 
ไม่มีความจ าเป็นในการเข้าสู่มาตรฐานฯ อีกด้วย และเม่ือท าการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การจัดการฟาร์มของเกษตรกรส่งผลให้
ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกันอย่าง
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p-value<0.01) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

 

ค าส าคัญ: ความพร้อม เกษตรกรผู้เลีย้งปลานลิ มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 
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Factors Affecting Tilapia Farmer's Readiness toward Thai Agricultural Standard TAS 7417-

2016 in Loei Province 

 

Thaweesak Sakuna1* Tanakorn Sanguanrueng2 and Praveena Chaono3 
1Loei Inland Aquaculture Research and Development 
2Chiang Rai Inland Aquaculture Research and Development 
3Technical Group, Marine Fisheries Research and Development Bureau 

 

Abstract 

 The study on factors affecting the availability of Nile tilapia farmers to adopt the agricultural 

products standard of THAI AGRICULTURAL STANDARD 7 4 1 7 - 2 5 5 9 , was conducted in Loie province.  

43 samples were commercial Nile tilapia farmers who cultured Nile tilapia in pond and cage. All farmers were 

male 62.8%, female 37.2%, graduated in elementary education 69.8% and 11.6% completed in bachelor degrees, 

the average 13  years veteran of Tilapia culture. Median income from fish farming was 10 ,000  Bath\month 

and 83.7% of them were registered and certified by the GAP Standard and safety level. 83.7% were identified 

as the single species culture and 16.3% were mixed species culture. Most farmers bought fish juveniles from 

private farms and Department of Fisheries. 62.8% farmers were acknowledged the standard of agricultural products, 
THAI AGRICULTURAL STANDARD 7417-2559 and received information for 3 – 4 times a month on the issue of 

raising the fish, market, and quality of water used for Tilapia culture. Farmers were trained for 1 - 2 time/year 

on Tilapia culture and standards certification for safety level at 37.2% and 26.2% respectively. There were 

three levels of farms management namely 14% were low management, 53.4% were moderate management 

and 32.6% were high management . 
 In this study, which studied through maturity ,experience and motivation, was found that two - thirds of 

farmers were in moderate level (64.3%) , followed by samples with a high level 21.4% and low level 14.3% .  

In terms of readiness and necessity to apply the standard THAI AGRICULTURAL STANDARD 7417-2559 , it was 

found the half of respondents were not prepared to apply the Agricultural Standard (53.5%) and 48 . 6%  
were no need to apply the Agricultural Standard THAI AGRICULTURAL STANDARD. 7 4 1 7 - 2 5 59. Results of  

the hypothesis tests showed that farm management effected to availability of farm tilapia in the Loie provinces 

to apply for the THAI AGRICULTURAL STANDARD 7417-2559here significantly (p-value<0.01) at 95% confidence level. 

 

Keywords: Readiness, Tilapia Farmer, Thai Agricultural Standard TAS 7405-2010 
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ค าน า 
 การเลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยนั้นถือเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากประชาชน  

ในจังหวัดเลยมีความนิยมในการบริโภคปลานิลสูง เพราะเป็นปลาที่หาซ้ือได้ง่าย ราคาไม่แพง มีเนื้อในปริมาณมากและสามารถ
น าไปประกอบอาหารได้หลายประเภท การเลี้ยงปลานิลมีทั้งการเลี้ยงเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนหรือที่เรียกว่าเลี้ยงแบบยังชีพ 
และการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ มีรูปแบบการเลี้ยงในบ่อดินและในกระชัง ซ่ึงจากระบบงานทะเบียนเกษตรกรมีรายงานจ านวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล ใน ปี พ.ศ. 2557 จ านวน 9,643 ราย เป็นการเลี้ยงแบบยังชีพ จ านวน 9,534 ราย และเป็นการเลี้ยงใน
เชิงพาณิชย์ จ านวน 109 ราย (ส านักงานประมงจังหวัดเลย, 2557) 
 เนื่องจากมีเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลเป็นจ านวนมากที่มีรูปแบบการเลี้ยงและมาตรฐานของความปลอดภัยในผลผลิต 

ที่แตกต่างกันไป จึงควรมีการยกระดับให้การเลี้ยงปลานิลนั้นเข้าสู่มาตรฐานเดียวกันเพื่อเป็นการรับรองว่าผลผลิตที่ได้จากการ
เลี้ยงนั้นมีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ท าให้ผู้บริโภคลดความกังวลในการปนเปื้อนจากยาและสารเคมีในการเลี้ยง  
โดยกรมประมงได้มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี (Good Aquaculture Practice: GAP) 
ส าหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตว์น้ าได้อย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ต่อมา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 (ทวี, 2556; ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2559)  
 ส าหรับในพื้นที่จังหวัดเลยยังมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวเป็นจ านวนมาก  

โดยจากการด าเนินการโครงการ Food Safety ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเลย ในปี พ.ศ. 2556 มีฟาร์มปลานิล 

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP กรมประมง จ านวน 37 ฟาร์ม และมีการได้รับรองมาตรฐาน Safety Level จ านวน 145 ฟาร์ม 
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเลย, 2556) และในปี พ.ศ. 2557 มีฟาร์มปลานิลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP กรมประมง 
จ านวน 45 ฟาร์ม และมีการได้รับรองมาตรฐาน Safety Level จ านวน 204 ฟาร์ม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเลย, 2557)  
โดยเม่ือเทียบกับฟาร์มเลี้ยงปลานิลทั้งหมดแล้วจะพบว่าฟาร์มเลี้ยงปลานิลที่ได้รับมาตรฐานต่าง ๆ เป็นเพียงสัดส่วนที่เล็กน้อยเท่านั้น 
และยังไม่มีฟาร์มใดเลยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 ซ่ึงจากการศึกษานีจ้ะท าให้ทราบว่าเกษตรกร
ผู้เลี้ยงปลานิลมีความพร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 เพียงใด และมีปัจจัยใดบ้างที่จะน าไปสู่การมี
ความพร้อมที่สูงขึ้น ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงของเกษตรกรให้มีมาตรฐาน ผลผลิตที่ได้นั้น มีคุณภาพและปลอดภัย
ยิ่งขึ้น และยังน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผลผลิตปลานิลเพื่อการส่งออกในอนาคตอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 7417-2559 

 2. เพื่อทราบระดับความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร  

มกษ. 7417-2559 

 

วิธีด าเนินการ 
 1. สถานท่ีและระยะเวลาด าเนินการ 

 ท าการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดเลย ระยะเวลาในการศึกษา 12 เดือน 
(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2560) และท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมและระดับของความพร้อม
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

  

- 388 -



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 P26 

 2. วิธีการเก็บข้อมูล 

 2.1 วิธีการเก็บข้อมูล 

 ท าการศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้ เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่  
มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วยค าถาม
ปลายเปิดและปลายปิด จ านวน 7 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป  
 ประกอบไปด้วยค าถาม ได้แก่ เพศ อายุ ความเกี่ยวข้องกับฟาร์ม ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนและแรงงานในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สถานภาพทางสังคม การประกอบอาชีพในครัวเรือน 
ประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายในครัวเรือน การเป รียบเทียบรายได้จาก 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากับรายได้ทั้งหมดในครัวเรือน การมีหนี้สิน และภูมิล าเนาเดิม 

 ส่วนท่ี 2 รายละเอียดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 ประกอบไปด้วยค าถามที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ได้แก่ สถานภาพของฟาร์ม รายละเอียด  

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการจัดการผลผลิต 

 ส่วนท่ี 3 ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

 ประกอบไปด้วยค าถามที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 จ านวน 20 ข้อ โดยให้ผู้ตอบ
อ่านข้อความ และให้ระบุว่าข้อความดังกล่าวถูกหรือผิดตามความเข้าใจของตนเอง มีเกณฑ์การให้คะแนน คือ 

 ค าตอบถูก      1 คะแนน 

 ค าตอบผิด      0 คะแนน 

 ส่วนท่ี 4 การรับรู้ข่าวสารและการฝึกอบรม 

 ค าถามในด้านการรับรู้ข่าวสาร และการฝึกอบรมประกอบไปด้วย ค าถามด้านการรับรู้ข่าวสาร จ านวน 8 ข้อ 
และการฝึกอบรม จ านวน 8 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (วราภรณ์, 2554) 
 การรับรู้ข่าวสาร 

  ไม่ได้รับข่าวสารเลย     0 คะแนน 

  ระดับการรับรู้ข่าวสาร 1 - 2 ครั้งต่อป ี   1 คะแนน 

  ระดับการรับรู้ข่าวสาร 3 - 4 ครั้งต่อป ี   2 คะแนน 

  ระดับการรับรู้ข่าวสาร 1 - 3 ครั้งต่อเดือน  3 คะแนน 

  ระดับการรับรู้ข่าวสาร 1 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์  4 คะแนน 

  ระดับการรับรู้ข่าวสารมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์  5 คะแนน 

 การฝึกอบรม (เปรียบเทียบกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วมอบรม) 
  ไม่ได้รับการฝึกอบรมเลย    0 คะแนน 

  ได้รับการฝึกอบรม 1 - 2 ครั้ง/ปี   1 คะแนน 

  ได้รับการฝึกอบรม 3 - 4 ครั้ง/ปี   2 คะแนน 

  ได้รับการฝึกอบรม 5 - 6 ครั้ง/ปี   3 คะแนน 

  ได้รับการฝึกอบรม 7 - 8 ครั้ง/ปี   4 คะแนน 

  ได้รับการฝึกอบรม 9 - 10 ครั้ง/ปี   5 คะแนน 

 ค าถามด้านแหล่งข่าวสารที่ทราบเกี่ยวกับปลานิลและการเข้าร่วมกิจกรรม ซ่ึงใน 2 ส่วนน้ีสามารถเลือกตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ 
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 ส่วนท่ี 5 การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า 
 ค าถามในส่วนของการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าประกอบไปด้วยค าถามที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม  

เลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 20 ข้อ ซ่ึงให้ผู้ตอบได้พิจารณาการปฏิบัติของตนเองในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าว่ามีการปฏิบัติอย่างไร  
โดยแบ่งความถี่ในการปฏิบัติเป็น 5 ระดับ ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (มลฤดี, 2554) 
  ไม่ปฏิบัติ      0 คะแนน 

  ปฏิบัติร้อยละ 1 - 25     1 คะแนน 

  ปฏิบัติร้อยละ 26 - 5     2 คะแนน 

  ปฏิบัติร้อยละ 51 - 75    3 คะแนน 

  ปฏิบัติร้อยละ 76 - 100    4 คะแนน 

 ส่วนที่ 6 ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร  
มกษ. 7417-2559 

 ข้อมูลความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 
ประกอบไปด้วยส่วนของวุฒิภาวะ จ านวน 7 ข้อ ประสบการณ์ จ านวน 11 ข้อ และแรงจูงใจ จ านวน 7 ข้อ โดยมีการตั้งค าถาม
แบบประเมินค่า 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดของลิเคิร์ท โดยมีการให้คะแนนระดับความพร้อม ดังน้ี (ณัฐวุฒิ, 2555) 
  มีความพร้อมมากท่ีสุด    5 คะแนน 

  มีความพร้อมมาก     4 คะแนน 

  มีความพร้อมปานกลาง    3 คะแนน 

  มีความพร้อมน้อย     2 คะแนน 

  ความพร้อมน้อยที่สุด     1 คะแนน 

 ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจั งหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร  
มกษ. 7417-2559 

 2.2 ประชากรและขนาดตัวอย่างในการศึกษา 
 ประชากร คือ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ในจังหวัดเลย ที่มีการเลี้ยงปลานิลในบ่อดนิ
และในกระชัง ซ่ึงขนาดตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรทั้งหมด กลุ่มประชากรมีเพียง 109 ราย  
 3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.1 สถิติพรรณนา 
 ใช้สถิติพรรณนาอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ความรู้ด้านมาตรฐาน มกษ. 7417-2559 การปฏิบัติของเกษตรกรสู่การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ า ด้วยการใช้ค่าสถิติ ได้แก่  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ โดยการอธิบายค่ากลาง  และค่าวัด 

การกระจายของชุดข้อมูลกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ในการอธิบายค่ากลาง และค่าวัดการกระจายของชุดข้อมูล และกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติจะใช้ค่ามัธยฐานและ
ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ในการอธิบายลักษณะของข้อมูล 

 3.2 สถิติอนุมาน 

 ทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร ใช้สถิติทดสอบ T-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง  
2 กลุ่ม เม่ือข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ เม่ือข้อมูลมีการแจกแจงเป็นแบบอื่นใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างแบบไม่อาศัย 

ความน่าจะเป็น (Non-parametric Test) 
 ใช้สถิติทดสอบ F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้เทคนิค
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เม่ือข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติและความแปรปรวนระหว่างกลุ่มเท่ากัน และทดสอบด้วย
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ใช้สถิติกลุ่ม Robust ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย กรณีที่ความแปรปรวนไม่เท่ากัน และด าเนินการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละคู่ด้วยวิธีเปรียบเทียบโดยใช้ค่าความแตกต่างที่มีนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least significant 

different: LSD) ในกรณีที่ข้อมูลเป็นไปตามเง่ือนไขด้านความแปรปรวนเท่ากัน ในส่วนที่ข้อมูลไม่เป็นไปตามเง่ือนไขด้าน  

ความแปรปรวน ด าเนินการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละคู่ด้วยวิธีการทดสอบแบบ Tamhane’s T2 กรณีที ่
การกระจายของข้อมูลไม่ปกติ ทดสอบความแตกต่างของค่ากลางระหว่างประชากรโดยใช้สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ ตามวิธีของ 
Kruskal-Wallis H และท าการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างแต่ละคู่โดยการทดสอบตามวิธีของ Mann-Whiteney U test 

 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

 1. ข้อมูลทั่วไป 

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 7417-2559 มีการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ ซ่ึงอยู่ในพื้นที่  
อ าเภอเมืองเลย (ร้อยละ 69.7) อ าเภอเชียงคาน (ร้อยละ 16.3) อ าเภอวังสะพุง (ร้อยละ 4.7) อ าเภอภูเรือ (ร้อยละ 4.7) อ าเภอผาขาว 
(ร้อยละ 2.3) และอ าเภอภูหลวง (ร้อยละ 2.3) (ตารางที่ 2) ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือเกษตรกรทั้งหมดที่ประกอบอาชีพเลี้ยง 
ปลานิลเชิงพาณิชย์ในจังหวัดเลย ที่มีการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินและในกระชัง จ านวน 109 ราย แต่จากการส ารวจเก็บตัวอย่างนั้น
สามารถเก็บข้อมูลได้เพียง 43 ราย จากท้ังหมด เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนน้ันเลิกเลีย้งปลานิลแลว้เนื่องจากมีการเปลีย่นแปลง
การประกอบอาชีพไปเป็นอาชีพอื่น ไม่มีผู้ดูแลบ่อหรือกระชังเนื่องจากผู้เลี้ยงสูงอายุ บางรายประสบกับปัญหาขาดทุนใน
ระหว่างการเลี้ยงและมีผู้เลี้ยงปลานิลบางรายเสียชีวิตลง 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศชาย (ร้อยละ 62.8) และรองลงมาเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 37.2) โดยกลุ่มตัวอย่าง  

มีค่าเฉลี่ยของอายุเท่ากับ 53 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.1 ปี) โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุมากที่สุดเท่ากับ 75 ปี และ 

อายุน้อยที่สุดเท่ากับ 25 ป ี

 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100.0) ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากจบการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษา (ร้อยละ 69.8) รองลงมาจบการศึกษาช้ันปริญญาตรี (ร้อยละ 11.6)  
ส่วนสถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นสมรสแล้ว ร้อยละ 90.7 โสด ร้อยละ 7.0 และหม้าย ร้อยละ 2.3  
 ด้านจ านวนสมาชิกในครัวเรือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน 3 - 4 ราย (ร้อยละ 44.2) 
รองลงมามีสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน 5 - 6 ราย (ร้อยละ 37.2) โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่ามัธยฐานของจ านวนสมาชิกในครัวเรือน
เท่ากับ 4 ราย (ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เท่ากับ 1 ราย) โดยกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนมากที่สุดเท่ากับ 9 ราย และ
น้อยที่สุดเท่ากับ 1 ราย 

 ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีสมาชิกในครัวเรือนเพศชาย 1 - 2 ราย (ร้อยละ 55.8) รองลงมามีสมาชิกเพศชาย 

ในครัวเรือน 3 - 4 ราย (ร้อยละ 34.9) โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่ามัธยฐานของจ านวนสมาชิกเพศชายในครัวเรือนเท่ากับ 2 ราย  
(ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เท่ากับ 1 ราย) โดยกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนสมาชิกเพศชายในครัวเรือนมากที่สุดเท่ากับ 5 ราย และน้อยที่สุด
คือไม่มีสมาชิกเพศชายในครัวเรือนเลย  
 ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีสมาชิกในครัวเรือนเพศหญิง 1 - 2 ราย (ร้อยละ 58.5) รองลงมามีสมาชิกเพศหญิง 

ในครัวเรือน 3 - 4 ราย (ร้อยละ 32.5) โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่ามัธยฐานของจ านวนสมาชิกเพศหญิงในครัวเรือนเท่ากับ 2 ราย  
(ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เท่ากับ 0.5 ราย) โดยกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนสมาชิกเพศหญิงในครัวเรือนมากที่สุดเท่ากับ 7 ราย  
และน้อยที่สุดคือไม่มีสมาชิกเพศหญิงในครัวเรือนเลย  
 ด้านจ านวนแรงงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ในส่วนของจ านวนสมาชิกที่ช่วยงานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ในครัวเรือน พบว่า ส่วนมากกลุ่มตัวอย่างมีสมาขกิในครัวเรือนที่ช่วยเลี้ยงสัตว์น้ า 1 - 2 ราย (ร้อยละ 74.7) รองลงมามี 3 - 4 ราย 
(ร้อยละ 16.3) โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่ามัธยฐานของจ านวนสมาชิกที่ช่วยงานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในครัวเรือนเท่ากับ 2 ราย 
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(ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เท่ากับ 1 ราย) โดยกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนสมาชิกที่ช่วยงานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในครัวเรือนมากท่ีสุด
เท่ากับ 6 ราย และน้อยที่สุดเท่ากับ 1 ราย 

 การจ้างแรงงานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า พบว่า ร้อยละ 55.8 ของกลุ่มตัวอย่างไม่มีการจ้างแรงงาน 

เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รองลงมามีการจ้างแรงงานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1 - 2 ราย (ร้อยละ 20.9) โดยกลุ่มตัวอย่าง 
มีค่ามัธยฐานของแรงงานจ้างเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเท่ากับ 0 ราย (ส่วนเบี่ยงเบน ควอไทล์เท่ากับ 1 ราย) โดยกลุ่มตัวอย่าง 
มีจ านวนแรงงานจ้างเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามากที่สุดเท่ากับ 6 ราย และน้อยที่สุด  คือ ไม่มีการจ้างแรงงานเพื่อการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ าเลย 

 สถานภาพทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.8 ไม่มีต าแหน่งทางสังคม และร้อยละ 30.2 
มีต าแหน่งทางสังคม โดยมีต าแหน่งเป็นประธานกลุ่ม (ร้อยละ 38.5) ได้แก่ ประธานกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ประธานชุมชน 
ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลจังหวัดเลย ต าแหน่งอื่น ๆ (ร้อยละ 38.5) ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. อพปร. สมาชิกกลุ่ม 
(ร้อยละ 30.8) ได้แก่ สมาชิกกลุ่มกองทุนหมู่บ้านและผู้น าชุมชน (ร้อยละ 15.4)  
 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ร้อยละ 100.0) เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน ปลา
ไน ปลาหมอ ปลายี่สกเทศ และปลานวลจันทร์เทศ รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 55.8)  
เช่น ท านา ท าไร่ (ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย) และท าสวน (ปาล์ม ยางพารา ล าไย ลิ้นจี่ แก้วมังกร มะขาม พริก)  รับจ้าง  
(ร้อยละ 14.0) เช่น รับจ้างก่อสร้าง รับจ้างขุดมัน รับจ้างเลี้ยงปลา และรับจ้างทั่วไป ค้าขาย (ร้อยละ 9.3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
(ร้อยละ 7.0) และเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 7.0) 
 ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.9 มีประสบการณ์ในการเลี้ยง
ปลานิล 11 - 15 ปี รองลงมากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 23.2 มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิล 6 - 10 ปี กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 18.6  
มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิล 16 - 20 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิลเท่ากับ 13 ปี 
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.8 ปี) โดยกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิลมากที่สุดเท่ากับ 25 ปี และ
ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิลน้อยที่สุดเท่ากับ 1 ปี 
 การเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายในครัวเรือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากนั้นมีรายได้เท่ากับรายจ่าย คิดเป็น
ร้อยละ 41.5 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีรายได้มากกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 34.1 และในส่วนท่ีเหลือกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 24.4 
มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนอยู่ระหว่าง 1 - 10,000 บาท/เดือน รองลงมากลุ่มตัวอย่าง 

มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท/เดือน และ 10,001 - 20,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 35.7 ร้อยละ 28.6 และร้อยละ 21.4 
ตามล าดับ (ตารางที่ 10) โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่ามัธยฐานของรายได้ของครัวเรือนเท่ากับ 15,500 บาท/เดือน (ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์
เท่ากับ 13,125 บาท/เดือน) โดยกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ของครัวเรือนมากที่สุดเท่ากับ 90,000 บาท/เดือน และน้อยที่สุดเท่ากับ 
4,000 บาท/เดือน 

 ในส่วนของรายได้จากการเลี้ยงปลานิล พบว่า ร้อยละ 57.7 ของกลุ่มตัวอย่างมีรายได้จากการเลี้ยงปลานิล  
1 - 10,000 บาท/เดือน รองลงมามีรายได้จากการเลี้ยงปลานิล 10,001 - 20,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 19.3) โดยกลุ่มตัวอย่าง 
มีค่ามัธยฐานของรายได้จากการเลี้ยงปลาเท่ากับ 10 ,000 บาท/เดือน (ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เท่ากับ 7 ,375บาท/เดือน)  
โดยกลุ่มตัวอย่างมีรายได้จากการเลี้ยงปลามากที่สุดเท่ากับ 40,000 บาท/เดือน และน้อยท่ีสุดเท่ากับ 2,000 บาท/เดือน 

 การมีหนี้สินของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 81.4 โดยเม่ือพิจารณา 
จากกลุ่มตัวอย่างที่มีหนี้สินนั้น แหล่งหนี้สินนั้น ได้แก่ ธกส. (ร้อยละ 77.1) กองทุนหมู่บ้าน (ร้อยละ 31.4) นายทุน/เถ้าแก่  
(ร้อยละ 11.4) และธนาคารพาณิชย์ (ร้อยละ 5.7) โดยสาเหตุของการกู้ยืม คือ เพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิล (ร้อยละ 85.7) 
เพื่อการใช้จ่ายในครอบครัว (ร้อยละ 42.9) เพื่อการประกอบอาชีพอื่น ๆ (ร้อยละ 40.0) เพื่อการศึกษาของคนในครอบครัว 
(ร้อยละ 14.3) เพื่อซ้ือเครื่องอ านวยความสะดวก (ร้อยละ 11.4) และเพื่อการรักษาพยาบาลของคนในครอบครัว (ร้อยละ 5.7)  
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 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ 88.4 และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 11.6 ย้ายมาจากท่ีอื่น 
โดยย้ายมาจากจังหวัดนครพนม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพังงา จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด เหตุผลที่ย้าย  คือ 

ย้ายตามครอบครัว แต่งงาน และประกอบอาชีพ 

 2. รายละเอียดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 ด้านสถานภาพของฟาร์ม กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเป็นเจ้าของฟาร์ม (ร้อยละ 95.4) และเป็นเจ้าของพื้นที่  
(ร้อยละ 95.3) รองลงมาเป็นหุ้นส่วนและลูกจ้าง (ร้อยละ 2.3 เท่ากัน) และมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 4.7 เช่าท่ีในการเลี้ยงปลานิล 
ในส่วนของการจดทะเบียนฟาร์ม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการจดทะเบียนฟาร์มเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 83.7 และ  

กลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 16.3 นั้นยังไม่ได้มีการจดทะเบียนฟาร์ม ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.2 ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มแล้ว 
โดยได้รับการรับรองในมาตรฐาน GAP ร้อยละ 72.7 และ Safety Level ร้อยละ 45.5 จากผู้ที่ได้การรับรองมาตรฐานฟาร์มทั้งหมด 

 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการเลี้ยงปลานิล (ร้อยละ 100.0) รองลงมามีการเลี้ยงปลาตะเพียน (ร้อยละ 16.3) ปลาไน 
(ร้อยละ 14.0) ปลาดุก (ร้อยละ 11.6) ปลายี่สกเทศ (ร้อยละ 7.0) ปลาหมอ (ร้อยละ 7.0) และปลานวลจันทร์เทศ (ร้อยละ 2.3) 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเลี้ยงชนิดเดียว คิดเป็นร้อยละ 83.7 ซ่ึงเป็นการเลี้ยงปลานิลในกระชัง และ  

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 16.3 นั้นมีการเลี้ยงแบบผสมผสาน ซ่ึงเป็นการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 

 ด้านแหล่งลูกพันธุ์สัตว์น้ า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้ือลูกพันธุ์สัตว์น้ าจากฟาร์มเอกชน (ร้อยละ 88.4) เช่น ฟาร์ม 

ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดหนองคาย เป็นต้น รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีการซ้ือแหล่งลูกพันธุ์จากกรมประมง (ร้อยละ 11.6)  
โดยบางส่วนซ้ือลูกพันธุ์จากรถเร่ และเพาะพันธ์ุเอง (ร้อยละ 7.0 เท่ากัน)  
 การจัดการผลผลิตที่ได้จากการเลีย้งปลานิล ในด้านการจับปลาเพื่อจ าหน่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.1 นั้น
มีการจับปลานิลแบบทยอยจับ และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.9 นั้นมีการจับปลาขายแบบครั้งเดียว โดยแรงงานในการจับนั้น
ส่วนมากจะมีการจับปลาโดยจับเองโดยกลุ่มตัวอย่างเอง ร้อยละ 72.1 รองลงมามีการจ้างแรงงานในการจับ ร้อยละ 34.9 และ 

มีเพียงส่วนน้อยท่ีพ่อค้ามาจับเอง ร้อยละ 9.3  
 การจ าหน่ายผลผลิตของกลุ่มตัวอย่างนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนมากขายเองที่บ่อโดยมีแม่ค้ามารับซ้ือเอง (ร้อยละ 69.8) 
รองลงมาเป็นการขายให้กับแม่ค้าที่พื้นที่ (ร้อยละ 23.3) โดยทุกกลุ่มตัวอย่างทุกรายนั้นมีการจ าหน่ายในรูปแบบขายสด  
ซ่ึงมีเกษตรกรบางส่วนเท่านั้นที่มีการจ าหน่ายแบบแปรรูป (ร้อยละ 7.0) ซ่ึงมีการแปรรูปเป็นปลานิลแดดเดียว และท าปลานิล 

เผาเกลือขายในตลาดสดและตลาดนัด  
 3. ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

 ด้านความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 97.7 ตอบถูกว่า 

ค่าออกซิเจนละลายในน้ า (DO) ในการเลี้ยงปลานิลควรมีค่าไม่ต่ ากว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 88.4 
ตอบว่าสามารถใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลานิลปกติและปลานิลที่เป็นโรคได้ แต่ต้องมีการท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคก่อนทุกครั้ง 
และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 83.7 ตอบถูกว่าสารเคมีที่ห้ามใช้ตามประกาศของราชการ เช่น ไนโตรฟิวแรนส์ คลอแรมเฟนิคอล 
มาลาไคต์กรีน เป็นต้น ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 79.1 ตอบผิดในส่วนของการใช้ยา/สารเคมีรักษาได้ทันทีหากมีการระบาด  

ของโรคปลานิล รองลงมากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 74.4 นั้นเข้าใจผิดเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 ว่า คือ 

มาตรฐานเดียวกันกับ GAP ปลานิลของกรมประมง และร้อยละ 67.4 เข้าใจผิดในส่วนของการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 มีระดับปฏิบัติเป็น “ข้อก าหนดรอง”  
 โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่ามัธยฐานของคะแนนความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 เท่ากับ 11 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 18 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เท่ากับ 1 คะแนน) โดยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนท่ีสูงที่สุดเท่ากับ 16 คะแนน 
และคะแนนต่ าที่สุดเท่ากับ 7 คะแนนซ่ึงความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 ของเกษตรกร 1 - 10 คะแนน  
(ไม่ผ่านร้อยละ 50) คิดเป็นร้อยละ 37.2 และความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 ของเกษตรกร  
11 - 20 คะแนน (มากกว่าร้อยละ 50) คิดเป็นร้อยละ 62.8  

- 393 -



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2563 O1 

 

P26 

 4. การรับรู้ข่าวสารและการฝึกอบรม 

 ความถี่ในการรับรู้ข่าวสารและการฝึกอบรม พบว่า ในด้านการรับรู้ข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างนั้นมีการรับรู้ข่าวสาร  
3 - 4 ครั้ง/เดือน ในด้านปัญหาในการเลี้ยงปลานิล (ร้อยละ 32.5) ด้านการตลาดปลานิล (ตลาด ราคา) (ร้อยละ 30.3)  
ด้านการเลี้ยงปลานิล และด้านคุณภาพน้ าที่ใช้เลี้ยงปลานิลในพื้นที่ (ร้อยละ 30.2 เท่ากัน) ส่วนในด้านการฝึกอบรม พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 37.2 ได้รับการอบรมด้านการเลี้ยงปลานิล ปีละ 1 – 2 ครั้ง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 33.3 ได้รับการอบรม
ด้านการรับรองมาตรฐาน Safety level ปีละ 1 - 2 ครั้ง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26.2 ได้รับการอบรมด้านการจัดการฟาร์ม ปีละ 1 - 2 ครัง้ 
ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 79.1 ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมใด ๆ โดยเฉพาะด้านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

 ในส่วนของแหล่งข่าวสารเกี่ยวกับปลานิล กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.8 ได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่จาก  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเลย และตัวแทนบริษัทเอกชน (อาหาร/ยารักษาโรค) และร้อยละ 62.8 ตามล าดับ โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง ร้อยละ 44.2 ได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัด และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.9 ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ  

ปลานิลจากหัวหน้ากลุ่มผู้เลี้ยงปลานิล 

 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 79.1 ต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรมการเลี้ยงปลานิลในพื้นที่ของตนเอง และกลุ่มตัวอย่าง  

ร้อยละ 83.7 ไม่ต้องการเป็นวิทยากรแนะน าด้านการเลี้ยงปลานิล ไม่ต้องการการศึกษาดูงานการเลี้ยงปลานิลจากเกษตรกร  

ที่ประสบความส าเร็จ (ร้อยละ 74.4) และไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าฝึกอบรมการเลี้ยงปลานิล ณ หน่วยงานของ  

กรมประมงท่ีใกล้เคียง (ร้อยละ 72.1)  
 5. การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า 
 ด้านการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.8 ไม่เคยใช้อาหารส าเร็จรูปท่ีหมดอายุแล้ว และ
ร้อยละ 62.9 มีการใช้อาหารส าเร็จรูปที่มีทะเบียนถูกต้อง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.2 นั้นมีการเลือกใช้ลูกพันธุ์ที่มีแหล่งที่มา  

ที่ชัดเจน และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.9 มีการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.1 
ไม่มีการตรวจโรคที่จะเกิดกับปลานิลเลย กลุ่มตัวอย่างบางส่วนไม่มีการจดบันทึกใด  ๆ เลย ทั้งการจดบันทึกรายละเอียด 

การปล่อยปลานิลการจดบันทึกรายละเอียดปริมาณการจับของปลานิลในแต่ละรอบการเลี้ยง และการจดบันทึกรายละเอียด 

การให้อาหาร คิดเป็นร้อยละ 44.2 ร้อยละ 39.5 และร้อยละ 37.2 ตามล าดับ  
 โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าเท่ากับ 45 คะแนน จากคะแนนเต็ม  
80 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13.1 คะแนน) โดยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนท่ีสูงที่สุดเท่ากับ 68 คะแนน และคะแนน
ต่ าที่สุดเท่ากับ 22 คะแนน และเม่ือแบ่งคะแนนเป็น 3 ช่วงเท่า  ๆ กัน จะได้เป็นระดับการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าของ
เกษตรกรต่ า 0 - 26 คะแนน ระดับการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกรปานกลาง  27 - 53 คะแนน และระดับ 

การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกรสูง 54 - 80 คะแนน ซ่ึงครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีระดับการจัดการฟาร์มเลี้ยง
สัตว์น้ าปานกลาง (ร้อยละ 53.4) รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีระดับการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าสูง (ร้อยละ 32.6) และ  

กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีระดับการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าต่ า (ร้อยละ 14.0)  
 6. ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

 ในการศึกษาด้านความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้า เกษตร  
มกษ. 7417-2559 นั้น ท าการศึกษาผ่านวุฒิภาวะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจ ซ่ึงมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ด้านวุฒิภาวะ พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.5 นั้นเห็นว่าตนเองนั้นมีความรับผิดชอบสูงต่องานเลี้ยงปลานิลมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่าง  

ร้อยละ 39.5 สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีมากที่สุดเม่ืออยู่ในที่สาธารณะ และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.9 นั้นยอมรับฟัง  

ความคิดเห็นต่างของผู้อื่นในด้านการเลี้ยงปลานิลมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนวุฒิภาวะเท่ากับ 24 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.3 คะแนน) โดยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนที่สูงที่สุดเท่ากับ 35 คะแนน 
และคะแนนต่ าที่สุดเท่ากับ 12 คะแนน และเมื่อแบ่งคะแนนเป็น 3 ช่วงเท่า ๆ กัน จะได้เป็นระดับวุฒิภาวะของเกษตรกรต่ า  
7 - 16 คะแนน ระดับวุฒิภาวะของเกษตรกรปานกลาง 17 - 25 คะแนน และระดับวุฒิภาวะของเกษตรกรสูง 26 - 35 คะแนน  
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โดยครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีระดับวุฒิภาวะในระดับปานกลาง (ร้อยละ 53.5) รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีระดับวุฒิภาวะ  

ในระดับสูงและต่ า คิดเป็นร้อยละ 39.5 และร้อยละ 7.0 ตามล าดับ  
 ด้านประสบการณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.9 นั้นมีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิลมากพอที่จะสามารถ
เลี้ยงปลานิลในมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 มาก กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 42.9 สามารถแบ่งปันความรู้/เทคนิค 

ในการเลี้ยงปลานิลให้กับเกษตรกรท่านอื่น ๆ ได้ในระดับปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.5 นั้นสามารถแก้ปัญหาด้าน
คุณภาพน้ าได้ทันท่วงที โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนประสบการณ์เท่ากับ 31 คะแนน จากคะแนนเต็ม 55 คะแนน 
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.3 คะแนน) โดยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนท่ีสูงที่สุดเท่ากับ 55 คะแนน และคะแนนต่ าที่สุดเทา่กบั 
16 คะแนนและเม่ือแบ่งคะแนนเป็น 3 ช่วงเท่า ๆ กัน จะได้เป็นระดับประสบการณ์ของเกษตรกรต่ า  11 - 25 คะแนน  
ระดับประสบการณ์ของเกษตรกรปานกลาง 26 - 40 คะแนน และระดับประสบการณ์ของเกษตรกรสูง 41 - 55 คะแนน  
โดยสองในสามของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีประสบการณ์ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 64.3) รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ 
ในระดับต่ า และประสบการณ์สูง คิดเป็นร้อยละ 26.2 และร้อยละ 9.5 ตามล าดับ  
 ด้านแรงจูงใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.8 มีความพร้อมมากที่จะได้รับการยอมรับจากเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิล
ด้วยกัน รองลงมากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.5 นั้นมีหนี้สินลดลงมากจากการเลี้ยงปลานิล และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 37.2 นั้น 

มีความพร้อมมากที่จะได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่กรมประมงให้เป็นเกษตรกรตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนแรงจูงใจเท่ากับ 22 คะแนน จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.6 คะแนน)  
โดยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนที่สูงที่สุดเท่ากับ 31 คะแนน และคะแนนต่ าที่สุดเท่ากับ 14 คะแนนและเม่ือแบ่งคะแนนเป็น 3 ช่วง
เท่า ๆ กัน จะได้เป็นระดับแรงจูงใจของเกษตรกรต่ า 7 - 16 คะแนน ระดับแรงจูงใจของเกษตรกรปานกลาง 17 - 25 คะแนน 
และระดับแรงจูงใจของเกษตรกรสูง 26 - 35 คะแนน โดยสองในสามของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีระดับแรงจูงใจในระดับปานกลาง 
(ร้อยละ 65.1) รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในระดับสูง และแรงจูงใจต่ า คิดเป็นร้อยละ 25.6 และร้อยละ 9.3 
ตามล าดับ 

 ด้านความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 
ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพร้อมเท่ากับ 77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 125 คะแนน  
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.7 คะแนน) โดยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนที่สูงที่สุดเท่ากับ 121 คะแนน และคะแนนต่ าที่สุด
เท่ากับ 42 คะแนน และเม่ือแบ่งคะแนนเป็น 3 ช่วงเท่า ๆ กัน จะได้เป็นระดับความพร้อมของเกษตรกรต่ า 25 - 58 คะแนน  
ระดับความพร้อมของเกษตรกรปานกลาง 59 - 91 คะแนน และระดับความพร้อมของเกษตรกรสูง 92 - 125 คะแนน ซ่ึงสองในสาม
ของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีระดับความพร้อมในระดับปานกลาง (ร้อยละ 64.3) รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพร้อมในระดับสูง 
และความพร้อมต่ า คิดเป็นร้อยละ 21.4 และร้อยละ 14.3 ตามล าดับ  
 ในด้านความพร้อม และความจ าเป็นของการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 พบว่า ครึ่งหนึ่งของ
กลุ่มตัวอย่างไม่พร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 (ร้อยละ 53.5) และร้อยละ 48.6 ยังเห็นว่าไม่มี 

ความจ าเป็นในการเข้าสู่มาตรฐานฯ อีกด้วย ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25.6 มีความพร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร  
มกษ. 7417-2559 และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 32.6 นั้นเห็นว่ามีความจ าเป็นในการเข้าสู่มาตรฐานฯ  
 7. สมมุติฐานงานวิจัย 

 1) อายุของเกษตรกรส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐาน  

สินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า อายุของเกษตรกรส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยง
ปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p-value>0.05) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

 2) ระดับการศึกษาของเกษตรกรส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่
มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาของเกษตรกรส่งผลให้ความพร้อม
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ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p-value>0.05) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

 3) ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลย
ในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิล 

ของเกษตรกรส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value>0.05) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

 4) รายได้จากการเลี้ยงปลานิลส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลีย้งปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐาน
สินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า รายได้จากการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรส่งผลให้ 

ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกันอย่าง 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value>0.05) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

 5) หนี้สินที่เกิดจากการเลี้ยงปลานิลส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่
มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า หนี้สินที่เกิดจากการเลี้ยงปลานิลส่งผลให้  

ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกันอย่าง 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value>0.05) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

 6) ความรู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 ส่งผลให้
ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกัน  
จากการศึกษา พบว่า ความรู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 ส่งผล
ให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกัน 

อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value>0.05) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

 7) การรับรู้ข่าวสาร/การฝึกอบรมส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่  
มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า การรับรู้ข่าวสาร/การฝึกอบรมของเกษตรกรส่งผลให้ 

ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value>0.05) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

 8) การจัดการฟาร์มส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 7417-2559 แตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า การจัดการฟาร์มของเกษตรกรส่งผลให้ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยง
ปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  
(p-value<0.01) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% (ตารางที่ 36) โดยเม่ือเปรียบเทียบทีละคู่ของระดบัการจัดการ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระดับการจัดการฟาร์มต่ ามีค่าเฉลี่ยแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการจัดการฟาร์มปานกลางและสูงอย่างนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติ (p-value<0.01) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการจัดการฟาร์มปานกลางมีค่าเฉลี่ยแตกต่าง
จากกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการจัดการฟาร์มสูงอย่างนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p-value<0.01) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% เช่นกัน 

 และเม่ือท าการศึกษาความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปร พบว่า การรับรู้ข่าวสารนั้นมีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ฟาร์มอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p-value<0.01) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% ในระดับปานกลาง (45.6%) ส่วนการจัดการ
ฟาร์มนั้นมีความสัมพันธ์กับความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร  
มกษ. 7417-2559 อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p-value<0.01) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ในระดับปานสูง (75.4%) 
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สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 7417-2559 มีการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเชิ งพาณิชย์ในจังหวัดเลย  
ที่มีการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินและในกระชัง จ านวน 43 ราย เป็นเพศชายร้อยละ 62.8 และเพศหญิง ร้อยละ 37.2  

กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของอายุเท่ากับ 53 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.1 ปี) กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ 
ในด้านระดับการศึกษา พบว่า จบการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษา ร้อยละ 69.8 รองลงมาจบการศึกษาช้ันปริญญาตรี  

ร้อยละ 11.6 กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิลเท่ากับ 13 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.8 ปี) 
ค่ามัธยฐานของรายได้จากการเลี้ยงปลาเท่ากับ 10 ,000 บาท/เดือน (ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เท่ากับ 7 ,375บาท/เดือน) และ 

กลุ่มตัวอย่างมีหนี้สิน ร้อยละ 81.4 เป็นเจ้าของฟาร์ม ร้อยละ 95.4 เป็นเจ้าของพื้นที่ ร้อยละ 95.3 และมีการจดทะเบียนฟาร์ม
เรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 83.7 ซ่ึงได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วร้อยละ 51.2 โดยได้รับการรับรองในมาตรฐาน GAP และ 

Safety Level กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการเลี้ยงปลานิลชนิดเดียว คิดเป็นร้อยละ 83.7 และร้อยละ 16.3 นั้นมีก ารเลี้ยง 
แบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้ือลูกพันธุ์สัตว์น้ าจากฟาร์มเอกชน ร้อยละ 88.4 เช่น ฟาร์มในจังหวัดกาฬสินธุ์  
จังหวัดหนองคาย เป็นต้น รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีการซ้ือแหล่งลูกพันธุ์จากกรมประมง ร้อยละ 11.6 โดยบางส่วนซ้ือลูกพันธุ์
จากรถเร่และเพาะพันธุ์เอง ร้อยละ 7.0 เท่ากัน กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559  
1 - 10 คะแนน (ไม่ผ่านร้อยละ 50) คิดเป็นร้อยละ 37.2 และมีคะแนนความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 
11 - 20 คะแนน (มากกว่าร้อยละ 50) คิดเป็นร้อยละ 62.8 กลุ่มตัวอย่างนั้นมีการรับรู้ข่าวสาร 3 - 4 ครั้ง/เดือน ในด้านปัญหา
ในการเลี้ยงปลานิล (ร้อยละ 32.5) ด้านการตลาดปลานิล (ตลาด ราคา) (ร้อยละ 30.3) ด้านการเลี้ยงปลานิล และด้านคุณภาพน้ า
ที่ใช้เลี้ยงปลานิลในพื้นที่ (ร้อยละ 30.2 เท่ากัน) ในด้านการฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ  37.2 นั้นได้รับการอบรม 

ด้านการเลี้ยงปลานิล ปีละ 1 - 2 ครั้ง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 33.3 นั้นได้รับการอบรมด้านการรับรองมาตรฐาน Safety level  
ปีละ 1 - 2 ครั้ง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26.2 ได้รับการอบรมด้านการจัดการฟาร์ม ปีละ 1 - 2 ครั้ง โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนมากนั้น
ได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย และตัวแทนบริษัทเอกชน (อาหาร/ยารักษาโรค) 
ร้อยละ 69.8 และร้อยละ 62.8 ตามล าดับ และร้อยละ 44.2 ได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัด ด้านการจัดการ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.8 ไม่เคยใช้อาหารส าเร็จรูปที่หมดอายุ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.9 นั้นมีการใช้
อาหารส าเร็จรูปที่มีทะเบียนถูกต้อง โดยเม่ือแบ่งระดับการจัดการฟาร์มเป็น 3 ระดับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 53.4  
มีระดับการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าปานกลาง รองลงมากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 32.6 มีระดับการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าสูง 
และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 14.0 ระดับการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าต่ า  
 ในการศึกษาด้านความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร  
มกษ. 7417-2559 นั้นท าการศึกษาผ่านวุฒิภาวะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจ ซ่ึงมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ ด้านวุฒิภาวะ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 53.5 มีระดับวุฒิภาวะในระดับปานกลาง รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีระดับวุฒิภาวะในระดับสูงและต่ า  
คิดเป็นร้อยละ 39.5 และร้อยละ 7.0 ตามล าดับ ด้านประสบการณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นมีประสบการณ์ในระดับ 

ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.3 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในระดับต่ า และประสบการณ์สูง คิดเป็นร้อยละ 26.2 
และร้อยละ 9.5 ตามล าดับ ด้านแรงจูงใจ พบว่า สองในสามของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีระดับแรงจูงใจในระดับปานกลาง (ร้อยละ 65.1) 
รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในระดับสูง และแรงจูงใจต่ า คิดเป็นร้อยละ 25.6 และร้อยละ 9.3 ตามล าดับ และ  

ในภาพรวมของความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417 -2559  
ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นมีระดับความพร้อมในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.3 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพร้อมในระดับสูงและความพร้อมต่ า คิดเป็นร้อยละ 21.4 และร้อยละ 14.3 ตามล าดับ ในด้านความพร้อมและความจ าเป็น
ของการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่พร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร  
มกษ. 7417-2559 คิดเป็นร้อยละ 53.5 และร้อยละ 48.6 ยังเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นในการเข้าสู่มาตร ฐานฯ อีกด้วย  
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ส่วนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 25.6 มีความพร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 32.6 
นั้นเห็นว่ามีความจ าเป็นในการเข้าสู่มาตรฐานฯ และเม่ือท าการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การจัดการฟาร์มของเกษตรกรส่งผลให้
ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลยในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 แตกต่างกัน 

อย่างนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p-value<0.01) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยเม่ือเปรียบเทียบทีละคู่ของระดับการจัดการ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการจัดการฟาร์มต่ ามีค่าเฉลี่ยแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการจัดการฟาร์มปานกลางและสูงอย่าง 
มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p-value<0.01) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% และกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการจัดการฟาร์มปานกลาง 

มีค่าเฉลี่ยแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการจัดการฟาร์มสูงอย่างนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ( p-value<0.01) ที่ระดับ 

ความเชื่อม่ัน 95% เช่นกัน 

 และเมื่อท าการศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการฟาร์มนั้น และความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเลย
ในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 นั้น พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p-value<0.01) 
ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ในระดับสูง (75.4%) 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลจังหวัดเลยให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร 
โดยหน่วยงานภาครัฐจัดการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตปลานิล ความรู้ด้านการป้องกันโรคปลานิล  และการจัดการ 
เม่ือเกิดโรค ความรู้ด้านการใช้ยา และสารเคมี ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม การจัดการรักษาวัตถุดิบ
ปลานิลหลังการจับ การแปรรูป และความรู้ด้านการจัดการทั่วไปที่สามารถลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการจัดศึกษาดูงานฟาร์มเลี้ยง
ปลานิลที่ประสบความส าเร็จให้กับกลุ่มเกษตรกรทั้งกลุ่มเดิมที่เคยอบรมและกลุ่มใหม่ท่ีไม่เคยอบรม 

 2. รณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเห็นประโยชน์ของการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโดยส่งเสริม
แนะน าให้ผู้เลี้ยงปลานิลได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม และมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยส่งเสริมแนะน า
ฟาร์มเลี้ยงปลานิลที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมแนะน าฟาร์มที่ได้มาตรฐานระดับ 

SL และ GAP ที่มีศักยภาพให้ได้รับมาตรฐานระดับท่ีสูงขึ้นอย่างมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559  
 3. ส่งเสริม ตรวจติดตาม ควบคุม และก ากับดูแลฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อการคงอยู่อย่างยั่งยืน 
ประชาสัมพันธ์สินค้าปลานิลจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น การจัดนิทรรศการเรื่องอาหารปลอดภัย (Food safety) 
ในจังหวัดเลย พร้อมทั้งส่งเสริมการบริโภคปลานิลปลอดภัยเพื่อสุขภาพในจังหวัดเลย และส่งเสริมสินค้าปลานิลที่ได้ รับ 

การรับรองมาตรฐานให้เป็นท่ียอมรับ และวางจ าหน่ายในตลาดทั้งภายในและภายนอกจังหวัดเลย เช่น ตลาดสดเทศบาลจังหวัด 
และห้างสรรพสินค้า 
 4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลยควรมีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ า  และมีเจ้าหน้าท่ี 

ที่มีความรู้หรือผ่านการฝึกอบรมด้านโรคสัตว์น้ าประจ าที่ศูนย์ฯ เพื่อให้ค าปรึกษาด้านโรคสัตว์น้ า การใช้ยาปฏิชีวนะ และการใช้
สารเคมีในการเลี้ยงสัตว์น้ าแก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ 
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การเล้ียงปลาซิวใบไผ่แม่แตง Devario maetaengensis (Fang, 1997) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ 
 

สมพร กันธิยะวงค1์* ฐาปนพันธ์ สุรจิต1 ประสาน พรโสภิณ1 เอกชัย บัวเกตุ1 และ วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดเขต1 (เชียงใหม่) 
2กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 

 

บทคัดย่อ 

การเลี้ยงปลาซิวใบไผ่แม่แตงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธ์ุ ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 ระยะเวลา 10 เดือน เริ่มเลี้ยงปลาอายุ 2 เดือน ขนาดน้ าหนัก 
0.59±0.08 กรัม ความยาว 3.6±0.18 เซนติเมตร โดยเลี้ยงด้วยอาหารแตกต่างกัน 3 ชุดการทดลอง ได้แก่ ให้กินไรแดง, อาหารส าเรจ็รปู 
โปรตีนไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ และอาหารส าเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ผสมสาหรา่ยสไปรูลนิ่าสัดส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ 
ผลการทดลองพบว่าปลาซิวใบไผ่แม่แตงสามารถแยกเพศได้เม่ือปลามีอายุ 6 เดือน มีอัตราส่วนปลาเพศผู้ 50.9±2.44, 

52.4±4.32 และ 47.0±4.15 เปอร์เซ็นต์ (p>0.05), อัตราส่วนปลาเพศเมีย 49.1±2.44, 47.6±4.32 และ 53.0 ±4.15 
เปอร์เซ็นต์ (p>0.05), ความสมบูรณ์เพศของเพศผู้ 67.7±10.94, 77.7±9.59 และ 89.4 ±3.94 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05), 
การเคลื่อนท่ีของสเปิร์ม 85.8±8.01, 91.7±6.83 และ 95.0±6.32 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05), ระยะเวลาที่สเปิร์มเคลื่อนที่แข็งแรง
เท่ากับ 57.3±1.75, 58.0±1.09 และ 58.7±1.86 วินาที (p>0.05), ความหนาแน่นของสเปิร์มมีจ านวน 2.8±0.54x106, 

3.3±0.65x106 และ 4.0±1.11x106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร (p<0.05), ความสมบูรณ์เพศของเพศเมีย 71.2±9.28, 81.4±18.57 
และ 96.4± 6.18 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05), ปลาทดลองมีความยาวสุดท้ายเฉลีย่ 4.8±0.25, 5.1±0.17 และ 5.2±0.15 เซนติเมตร (p>0.05), 
น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 1.3±0.06, 1.4±0.08 และ 1.4±0.10 กรัม (p<0.05), น้ าหนักเพิ่มต่อวัน 2.4±0.27, 3.4±0.35 และ 
3.5±0.34 มิลลิกรัม (p<0.05) , อัตราการรอด 73.3±4.08, 71.3±12.82 และ75.0±6.32 เปอร์เซ็นต์ (p>0.05) , ต้นทุน 

การเลี้ยงตัวละ 49.17, 47.71 และ 45.39 บาท สรุปว่าอาหารส าเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า
สัดส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลของความสมบูรณ์เพศดีที่สุดและมีต้นทุนต่ าที่สุด 

 

ค าส าคัญ: ปลาซิวใบไผ่แม่แตง การเลีย้ง พ่อแม่พันธ์ุ 

   

*ผู้รับผิดชอบ: 90 ม.12 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5348-8428 E-mail: somkae08@gmail.com 
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Rearing of Maetaeng Danio, Devario maetaengensis (Fang, 1997) for Broodstocks  
 

Somporn Kantiyawong1* Thapanapan Surajit1 Prasan Pornsopin1 Eakachai Buaket1  

and Wisanuporn Ratanatrivong2 
1Inland Aquaculture Research and Development Regional Center 1 (Chiang Mai)    
2Aquaculture Genetics Research and Development Division    

 

Abstract 

Rearing of Maetaeng danio Devario maetaengensis ( Fang, 1997) for Broodstocks was conducted in 

Inland Aquaculture Research and Development Regional Center 1 (Chiang Mai) form November 2016 to 

August 2 0 17 for 10 months. 2 months fish of 0 . 5 9 ±0.08 g weight, 3 . 6 ±0.18 cm in length were fed with 

different diets namely diet 1: moina, diet 2: complete feed 40 % protein, and diet 3: complete feed 40% 

protein plus spirulina 20%. The results were found in different diets  as follows; fish were classifieds sex  

in 6 months age, sex ratio of males were 50 . 9±2 . 44 , 52 .4±4 . 32  and 47.0±4.15% (p>0.05), females were 

49.1±2.44, 47.6±4.32 and 53.0 ±4.15% (p>0.05), maturation rate of male were 67.7±10.94, 77.7±9.59 and 

89.4 ±3.94% (p<0.05), sperm motility were 85 . 8 ±8 . 0 1 , 91.7 ±6.83 and 95.0±6 . 3 2 % (p<0.05), duration of 

sperm motility were 57.3±1.75, 58.0±1.09 and 58.7±1.86 second (p>0.05), sperm density were 2.8±0.54 x106, 

3.3±0.65 x106 and 4.0±1.11x106 cell per ml (p<0.05), maturation rate of female were 71.2±9.28, 81.4±18.57 

and 96.4± 6.18% (p<0.05), average final length were 4.8±0.25, 5.1±0.17 and 5.2±0.15 cm. (p>0.05), average 

final weight were 1.3±0.06, 1.4±0.08 and 1.4±0.10 g. (p<0.05), weight gain per day were 2.4±0.27, 3.4±0.35 

and 3.5±0.34 mg (p<0.05), survival rate were 73.3±4.08, 71.3±12.82 and 75.0±6.32% (p>0.05). Cost of rearing 

to matured broodstock per individual were 49.17, 47.71 and 45.39 Baht. Fish fed with 40% protein diets plus 

Spirulina 20% showed the best maturity and lowest cost.  

 

Keywords: Maetaeng danio, Rearing, Broodstocks  

   

*Corresponding author: 90 Moo 12, Nong Han Sub-district, Sansai District, Chiang Mai Province 50290  

 Tel. 0 5349 8428 E-mail: somkae08@gmail.com 

 

- 402 -



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2563 O1 

 

P28 

การเล้ียงกบนาร่วมกับปลาดุกบ๊ิกอุยโดยการควบคุมปริมาณน้้าและความถี่ในการเปล่ียนถ่ายน้้าใน 

บ่อพลาสติก 

 

นายนเรศ นาเมืองรักษ์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 4 (อุดรธานี) 

 

บทคัดย่อ 

การเลี้ยงกบนาร่วมกับปลาดุกบิ๊กอุยโดยการควบคุมปริมาณน้ าในบ่อพลาสติก  ด าเนินการทดลอง ระหว่าง 
เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 เป็นระยะเวลา 90 วัน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดหนองคาย โดยเลี้ยง
กบนา 50 ตัว ร่วมกับปลาดุกบิ๊กอุย 50 ตัว ในบ่อพลาสติกพื้นที่ 1 ตารางเมตร เลี้ยงด้วยปริมาณน้ า 200, 300 และ 400 ลิตร 
และเลี้ยงด้วยการเปลีย่นถ่ายน้ าทุก 30, 15 และ 7 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า น้ าหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ย ร้อยละของน้ าหนัก 

ที่เพิ่มขึ้น และอัตรารอด มีอิทธิพลร่วม ระหว่างปริมาณน้ า และความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน้ า ของกบนา ส่วนอัตราแลกเนื้อ  
ไม่มีอิทธิพลร่วม พบว่า น้ าหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ย ร้อยละของน้ าหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอด ไ ม่มีอิทธิพลร่วม
ระหว่างปริมาณน้ าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน้ า ของปลาดุกบิ๊กอุย จากการทดลองการเลี้ยงกบนาร่วมกับปลาดุกบิ๊กอุย 

โดยการควบคุมปริมาณน้ าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน้ าในบ่อพลาสติก เป็นระยะเวลา 90 วัน ชุดทดลองที่มีน้ าหนักเพิ่ม 

ต่อวันเฉลี่ย ร้อยละของน้ าหนักท่ีเพิ่มขึ้น ของกบนาสูงที่สุด คือ ชุดการทดลองที่เลี้ยงด้วยระดับน้ า 400 ลิตร และมีการถ่ายน้ า 
ทุก 7 วัน มีค่า 1.28±0.03 กรัมต่อวัน และมีค่าร้อยละ 1,178.53±22.98 ตามล าดับ ชุดทดลองที่มีน้ าหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ย  
ร้อยละของน้ าหนักที่เพิ่มขึ้นของปลาดุกบิ๊กอุยสูงที่สุด คือ ชุดการทดลองที่เลี้ยงด้วยระดับน้ า 400 ลิตร และมีการถ่ายน้ า  
ทุก 7 วัน มีค่า 1.25±0.02 กรัม และมีค่าร้อยละ 1,809.87±22.85 ตามล าดับ ชุดทดลองที่มีอัตรารอดของกบนาและ 

ปลาดุกบิ๊กอุยสูงที่สุด คือ ชุดการทดลองที่เลี้ยงด้วยระดับน้ า 400 ลิตร และมีการถ่ายน้ า ทุก 7 วัน มีค่าร้อยละ 94.00±4.00 
และ 95.33±1.15 ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต/กิโลกรัม ก าไรสุทธิและผลตอบแทนต่อการลงทุน จากการ
ทดลองการเลี้ยงกบนาร่วมกับปลาดุกบิ๊กอุยโดยการควบคุมปริมาณน้ า และการเปลี่ยนถ่ายน้ าในบ่อพลาสติก พบว่า ต้นทุน 

การผลิตมีค่าระหว่าง 70.01 – 440.42 บาท/กิโลกรัม ก าไรสุทธิ มีค่าระหว่าง (-20.22) – (-346.97) บาท/บ่อ และผลตอบแทน
ต่อการลงทุนมีค่าระหว่าง ร้อยละ (-0.19) - (-80.68) โดยชุดทดลองที่เลี้ยงด้วยปริมาณน้ า 400 ลิตร และถ่ายน้ าด้วยความถี่ 
15 วันต่อครั้ง มีค่าต้นทุนการผลิต/กิโลกรัมต่ าที่สุดที่ 70.01 บาท/กิโลกรัม และมีค่าก าไรสุทธิและผลตอบแทนต่อการลงทุนสูง
ที่สุดที่ -20.22 บาท/บ่อ และร้อยละ 0.19 ตามล าดับ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยร่วมกับกบนาด้วยการใช้น้ า 
400 ลิตร และมีการถ่ายน้ า 15 วัน/ครั้ง ให้ผลการเลี้ยงท่ีดีกว่าการเลี้ยงด้วยชุดการทดลองอื่น ๆ  
 

ค้าส้าคัญ: กบนา ปลาดุกบิ๊กอุย ควบคุมปริมาณน้ า ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน้ า เลี้ยงในบ่อพลาสติก 

   

ผู้รับผิดชอบ: 595 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4222-1167 E-mail: udonfish@yahoo.com 
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Polyculture of Common Lowland Frog, Rana rugulosa (Wiegmann, 1935) and Hybrid Catfish 

(Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) under the control of Water Volume and 

Frequency of Water Replacement in Plastic Pond 

 

Nared Namueangrak 

Inland Aquaculture Research and Development Center Region 4 (Udonthani) 

 

Abstract 

Plastic pond culture of common lowland frog and hybrid catfish under the control of water volume 

and frequency of water replacement was carried out at Nongkai Inland Aquaculture Research and 

Development Center from July to September 2017 for 90 days. Frogs 50 individuals/m2 and hybrid catfish 

of 50 individuals/m2 were stocked in 1 m2 plastic pond. They were fed with 200, 300 and 400 liters of water 

and fed with 30% water changed every 30, 15 and 7 days. The results showed that daily weight gain (DWG), 
percentage weight gain (WG) and survival rate of common lowland frog had interaction of water volume 

control and frequency of water replacement but feed conversion ratio (FCR) hadn’t. Daily weight gain (DWG), 
percentage weight gain (WG), feed conversion ratio (FCR) and survival rate of hybrid catfish hadn’t interaction 

to water volume control and frequency of water replacement. The highest daily weight gain (DWG)  and 

percentage weight gain (WG) of common lowland frog was the experiment of water volume of 400 liters 

and water changed every 7 days which obtained 1 .28±0 .03 g./day and 1 ,178 .53±22 .98% respectively.  

The highest daily weight gain (DWG)  and percentage weight gain (WG) of hybrid walking catfish was  

the experiment of water volume of 400 liters and water changed every 7 days which obtained 1.25±0.02 g./day 

and 1 ,809.87±22.85% respectively. The highest survival rate of common lowland frog and hybrid walking 

catfish was the experiment of water volume of 400 liters and water changed every 7 days which were 

94.00+4.00 and 95.33+1.15 respectively. Plastic pond culture of common lowland frog and hybrid walking catfish 

with water control showed the cost per unit of 70.01 – 440.42 Baht/kg, net profit of (-20.22) – (-346.97) Baht/pond 
and benefit of (-0.19) - (-80.68)%. The experiments of water volume of 400 liters and water changed every 15 days 

showed the lowest cost of production at 70.01 Baht/kg., the net profit was the highest at -20.22 Baht/pond 

and benefit was the highest at 0.19 percent, respectively. It was concluded that at the water volume of 400 liters 

and water changed every 15 days obtained appropriated better than other treatments. 

 

Keywords: Common lowland frog, hybrid walking catfish, water volume control, Frequency of Water Change, 

plastic pond culture 
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การเพาะพันธุ์และพัฒนาการคัพภะของปลาปล้องทองปรีดี (Schistura pridii Vidthayanon, 2003) 
 

ประสาน พรโสภิณ1* สมพร กันธิยะวงค์1 เอกชัย บัวเกตุ1 สุจนีย์ พรโสภิณ1 และ วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่)  
2กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
 

บทคัดย่อ 

การเพาะพันธุ์ปลาปล้องทองปรีดี ด าเนินการทดลองที่หน่วยวิจัยประมงพื้นที่สูงดอยอินทนนท์  ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 การทดลองแบ่งออกเป็น 
3 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 4 ซ้ า โดยชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) ปลาเพศเมียฉีดกระตุ้นด้วย น้ ากลั่น  
ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 ปลาเพศเมียฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ (Buserelin acetate: BUS) ในอัตราความเข้มข้น 5 

และ 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ (Domperidone: DOM) 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปลาเพศผู้ฉีดกระตุ้นด้วย
ฮอร์โมนสังเคราะห์ (BUS) ในอัตราความเข้มข้น 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ (DOM) 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ฉีดเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นปล่อยปลาในกระชังผ้าโอล่อนแก้วขนาด 30x30x30 เซนติเมตร อัตราปลาเพศผู้ 3 ตัว และ 

เพศเมีย 3 ตัวต่อกระชัง แขวนกระชังในรางสแตนเลส ขนาด 50x300x30 เซนติเมตร รางละ 4 กระชัง ปล่อยน้ าไหลผ่าน 

ในรางอัตรา 5 ลิตรต่อนาที หลังจากฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนเป็นระยะเวลา 12 – 13 ช่ัวโมง พ่อแม่ปลาทดลองจึงเริ่มผสมพันธุ์วางไข่ 
พบว่าชุดควบคุมแม่ปลาไม่วางไข่ แม่ปลาที่ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนความเข้มข้น 5 และ 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม มีอัตราการวางไข่ 
75.00±16.67 และ 66.67±27.22 เปอร์เซ็นต์ มีจ านวนไข่ต่อแม่ปลา 153.75±52.27 และ 149.75±22.75 ฟอง อัตราการปฏิสนธิ 
42.50±30.23 และ 35.25±28.48 เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟัก 37.00±28.53 และ 31.75±27.26 เปอร์เซ็นต์ อัตราการรอดตาย 

93.75±1.26 และ 86.25±7.09 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไข่ปลาปล้องทองปรีดี มีสีเหลือง เป็นไข่จมไม่ติดวัสดุ มีขนาด  

เส้นผ่านศูนย์กลางไข่เฉลี่ย 1.87±0.15 มิลลิเมตร ไข่เริ่มฟักเป็นตัวหลังจากได้รับการผสม 80 ช่ัวโมง 42 นาที ที่อุณหภูมิน้ า
ระหว่าง 15.3 - 16.8 องศาเซลเซียส ลูกปลาระยะแรกฟักมีขนาดความยาวเหยียด 3.17 มิลลิเมตร เม่ือมีอายุ  3 วัน มีขนาด
ความยาวเหยียด 4.22 มิลลิเมตร ขนาดปาก 0.30 มิลลิเมตร เม่ือมีอายุ 55 วัน มีขนาดความยาวเหยียด 23.64 มิลลิเมตร 
ขนาดปาก 1.83 มิลลิเมตร จึงมีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย ที่อุณหภูมิน้ าระหว่าง 18.2 - 22.5 องศาเซลเซียส สรุปว่าการกระตุ้น
ด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ (BUS) 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ (DOM) 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็นระดับ 

ความเข้มข้นท่ีเหมาะสมช่วยให้ประหยัดต้นทุน 

 

ค าส าคัญ: ปลาปล้องทองปรีดี การเพาะพันธ์ุ คัพภะ 

   

*ผู้รับผดิชอบ: 90 หมู่ 12 ต. หนองหาร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 50290. E-mail: san498428@yahoo.com  

 

  

- 405 -



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 P29 

Breeding and Embryonic Development of Mini Dragon Loach Schistura pridii Vidthayanon, 2003 

 

Prasan Pornsopin1* Somporn Kantiyawong1 Eakachai Buaket1 Sudjanee Pornsopin1  

and Wisanuporn Ratanatrivong2 

1Inland Aquaculture Research and Development Regional Center 1 (Chiang Mai) 
2Aquaculture Genetics Research and Development Division 

 

Abstract 

 The study of breeding and embryonic development of Mini Dragon Loach Schistura pridii Vidthayanon, 2003 

was conducted at Inland Aquaculture Research and Development Regional Center 1 (Chiang Mai) from 

October 2016 to September 2017. The experiment was designed into 3 treatments with 4 replications: 

Treatment 1 the mature female were injected with distilled water, Treatment 2 the mature female were 

injected with buserelin acetate (BUS) 5 µg/kg and domperidone (DOM) 5 mg/kg., and Treatment 3 the mature 

female were injected with buserelin acetate (BUS) 10 µg/kg and domperidone (DOM)  5 mg/kg. The mature 

male were injected with buserelin acetate ( BUS) and 5 µg/kg and domperidone ( DOM)  5 mg/kg.  

After hormone injections the expermental fish were stocked at 3 female and 3 male per each 30x30x30 cm 

cage hanging in 3  stainless troughs. 4 cages were placed in each trough. Water Flow rate were in trough at 

5  l/min. The results showed that after hormone injections 12 - 13 hrs expermental fish in treatment 2 and 

3 laid eggs while the control treatment there were no ovulation. Treatment that injected with buserelin 

acetate (BUS) 5 and 10 µg/kg induced ovulation at the rate of 75.00±16.67 and 66.67±27.22% respectively. 

Number of laying eggs were 153.75±52.27 and 149.75±22.75 eggs per female respectively. The fertilization 

rate were 42.50±30.23 and 35.25±24.48% respectively. The hatching rate were 37.00±28.53 and 31.75±27.26% 

respectively. The survival rate were 93.75±1.26 and 86.25±7.09% respectively. The embryonic development 

found that the eggs were round shape with yellow colour, demersal and non-adhesive egg with 1.87±0.15 mm 

diameters, hatching time was 80 hrs 42 min at 15.3 - 16.8 oC water temperature. The total length at newly 

hatch larva was 3.17 mm and occurred juvenile with in 55 days at 18.2 - 22.5 oC water temperature.  

In conclusion, injection with buserelin acetate ( BUS)  5 µg/kg and 5 mg/kg of domperidone ( DOM)  were 

suitable and cost saving. 

 

Keywords: Schistura pridii Mini Dragon Loach, Breeding, Embryo  
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ผลของความหนาแน่นและการใช้ท่ีหลบซ่อนในการอนุบาลลูกปลาหลด 
 

วิภารัตน์ แสงจันทร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืเขต 6 (ขอนแก่น) 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลของอัตราความหนาแน่น และการใช้วัสดุหลบซ่อนที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาหลด อายุ 15 วัน  
เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ แบ่งเป็น 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 ศึกษาการอนุบาลลูกปลาหลด อายุ 15 วัน ในถังพลาสติก 
ขนาด 1.0x1.5x0.5 เมตร ระดับน้ าสูง 30 เซนติเมตร ท่ีอัตราความหนาแน่น 50, 100, 200 และ 400 ตัวต่อตารางเมตร  
ชุดการทดลองละ 4 ซ้ า เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ให้ไรแดงมีชีวิตเป็นอาหาร จากการศึกษา พบว่า ลูกปลาหลดมีน้ าหนักสุดท้าย
เฉลี่ยเท่ากับ 0.3904±0.0838, 0.3801±0.1293, 0.3761±0.1150 และ 0.3609±0.1272 กรัม ตามล าดับ ความยาวสุดท้าย
เฉลี่ยเท่ากับ 51.55±3.13, 49.46±1.66, 50.97±0.79 และ 49.88±2.54 มิลลิเมตร ตามล าดับ ซ่ึงการเจริญเติบโตของปลาหลด 
ด้านความยาวและน้ าหนักของทั้ง 4 ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีอัตรารอดตาย 49.67±8.47, 

47.50±3.63, 43.67±3.89 และ 43.75±7.68 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซ่ึงไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และต้นทุนการผลิต 
เท่ากับ 5.46, 3.06, 1.98 และ 1.28 บาทต่อตัว ตามล าดับ ลูกปลาหลดที่อนุบาลในอัตราความหนาแน่น 400 ตัวต่อตารางเมตร 
เป็นอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกปลาหลดอายุ 15 วัน การทดลองที่ 2 ศึกษาการอนุบาลลูกปลาหลดอายุ 15 วัน 
ในถังพลาสติก ขนาด 1.0x1.5x0.5 เมตร ระดับน้ าสูง 30 เซนติเมตร อัตราความหนาแน่น 400 ตัวต่อตารางเมตร โดยใช้ที่หลบซ่อน
แตกต่างกัน ดังนี้ ไม่ใช้ที่หลบซ่อน, ใช้วัสดุกระบะทราย, ใช้วัสดุท่อพีวีซี และใช้วัสดุพู่ฟาง เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า  
ลูกปลาหลดมีน้ าหนักเฉลี่ย เท่ากับ 0.3613±0.0339, 0.3655±0.0228, 0.3417±0.0302 และ 0.3568±0.0226 กรัม และ
ความยาวเฉลี่ย เท่ากับ 49.51±4.32, 50.52±4.40, 51.98±6.66 และ 51.16±5.25 มิลลิเมตร ตามล าดับ ซ่ึงการเจริญเติบโต
ของปลาหลด ด้านความยาวและน้ าหนักไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และมีอัตรารอดตาย 50.42±0.22, 
46.96±0.76, 69.62±2.44 และ 55.34±0.78 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เม่ือวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ทุกชุดการทดลองมีอัตรารอดตาย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยชุดการทดลองที่ใช้วัสดุท่อพีวีซีมีอัตรารอดสูงสุด รองลงมาได้แก่ ชุดการทดลอง
ที่ใช้วัสดุพู่ฟาง ไม่ใช้วัสดุหลบซ่อน และวัสดุกระบะทราย ตามล าดับ ต้นทุนการผลิต เท่ากับ 1.13, 1.24, 0.87 และ 1.06 บาทต่อตัว 
ตามล าดับ โดยชุดการทดลองที่ใช้วัสดุท่อพีวีซีเหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาหลดอายุ 15 - 71 วัน 

 

ค าส าคัญ: ความหนาแน่น ปลาหลด ที่หลบซ่อน 
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The Effect of Densities and Shelters to Nursing Peacock Eel, Macrognathus siamensis 

(Gunther, 1861) 
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Abstract 

The effect of densities and shelters on nursing of 15 days old Peacock Eels for 8 weeks were 

conducted in two experiments. The first experiment was nursing 15 days old in 16 plastic tanks (1.0x1.5x0.5m) 

with 30 cm water depth. Four different densities of 50, 100, 200 and 400 m2 with 4 replications were tested. 

Moina spp. were utilized as feed. The results of the experiment showed that the average final weight were 

0.3904±0.0838, 0.3801±0.1293, 0.3761±0.1150 and 0.3609±0.1272 g, respectively. The Average final length 

were 51.55±3.13 , 49.46±1.66 , 50.97±0.79 and 49.88±2.54 mm, respectively. There was no significant 

difference in average final length and average final weight among treatments ( p>0.05) . The survival rates 

were 49.67±8.47 , 47.50±3.63 , 43.67±3.89 and 43.75±7.68 percentages, respectively. There was no 

statistically significant different in survival among treatments (p>0.05). The production costs were 5.46, 3.06, 

1.98 and 1.28 baht/fish, respectively. Nursing Peacock Eel at density of 400 fish/m2 was the optimum density 

for nursing 15 - 71 days old Peacock Eel. The second experiment was nursing 15 days old in 16 plastic tanks 

(1.0x1.5x0.5 m) with 30 cm water depth. Peacock Eels at densities of 400 fish/m2 with 4 different shelters 

(non shelters, sandbox, pvc pipe and plastic rope) for 8 weeks. Results of the experiment showed that  

the average final weight were 0.3613±0.0339, 0.3655±0.0228, 0.3417±0.0302 and 0.3568±0.0226 g, respectively. 

While the average final length were 49.51±4.32, 50.52±4.40, 51.98±6.66 and 51.16±5.25 mm, respectively. 

There was no significant difference in the average length and weight among treatments (p>0.05). The survival rates 

were 50.42±0.22, 46.96±0.76, 69.62±2.44 and 55.34±0.78 percentages, respectively. Using pvc pipe as 

shelter gave the highest survival (p<0 .05 ) .  Production costs were 1 .13 , 1 .24 , 0 .87  and 1 .06  baht/fish, 

respectively. Therefore, pvc pipe was the suitable material for nursing 15 - 71 days old Peacock Eels in this study. 

 

Keywords: densities, Peacock Eel, shelters 
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เปรียบเทียบการอนุบาลลูกปลาสลิด ขนาด 2 - 3 เซนติเมตร ถึงขนาด 5 - 7 เซนติเมตร ในบ่อดินด้วยอาหาร
ต่างกัน 2 ชนิด 

 

นิติกร ผิวผ่อง1* นวพร ดุลยสิริวิทย์1 หิรัณย์ บ ารุงพันธ์2 ชัยสิทธ์ิ เสนา3 และ วิไชย ไชยแก้ว3 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี)  
2ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืด 

  

บทคัดย่อ 

การอนุบาลลูกปลาสลิดขนาด 2 - 3 เซนติเมตร ถึงขนาด 5 - 7 เซนติเมตร ในบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร  
ด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด ได้แก่ ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง (อัตราส่วน 1:1) และอาหารปลาวัยอ่อน เป็นระยะเวลา 75 วัน 
ปล่อยลูกปลาบ่อละ 15,000 ตัว ณ สถานที่ทดลอง 3 แห่ง ศึกษาการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ าหนัก อัตรารอดตาย 
ต้นทุนและผลตอบแทน พบว่าลูกปลามีความยาวเริ่มตน้เฉลีย่ 2.10±0.22 เซนติเมตร และน้ าหนักเริ่มต้นเฉลีย่ 0.17±0.09 กรัม 
เมื่ออนุบาลเป็นระยะเวลา 75 วัน พบว่าลูกปลาสลิดที่อนุบาลด้วยร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอนุบาลด้วยอาหารปลาวัยอ่อน
มีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 7.1±1.31 และ 7.4±1.39 เซนติเมตร ตามล าดับซ่ึงมีค่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) และน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 5.7±2.20 และ 6.7±4.37 กรัม ตามล าดับซ่ึงมีค่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ส่วนความยาวเพิ่มต่อวันเท่ากับ 0.07+0.004 และ 0.07+0.005 เซนติเมตรต่อวันตามล าดับ ซ่ึงมีค่าไม่แตกต่าง 
ทางสถิติ (p>0.05) น้ าหนักที่เพิ่มขึ้นต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 0.07±0.01 และ 0.09±0.01 กรัมต่อวัน ตามล าดับซ่ึงมีค่าไม่แตกต่าง
ทางสถิติ (p>0.05) ส่วนอัตราการแลกเนื้อ มีค่าเท่ากับ 1.17±0.59 และ 0.82±0.15 ตามล าดับ และอัตราการรอดตายเป็น 

ร้อยละมีค่าเท่ากับ 63.46±19.66 และ 61.08±17.23 ตามล าดับ 

ต้นทุนและผลตอบแทน พบว่าการอนุบาลลูกปลาสลิดด้วยร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอนุบาลด้วยอาหารปลาวัยอ่อน 
มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 10,073.77 และ 17,855.91 บาทต่อบ่อ มีก าไรสุทธิ 8,964.23 และ 468.09 บาทต่อบ่อ หรือท่ีต้นทุน
การผลิต 1.06 และ 1.95 บาทต่อตัว ผลตอบต่อการลงทุนร้อยละ 88.99 และ 2.62 ตามล าดับ ดังนั้นการอนุบาลลูกปลาสลิด
จากขนาด 2 - 3 เซนติเมตร ถึงขนาด 5 - 7 เซนติเมตร ด้วยร าละเอียดผสมอาหารกุ้งจึงเหมาะสมเพราะมีก าไรสุทธิสูงกว่า
อนุบาลด้วยอาหารปลาวัยอ่อน 

 

ค าส าคัญ: การอนุบาล ปลาสลิด บ่อดิน อาหารในการอนุบาล 
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Comparison of Two Different Feeds for Nursing Snakeskin Gouramy Trichogaster pectoralis 

(Regan,1910) in Earthern Pond  

 

Nitikorn Piwpong1* Nawaporn Dullyasiriwit1 Hiran Bamrungpan2 Chaiyasit Sena3 and Wichai Chaikeaw3 
1Inland Aquaculture Research and Development, Regional Center 7 (Chon Buri) 
2Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center 
3Pathum Thani Inland Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract  

 The study on nursing Snakeskin Gouramy Trichogaster pectoralis from total length 2 - 3 cm to 5 - 7 cm 

in 6 earthen ponds, 800 m2each, at 3 stations, stocking at 15,000 individuals per each pond, fed with  

2 different feeds: 1) rice bran mix with small shrimp pellet ratio 1:1, and 2) micro pellet for small fish.  

The feeding trial was conducted for 75 days. Final length, final weight, average daily gain, survival rate,  

feed conversion ratio, and economic analysis were recorded. The results showed that initial length and  

initial weight were 2.10±0.22 g and 0.17±0.09 g, respectively. The average final lengths of fry feeding with 

rice bran mix with small shrimp pellet and micro pellet were 7.1±1.31 cm and 7.4±1.39 cm, significantly 

(p<0.05) differrent, and average final weights were 5.7±2.20 g and 6.7±4.37 g, significantly (p<0.05) diferrent. 

The average daily gain on length of fry feeding with rice bran mix with small shrimp pellet and micro pellet 

were 0.07±0.004 cm/day and 0.07±0.005 cm/day, non-significantly (p>0.05) diferrent, respectively and 

average daily gain on weights were 0.07±0.01 g/day and 0.09±0.01 g/day, non-significantly (p>0.05), respectively. 

The feed conversion ratios were 1.17±0.59 and 0.82±0.15, respectively. And also survival rates were 63.46±19.66 

and 61.08±17.23, respectively. 

 The costs and returns; the total costs of fry feeding with rice bran mix with small shrimp pellet and 

micro pellet were 10,073.77 and 17,855.91 baht/pond, respectively, the net returns per pond were 8,964.23 

and 468.09 baht/pond, respectively. And the production costs of fry were 1.06 and 1.95 baht/individual, 

respectively, the return on investments was 88.99% and 2.62%, respectively. In conclusion, nursing Snakeskin Gouramy 

from total length 2 - 3 cm to 5 - 7 cm feeding with rice bran mix with small shrimp pellet was more appropriate 

than micro pellet because of high net return per pond. 

 

Keywords: nursing, Snakeskin Gouramy, earthen ponds, feeding for small fish 
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การเล้ียงปลาสลิดในบ่อดินโดยใช้อัตราปล่อยต่างกัน 2 ระดับ 
 

เกษศิริ อิงขนร1* อาคม เล็กน้อย2 คูณชัย อนันต์3 และ การุณ อุไรประสิทธ์ิ4  
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดสระแก้ว 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดสมุทรปราการ 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าบุรีรัมย ์
4ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดยะลา 
 

บทคัดย่อ 

 การทดลองเลี้ยงปลาสลิดในบ่อดินด้วยอัตราปล่อยต่างกัน 2 ระดับ คือ 5 และ 7.5 ตัว/ตารางเมตร ได้ด าเนินการ
ทดลองในบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว โดยปล่อยปลาสลิด  

ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 5.65±0.53 เซนติเมตร และน้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 2.41±0.67 กรัม ให้อาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ า
ระดับโปรตีนไม่ต่ ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2 ครั้ง เวลา 0.90 น. และ 15.00 น. ด าเนินการทดลองระหว่างเดือนเมษายน 2559 
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นระยะเวลา 300 วัน 

 ผลการทดลองพบว่า ปลาสลิดทดลองที่เลี้ยงด้วยอัตราปล่อย 5 และ 7.5 ตัว/ตารางเมตร มีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย
เท่ากับ 16.47±0.69 และ 15.06±0.21 เซนติเมตร ตามล าดับ น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 78.26±11.55 และ 57.53±2.31 กรัม 
ตามล าดับ น้ าหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 0.25±0.04 และ 0.18±0.01 กรัม/วัน ตามล าดับ อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะเฉลีย่
เท่ากับ 1.16±0.05 และ 1.06±0.01 เปอร์ เ ซ็นต์ /วัน ตามล าดับ ดัชนี  NBI เฉลี่ย เท่ากับ 2 ,226.95 ±657.14  
และ 2,250.72±450.69 ตามล าดับ อัตรารอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 73.29±11.13 และ 69.20±11.30 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  
อัตราแลกเนื้อเฉลี่ยเท่ากับ 2.24±0.42 และ 2.21±0.22 ตามล าดับ และผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 210.77±56.47 และ 
224.13±44.82 กิโลกรัม/บ่อ (ขนาด 800 ตารางเมตร) ตามล าดับ เม่ือวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ปลาสลิดที่เลี้ยงด้วย 

อัตราปล่อย 5 ตัว/ตารางเมตร มีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย น้ าหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ยและอัตราการเจริญเติบโต
จ าเพาะเฉลี่ย สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับปลาสลิดต่อบ่อที่เลี้ยงด้วยอัตราปล่อย 7.5 ตัว/ตารางเมตร  
ด้านดัชนี NBI อัตรารอดตาย อัตราแลกเนื้อ และผลผลิตเฉลี่ยของปลาสลิดทั้ง 2 อัตราปล่อย พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) ด้านการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตมีค่าเท่ากับ 18,778.12 และ 20,315.10 บาท/บ่อ ตามล าดับ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
เท่ากับ 89.13 และ 90.64 บาท/กิโลกรัม ตามล าดับ และผลตอบแทนต่อการลงทุนเท่ากับ  -35.45 และ -47.55 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ 

 

ค าส าคัญ: ปลาสลดิ การเลี้ยงในบอ่ดิน ความหนาแน่น  
   

*ผู้รับผดิชอบ: อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 E-mail: fishsakaew@gmail.com 
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Culture of Snakeskin Gourami in Earthen Pond with 2 Stocking Densities 
 

Ketsiri Ingkhanorn1* Arkhom Leknoi2 Koonchai Anan3 and Karoon Uraiprasit4 
1Sakaeo Inland Aquaculture Research and Development Center 
2Samutprakan Inland Aquaculture Research and Development Center  
3Buriram Aquaculture Genetic Research and Development Center 
4Yala Inland Fisheries Research and Development Center 

 

Abstract 

 The experiment on culture of Snakeskin Gourami in the earthen pond with 2 different stocking densities 

of 5 and 7.5 fish/m2 were conducted at Sa Kaeo Inland Aquaculture Research and Development Center. 

Fish had the average initial lengths of 5.65±0.53 cm, and the average initial weights of 2.41±0.67 g. Fish were 

stocked in 800 m3 earthen pond and were feed with 30% protein commercial floating pellet at twice a day 

at 09.00 AM and 15.00 PM from April 2016 to February 2017 for 300 days. 

 The results showed that at stocking densities of 5 and 7.5 fish/m2, fish had final lengths average of 

16.47±0.69 and 15.06±0.21 cm respectively, final weights average of 78.26±11.55 and 57.53±2.31 g respectively, 

average daily weight gain were 0.25±0.04 and 0.18±0.01 g/day respectively, Specific growth rate average 

were 1.16±0.05 and 1.06±0.01 percent/day respectively, NBI average of 2,226.95±657.14 and 2,250.72±450.69 

respectively, Survival rate average of 73.29±11.13 and 69.20±11.30 percent respectively, average FCR were 

2.24±0.42 and 2.21±0.22 respectively, average total production were 210.77±56.47 and 224.13±44.82 kg./800 m2 

respectively. The final lengths, final weights, daily weight gain and specific growth rate of fish stocked at 5 fish/m2 

were significantly higher than fish stocked at 7.5 fish/m2 (p<0.05) . The NBI, survival rate, FCR and total production 
were no significant different among 2 treatments ( p>0.05) . Economic analysis showed that average 

production costs were 89.13 and 90.64 Baht/kg and cost of all returns of investment were -35.45 and  

-47.55%, respectively. 

 

Keywords: Snakeskin Gourami, Pond culture, Stocking density 

   

*Corresponding author: Muang District, Sa Kaeo Province 27000 E-mail: fishsakaew@gmail.com 
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การเล้ียงปลาช่อนในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 
 

ประเสริฐ สิงห์สุวรรณ1 ประภัทร์ ทองดี1 วรรณา ถวิลวรรณ์2* วินัย จั่นทับทิม3 และ พลพิพัฒน์ พิมพาลัย4  
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดเขต 8 (พระนครศรีอยธุยา) 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) 
3ส านักงานประมงจังหวดัสิงห์บุรี 
4ส านักงานประมงจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

บทคัดย่อ 

การทดลองเลี้ยงปลาช่อนในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน เพื่อศึกษาผลของความหนาแน่นต่อ  

การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย อัตราแลกเนื้อ ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ด้วยอัตราความหนาแน่น 4 ระดับ คือ 
25, 50, 75 และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจั ยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 8  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2560 ปล่อยปลาช่อนความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 11.80+0.67, 

11.60+0.45, 11.77+0.84 และ 12.02+0.84 เซนติ เมตร  ตามล าดับ  และน้ าหนัก เฉลี่ ย  14.56+2.87, 14.13+3.04, 

14.38+3.20 และ 14.83+3.15 กรัม ตามล าดับ ลงเลี้ยงในกระชังขนาด 2.0x2.5x1.5 เมตร ระดับน้ าลึก 1 เมตร  
ให้อาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ าระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ โดยให้กินจนอิ่ม วันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 น. และ 16.00 น. 

และวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ าเดือนละ 2 ครั้ง หลังจากการเลี้ยงปลาช่อนในกระชังเป็นระยะเวลา 120 วัน พบว่า 

ความหนาแน่นในการเลี้ยงปลาช่อนมีผลต่อการเจริญเติบโต และปริมาณการกินอาหาร พบว่าปลาช่อนน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 
190.97+13.54, 197.12+6.02, 168.48+6.00 แ ล ะ  153.11+2.17 ค ว า ม ย า ว สุ ด ท้ า ย เ ฉ ลี่ ย 26.45+0.41, 27.09+0.10, 

25.31+0.22 และ 24.55+0.36 เซนติเมตร น้ าหนักเพิ่มต่อวัน 1.47+0.11, 1.52+0.05, 1.28+0.05 และ 1.15+0.02 กรัมต่อวัน 
ปริมาณการกินอาหารเฉลี่ย 306.73+28.56, 229.37+8.27, 219.83+13.90 และ 173.75+23.16 กรัมต่อตัว ตามล าดับ  
โดยปลาช่อนที่เลี้ยงด้วยความหนาแน่น 25 และ 50 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย น้ าหนัก
เพิ่มต่อวัน และปริมาณการกินอาหารเฉลี่ย มากกว่าปลาช่อนที่เลี้ยงด้วยความหนาแน่น 75 และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ความหนาแน่น 25 และ 50 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีการเจริญเติบโตและปริมาณ 

การกินอาหารไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ความหนาแน่นในการเลี้ยงไม่มีผลต่ออัตรารอดและอัตราแลกเนื้อของปลาช่อน
ในกระชั ง โดยปลาช่อนที่ เลี้ ยงด้ วยความหนาแน่ นทุ กระดั บ มี อั ตราการรอดเฉลี่ ย  83.60±10.75, 87.20±6.66, 

72.27±11.31 และ 70.60±13.86 เปอร์เซ็นต์ อัตราแลกเนื้อเฉลี่ย 1.90±0.33, 1.53±0.05, 1.66±0.18 และ 1.60±0.13 

ตามล าดับ ซ่ึงไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) การเลี้ยงปลาช่อนในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่น 25, 50, 75 และ 100 

ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมเท่ากับ 105.08, 68.62, 75.42 และ 65.71 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ  
ชุดการทดลองที่อัตราความหนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีผลผลิตต่อกระชังสูงที่สุด 54.12 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิต 

ต่อกิโลกรัมต่ าที่สุด 65.71 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนอัตราความหนาแน่นที่ท าให้ปลาเจริญเติบโตดีที่สุด คือ อัตราความหนาแน่น 
25 และ 50 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร  

 

ค าส าคัญ: ปลาช่อน เลี้ยงในกระชงั ความหนาแน่น  
   

*ผู้รับผดิชอบ: 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 E-mail: wannathaw@gmail.com 
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Cage Culture of Snakehead Fish (Channa striata Bloch, 1793) at Different Stocking Densities 

 
Prasert Singsuwan1 Prapat Thongdee1 Wanna Thawinwan2* Winai Juntabtim3 and Polpipat Pimpalai4  
1Inland Aquaculture Research and Development Regional Center 8 (Phra Nakhon Si Ayutthaya) 

2Inland Aquaculture Research and Development Regional Center 7 (Chon Buri) 

3Sing Buri Fisheries Provincial Office 

4Phra Nakhon Si Ayutthaya Fisheries Provincial Office  

 

Abstract 

 Snakehead fish (Channa striata Bloch, 1793) were cultured at four different densities of 25, 50, 75, 

and 100 fish/Cu.m. in 2.0x2.5x1.5 m cages suspended in earthen pond from June to September 2017 for 

120 days at Inland Aquaculture Research and Development Regional Center 8 (Phra Nakhon Si Ayutthaya), 

Thailand. The fingerlings had the initial lengths of 11.80+0.67, 11.60+0.45, 11.77+0.84 and 12.02+0.84 cm, 

respectively and the initial body weights were 14.56+2.87, 14.13+3.04, 14.38+3.20 and 14.83+3.15 g, 

respectively. The fish were fed twice daily at apparent satiation with commercial floating pellets containing 

40% crude protein at 9.00 am and 4.00 pm. Water quality was analyzed twice a month. The result indicated 

that stocking densities of fish had significant (p<0 . 0 5 )  effects on the growth, specific growth rate and  

total feed intake (TFI). The fish at stocking densities of 25 and 50 fish/m3 had average body weights 

190.97±13.54 and 197.12±6.02 g, average body lengths 26.45±0.41 and 27.09±0.09 cm, daily weight gain 

1.47±0.11 and 1.52±0.05 g/day, respectively and total feed intake 306.73±28.56 and 229.37±8.27 g/fish  

which were significantly higher than fish at stocking density of 75 and 100 fish/m3 (p<0.05) . However,  

growth and TFI that observed between a stocking density of 25 and 50 fish/m3 were found no significant 

differences (p>0.05). The stocking densities had no significant (p>0.05) effects on the survival rate and  

feed conversion ratio. The average survival rates of fish were 83.60±10.75, 87.20±6.66, 72.27±11.31 and 

70.60±13.86 percent and average feed conversion ratios were 1.90±0.33, 1.53±0.05, 1.66±0.18 and 1.60±0.13, 

respectively. Production cost were 105.08, 68.62, 75.42 and 65.71 Baht per kg respectively. Fish at stocking densities 

25 and 50 fish/m3 had the higher growth rate than 75 and 100 fish/m3 and gave the highest production 

(54.12 kg/cage) while a stocking density of 100 fish/m3 had the lowest production cost (65.71 Baht/kg)  

 

Keywords: Channa striata, cage culture, stocking densities 
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การเล้ียงปลาเวียนจากขนาด 7 เซนติเมตร เป็น 13 เซนติเมตร ที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน 

 

ญาณัท แสงชื่น1* นเรศ นาเมืองรักษ์2 พิธเนตร์ อุทัศน์3 สุริยัญ แสงหงษ์4 สุภาพร มหันต์กิจ5 และ โยธิน เทอดวงศ์วรกุล6 
1กลุ่มวิจัยสัตว์น  าสวยงามและพรรณไม้น  า กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจดื 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดหนองคาย 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดสุรินทร์   
4ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดเพชรบุรี  
5ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดระยอง  
6ส านักงานประมงจังหวดัสมุทรปราการ 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการเจริญเติบโตและต้นทุนผลผลิตของการเลี ยงปลาเวียนจากขนาด 7 เซนติเมตร ให้ได้ขนาด  
13 เซนติเมตร ด้วยความหนาแน่น 50, 100 และ 150 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร โดยความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 7.69±0.75, 7.86±0.14 
และ 7.78±0.21 เซนติเมตร ตามล าดับ และน  าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 5.37±0.17, 5.66±0.19 และ 5.17±0.79 กรัม ตามล าดับ 
เลี ยงในบ่อคอนกรีตขนาด 2 ตารางเมตร ระดับน  าลึก 25 เซนติเมตร จ านวน 9 บ่อ ให้อาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน  า  
โปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ โดยให้กินจนอิ่มวันละ 2 ครั ง เวลา 08.00 น. และเวลา 16.00 น. เป็นระยะเวลา 32 สัปดาห์ พบว่าปลาเวียน
มีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 13.21±0.20, 13.73±0.88 และ 14.26±0.60 เซนติเมตร ตามล าดับ น  าหนักสุดท้ายเฉลี่ย
เท่ากับ 23.43±1.42, 25.90±2.45 และ 28.96±3.09 กรัม ตามล าดับ โดยน  าหนักเพิ่มต่อวันมีค่า 0.07±0.00, 0.08±0.01 และ 

0.10±0.01 กรั มต่ อตั วต่ อวัน  ตามล าดั บ  ปลา เ วี ยนที่ เ ลี ย งที่ ร ะดั บความหนาแน่น  150 ตั วต่ อลู กบาศก์ เมตร  
มีการเจริญเติบโตดีที่สุด โดยที่น  าหนักสุดท้ายเฉลี่ย และน  าหนักเพิ่มต่อวัน ที่อัตราความหนาแน่น 50 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับปลาเวียนที่เลี ยงที่ระดับความหนาแน่น 150 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร  
แต่ปลาเวียนที่เลี ยงด้วยความหนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีผลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กับ
ปลาเวียนที่เลี ยงด้วยความหนาแน่น 50 และ 150 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร อัตราการรอดตายเฉลี่ยทั ง 3 ชุดการทดลอง เท่ากับ 

ร้อยละ 100.00+0.00 อัตราการกินอาหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 1.19±0.10, 1.51±0.25 และ 1.27±0.18 ต่อวัน ตามล าดบั 
จากการทดลองพบว่า อัตราการรอดตายและอัตราการกินอาหาร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  
โดยระยะเวลาที่เลี ยงได้ขนาด 13 เซนติเมตร เท่ากับ 32, 28 และ 24 สัปดาห์ ตามล าดับ และต้นทุนการผลิตต่อตัว เท่ากับ 
225.58, 161.21 และ 140.03 บาท ตามล าดับ เมื่อพิจารณาด้านอัตราการเจริญเติบโต ระยะเวลาการเลี ยงและต้นทุนการผลติ 
สรุปได้ว่า การเลี ยงปลาเวียนในบ่อคอนกรีตจากขนาด 7 เซนติเมตร เป็น 13 เซนติเมตร ที่ความหนาแน่น 150 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
เป็นระดับความหนาแน่นที่เหมาะสม เนื่องจากมีอัตราการเจริญเติบโตดีสุดระยะเวลาเลี ยงน้อยสุดและต้นทุนการผลิตต่อตัวน้อยสุด 

 

ค าส าคัญ: ปลาเวียน การเลี ยง บอ่คอนกรีต ความหนาแน่น 
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Culture of Greater Brook Carp (Tor tambroides Bleeker, 1854) from 7 to 13 centimeters 

at Different Stocking Densities 

Yanut Seangchuen1 Nared Namueangrak2 Pittanet Utat3 Suriyan Seanghong4* Supaporn Mahankij5  

and Yothin Terdwongvorakul6   
1Aquatic Plants and Ornamental Fish Research Group, Inland Aquaculture Research and Development Division 

2Nong Khai Inland Aquaculture Research and Development Center  

3Surin Inland Fisheries Research and Development Center  
4Phetchaburi Inland Fisheries Research and Development Center  

5Rayong Inland Fisheries Research and Development Center  

6Samut Prakan Fisheries Provincial Office 

 

Abstract 

The study on the growth of productivity and the cost of Greater Brook carp (Tor tambroides Bleeker, 

1854)  rearing from 7  to 13 centimeters with stocking densities at 50, 100 and 150 fish/m3 was conducted  

in 2 sq. m.  of 9 concrete pond water depth 25 cm by protein commercial floating pellet 40 percent  

2 times a day at 08:00 am. and 4:00. pm. for 32 weeks. Fish was in initial length size of 7.69±0.75, 7.86±0.14 

and 7.78±0.21 cm, respectively, and initial weight of 5.37±0.17, 5.66±0.19 and 5.17±0.79 g. respectively.  
The results showed final body length 13.21±0. 20, 13.73±0. 8 8  and 14.26±0.60  cm, respectively. 

Final body weight were 23. 43±1. 42, 25. 90±2. 4 5  and 28. 96±3. 09  g, respectively. Daily weight gains were 

0.07±0.00, 0.08±0.01 and 0.10±0.01 g/fish/day, respectively. Rearing fish at 150 fish/m3 density was the best growth. 
Final weight and final length and daily weight gains were at 50 and 150 fish/m3 with significantly (p<0.05) different. 
Rearing fish at 100 fish/m3 density was not significantly (p>0.05)  different to those of 50 and 150 fish/m3. 

The survival rate were 100.00±0.00, 100.00±0.00 and 100.00±0.00% respectively. Feed intake were 1.19±0.10, 

1.51±0.25 and 1.27±0.18%/day respectively. The survival rate and feed intake was not significantly (p>0.05) different. 
Time for nursing to 13 cm in concrete ponds were 32, 28 and 24 weeks, respectively. Production cost were 

225.58, 161.21 and 140.03 baht/fish, respectively. Results of the specific growth rate, time for nursing and 

production cost could concluded that the culture of fish in concrete ponds at density of 1 5 0 fish/ m3 is  

the most suitable according to better rate of growth, time for nursing and the production costs. 
 

Keywords: Greater Brook, Carp Raising, Concrete Pond, Stocking Densities 
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การอนุบาลลูกปลาชะโอนโดยการคัดขนาดที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 
 

สมาน บือราเฮง1* กิตติภพ จันทรประวัติ2 พรทิพย์ เลื่อนแป้น3 และ สันติชัย รังสิยาภิรมย์4 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดนราธิวาส 
2ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้ าเขต 3 (สงขลา) 
3ส านักงานประมงจังหวดันราธิวาส 
4ส านักงานประมงจังหวดัพัทลุง 
 

บทคัดย่อ 

 การอนุบาลลูกปลาชะโอนได้ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาสในตู้กระจก
วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรี่ยล 2 ปัจจัย คือความหนาแน่น 16 และ 32 ตัวต่อลิตร และการคัดขนาดทุก 7 วัน 14 วัน
และไม่คัดขนาด ระยะเวลาทดลองระหว่าง วันที่ 9 กันยายน 2559 ถึง 7 ตุลาคม 2559 รวม 4 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า  
ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างความหนาแน่นและการคัดขนาด ลูกปลาชะโอนอนุบาลอัตราความหนาแน่น 16 ตัวต่อลิตร มีอัตรารอดตาย
สูงกว่าอัตราความหนาแน่น 32 ตัวต่อลิตร แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.05) และการอนุบาลที่ความหนาแน่น 
16 และ 32 ตัวต่อลิตร โดยไม่คัดขนาด คัดขนาดทุก 7 วันและทุก 14 วัน มีอัตรารอดเฉลี่ยเท่ากับ 6.04+0.02, 30.75+8.60 

และ 19.43+7.41 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทุกความถี่การคัดขนาด (p< 0.05) การคัดขนาด
ทุก 7 วัน มีความเหมาะสมเนื่องจากมีอัตรารอดตายสูงที่สุด 

 

ค าส าคัญ: ปลาชะโอน การอนุบาล ความหนาแน่น การคัดขนาด 
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Nursing of Butter Catfish, Ompok bimaculatus (Bloch, 1794) with size selection at Different 

Stocking Densities 

 

Samarn buraheng1 Kittiphop Juntarapravut2 Porntip Luanpan3 and Santichai Rungsiyapirom4 
1Narathiwat Inland Aquaculture Research and Development Center 
2FishQuarantine and Inspection Regional Center 3 (Songkhla) 
3Narathiwat Provincial Fisheries Office 
4Phatthalung Provincial Fisheries Office 

 

Abstract 

 The Study on ursing of Butter Catfish, Ompok bimaculatus (Bloch, 1794) with size selection at 

Different Stocking Densities, was conducted at Narathiwat Inland Aquaculture Research and Development Center, 

in aquarium. The factorial experiment was designed by 2 factors at 16 and 32 density per liter with no size selection, 

size selection every 7 days and 14 days, from 7 September 2016 to October 2016 in total 4 weeks. 

 The result showed that there was no interaction between stocking density and size selection.  

Nursing of Butter Catfish at stocking density of 16 fish per liter was better than the density of 32 fish per liter,  

with no significantly different (p>0.05), and nursing at stocking 16 and 32 density per liter by size selection 

at many different, no size selection, size selection every 7 days and 14 days, the average survival rate were 

6.04+0.02, 30.75+8.60 and 19.43+7.41 percent respectively. There were significantly different all size selection 

(p<0.05). Size selection every 7 days was the best because it showed the highest survival rate. 

 

Keywords: Butter Catfish, Nursing, Stocking Densities, Size selection 
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การเล้ียงปลากดเหลืองในกระชังในบ่อพรุ 
 

สมาน บือราเฮง1* พรทิพย์ เลื่อนแป้น2 กิตติภพ จันทรประวัติ3 และ สุขาวดี จารุรัชต์ธ ารง4 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดนราธิวาส 
2ส านักงานประมงจังหวดันราธิวาส 
3ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน์้ าเขต3 (สงขลา) 
4ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดสตลู 

 

บทคัดย่อ 

 การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังที่แขวนในบ่อพรุ โดยทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส 
ใช้ปลาขนาดความยาวเริ่มต้น 14.46+0.84 เซนติเมตร น้ าหนักเริ่มต้น 40.02+5.35 กรัม ทดลองเป็นเวลา 12 เดือน  
ผลการทดลองพบว่าความยาวเม่ือสิ้นสุดการทดลองเท่ากับ 30.39+0.66, 28.71+0.67 และ 26.95+0.38 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทั้ง 3 ระดับความหนาแน่น (p<0.05) น้ าหนักเม่ือสิ้นสุดการทดลองเท่ากับ 
218.40+22.08, 190.32+19.61 และ 150.08+9.70 กรัม ตามล าดับ โดยความหนาแน่น 15 และ 30 ตัว/ลบ.ม. ไม่ท าให้
น้ าหนักแตกต่างกัน (p>0.05) แต่มีค่าสูงกว่าความหนาแน่น 60 ตัว/ลบ.ม. (p<0.05) อัตรารอดของปลามีค่าเท่ากับ 
75.81+12.71, 74.08+5.42 และ 72.87+16.27 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซ่ึงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
ต้นทุนการผลิต เท่ากับ 155.25, 119.88 และ 111.78 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ 

 

ค าส าคัญ: ปลากดเหลือง การเลี้ยงในกระชัง บ่อพรุ 
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Cage Culture of Yellow Catfish, Hemibagrus filamentus (Fang and Chuax, 1949) in Peat Soil Pond 

 

Samarn buraheng1* Kittiphop Juntarapravut2 Porntip Luanpan3 and Sukhawadee Jaruratthumrong4 
1Narathiwat Inland Aquaculture Research and DevelopmentCenter 
2FishQuarantine and Inspection Regional Center 3 (Songkhla) 
3Narathiwat Provincial Fisheries Office 
4Satun Inland Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 

 Study on Cage Culture of Yellow Catfish (Hemibagrus filamentus) in Peat soil Pond was conducted 

at Narathiwat Inland Aquaculture Research and Development Center ( initial length 14.46+0.84 cm, initial weight 

40.02+5.35 g) for 12 months. 
 Final lengths were 30.39+0.66, 28.71+0.6 7  and 26.95+0.38 cm, respectively and all of them were 

significant difference (p<0.05) . Final weight were 218.40+22.08, 190.32+19.61 and 150.08+9.70  g, respectively.  

But final weight of 15 and 30 fish/m3 were not significant difference ( p>0. 0 5 )  while both of them were 

significantly higher than 60 fish/m3 ( p<0. 0 5 ) . Survival rates of fish were 75.8 1 +12.71, 74.08+5.42 and 

72.87+16.27 percent, respectively and all of them were not significant difference (p>0.05) . Cost of productions 

were 155.25, 119.88 and 111.78 Bath/kg, respectively. 

 

Keywords: Yellow Catfish, Cage Culture, Soil Pond 
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การเปรียบเทียบวิธีการสกัดกล่ินเพ่ือการวิเคราห์สำหรับปูทะเล (Scylla serrata) 

 

จุฑา มุกดาสนิท1* สุมิตรา บุญบำรุง2 และ พิเชษฐ์ น่วมทนงค์1 
1ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือเปรียบเทียบการสกัดกล่ินรสจากเนื้อปูทะเลด้วย 3 วิธีสกัด ได้แก่ Simultaneous 

Distillation and Extraction (SDE), Direct Solvent Extraction (DSE) และ  Purge and Trap concentrator (P&T)  

จากผลการทดลองพบว่าวิธี SDE และ P&T เป็นวิธีท่ีเหมาะสม เนื่องจากมปีระสิทธิภาพในการสกัดครอบคลุมทุกช่วงอุณหภูมิจุดเดือด 
และประเภทของสารระเหย ผลรวมท้ังหมดของพ้ืนท่ีใต้พีคของสารสกัดท่ีไ ด้จากวิธีสกัดท้ัง 3 วิธี พบว่าวิธี P&T มีค่าผลรวม  

ของพ้ืนท่ีใต้พีคสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) รองลงมาคือ วิธี SDE และ DSE ปริมาณสารระเหยท่ีพบ แบ่งตามประเภท 
(chemical classes) พบว่าวิธีการสกัดแบบ P&T สามารถสกัดสารระเหยได้ดีเกือบทุกประเภท เช่น เอสเทอร์ อะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน ไฮโดรคาร์บอน และแอลดีไฮด์ ส่วนวิธี SDE สามารถสกัดสารระเหยประเภทไฮโดรคาร์บอน และแอลดีไฮด์  

ได้ดีรองลงมาจากวิธี P&T ในทางตรงกันข้ามประสิทธิภาพการสกัดสารระเหยประ เภทเอสเทอร์นั้นวิธี DSE สามารถสกัด 

ได้ดีกว่าวิธี SDE เล็กน้อยแต่ยังไม่เทียบเท่าวิธี P&T จุดเดือดของสารระเหยท่ีสกัดได้สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ  
1) ระเหยดีมาก (50 – 100 องศาเซลเซียส) 2) ระเหยดี (101 – 150 องศาเซลเซียส) 3) ระเหย (151 – 200 องศาเซลเซียส) 
และ 4) ก่ึงระเหย (>200 องศาเซลเซียส) วิธี P&T นั้นสามารถสกัดสารในกลุ่ม ระเหยดีมาก ระเหยดี และระเหย ได้สูง สุด 
ในขณะท่ีวิธี SDE สามารถสกัดสารในกลุ่ม ก่ึงระเหย และ ระเหย ได้ดี ดังนั้นวิธีท่ีเหมาะสมสำหรับการสกัดสารให้กล่ินในเนือ้ปูทะเล
คือวิธี P&T และ SDE เพราะมีประสิทธิภาพในการสกัดสารระเหยคลอบคลุมทุกช่วงอุณหภูมิของจุดเดือด วิธีการสกัดท้ัง 2 นั้น
ไม่ซับซ้อน และประหยัดค่าใช้จ่าย 

 

คำสำคัญ:  ปูทะเล การสกัดกล่ิน Simultaneous Distillation and Extraction (SDE)  

 Direct Solvent Extraction (DSE) และ Purge and Trap concentrator (P&T) 
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Comparison of Flesh Flavor Isolation Methods for Mud Crab (Scylla serrata) Analysis 

 

Juta Mookdasanit1* Sumitra Boonbumrung2 and Phichet Nuamthanong1 
1Department of Fishery Products, Faculty of Fishery, Kasetsart University 
2Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart University 

 

Abstract 

 This study aimed to compare three extraction methods for mud crab flesh flavor isolation.  

These extraction methods were Simultaneous Distillation and Extraction; SDE, Direct Solvent Extraction; DSE, 

and Purge and Trap concentrator; P&T. The results showed SDE and P&T were the suitable methods  

for extraction of volatiles from mud crab meat because both techniques showed the high efficiency under 

various boiling points and types of volatiles. According to results of total sum of the peak area from  

three extraction methods, it was found that the P&T method has the highest total area (P<0.05), fol lowed 

by SDE and DSE. Regarding to the amount of volatile substances which classified by chemical classes,  

it showed that the P&T method can extract almost all volatile substances such as ester, aromatic hydrocarbons, 

hydrocarbons and aldehydes. The SDE method could extract hydrocarbon and aldehyde volatile substances 

well followed P&T method. In contrast, the ester extraction efficiency of DSE method is slightly better than 

SDE method but not equal to P&T. The boiling points of the extracted volatile matter can be divided into 

4 groups: 1) very light volatiles (50 - 100 degrees Celsius), 2) light volatiles (101 - 150 degrees Celsius),  

3) volatiles (151 - 200 degrees Celsius) and 4) Semi-volatiles (>200 degrees Celsius), the results found that 

the P&T method was able to extract substances in the groups of very light volatiles, light volatiles,  

and volatiles well, while SDE method was able to extract substances in the group of semi -volatiles and 

volatiles well. Therefore, the suitable method for extracting flavoring substances in mud crab meat is the P&T 

and SDE methods because it is effective in extracting volatile substances under all temperature ranges of 

boiling points. Both methods are not complicated and cost-effective. 

 

Keywords: Mud crab, Flavor Extraction, Simultaneous Distillation and Extraction (SDE),  

 Direct Solvent Extraction (DSE) and Purge and Trap concentrator (P&T) 
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คำนำ 
 ปูทะเล (Scylla serrata) เป็นสัตว์เศรษฐกิจกระจายอย่างกว้างขวางในเขตร้อนและเขตอบอุ่นของมหาสมุทรแปซิฟิก
และมหาสมุทรอินเดีย เป็นท่ีนิยมบริโภคท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ โดยประเทศไทยมีการส่งออกปูในรูปแบบต่าง ๆ  
ไปยังท่ัวโลก เช่น มาเลเซีย ญี่ปุ่น ฝร่ังเศส และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น (Ogawa et al., 2011; ภัทราวดี และจิติมา, 2562)  

การส่งออกปูรวมใน พ.ศ. 2560 คิดเป็นม ูลค่าทั ้งหมดเท่ากับ 1,141.77 ล้านบาท (Department of Fisheries, 2018) 

เนื่องจากปูทะเลเป็นท่ีต้องการของตลาดจึงส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้เล้ียงปูทะเลเป็นอย่างย่ิง ส่วนใหญ่เป็นแหล่งอาหารสำหรับ  

การบริโภคของมนุษย์ เป็นปูท่ีมีค่าท่ีสุดในโลกเนื่องจากมีความต้องการและราคาสูงท้ังในตลาดท้องถ่ินและตลาดต่างประเทศ 
(Ferdoushi et al., 2010) ปูทะเลเป็นท่ีนิยมมากข้ึนเนือ่งจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีขนาดใหญ่ เป็นแหล่งสำคัญของโปรตีน
สำหรับมนุษย์และสัตว์ทะเลในประเทศไทยหลายจังหวัด เช่น จันทบุรี ตราด สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี ระนอง และตรัง  

เป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รับความนิยมในการเล้ียงปู และได้พัฒนาข้ึนอย่างรวดเร็วในประเทศไทยมากว่า 20 ปี (Areekijseree et al., 2010)  

 กล่ินและกล่ินรสของสัตว์ทะเลมเีปลือก ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบท่ีระเหยได้ ทำหนา้ท่ีสร้างกล่ินในสัตว์ทะเลมีเปลือก 
2) องค์ประกอบท่ีระเหยไมไ่ด้ ทำหน้าท่ีสร้างกล่ินรสในสัตว์ทะเลมีเปลือก (Konosu and Yamaguchi, 1982) ซ่ึงกล่ิน และกล่ินรส 
เป็นปัจจัยที ่สำคัญที ่ผู้บร ิโภคสามารถรับรู ้ได้ เป็นอันดับแรก ๆ  แต่ในปัจจ ุบันจากการหาข้อมูลเบื้องต้นยังไม่มีรายงาน 

การเปรียบเทียบเทคนิคการสกัดกล่ินรสท่ีเหมาะสมในปูทะเล จึงเป็นท่ีมาของวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาหาเทคนิคการสกัดกล่ินรส
ท่ีเหมาะสมในปูทะเล (Scylla serrata) และนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป โดยข้อมูลจากการวิจัย อาจจะช่วยพัฒนาองค์ความ รู้  

ในด้านการเพาะเล้ียง การแปรรูป และการเก็บรักษาปูทะเล รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเปรียบเทียบเทคนิคการสกัดกล่ินรสท่ีเหมาะสมในปูทะเล (Scylla serrata) และนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

 

วิธีดำเนินการ 
1. การเตรียมตัวอย่าง 
 นำปูทะเลห่อด้วยแผ่นอลูมิเนียม นึ่งท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส โดยใช้เคร่ืองอบไอน้ำ (Henny Penny รุ่น Sure 

chef combi-steamer) เป็นเวลา 15 นาที วัดอุณหภูมิใจกลางตัวปูเท่ากับ 80 องศาเซลเซียส วิธีตาม Cadwallader et al. (1995) 

เมื่อนึ่งเสร็จแล้ว นำมาทำให้เย็นอย่างรวดเร็วในอ่างน้ำแข็ง หลังจากนั้นนำมาแกะเอาเฉพาะส่วนเนื้อ บรรจุในถุงพลาสติก 
NYLON/LLDPE ขนาด 15x20 เซนติเมตร2 แล้วนำไปเก็บท่ี -20 องศาเซลเซียส เพ่ือรอการสกัด 

2. วิธีการสกัดสารระเหย 

 2.1 การสกัดสารระเหย ด้วยวิธี Simultaneous Distillation and Extraction (SDE) 

  ดัดแปลงจากวิธีของ Chung and Cadwallader (1993) โดยบดเนื้อปูให้ละเอียดจำนวน 500 กรัม ใส่ลงใน
ขวดก้นกลมท่ีบรรจุน้ำปราศจากกล่ินปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร ใส่สารละลาย Internal standard (2-methyl-3-heptanone 

จำนวน 1.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ในไดเอทิลอีเทอร์) จำนวน 50 ไมโครลิตร ทำการสกัดด้วยวิธี Simultaneous Distillation 

Extraction (SDE) ด้วยตัวทำละลายไดเอทิลอีเทอร์ 50 มิลลิลิตร เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง จากนั้นนำส่วนไดเอทิลอีเทอร์มาเ ติม 
anhydrous Na2SO4 เพ่ือขจัดความช้ืน แล้วระเหยด้วยก๊าซไนโตรเจน ให้เหลือปริมาตรประมาณ 200 ไมโครลิตร 
 2.2 การสกัดสารระเหย ด้วยวิธี Purge and Trap Concentrator (P&T) 

  วิธีการดัดแปลงตาม Lee et al. (2001) โดยการสกัดสารระเหยให้กลิ่น ส่วนของ GC (Model 6890, 

Hewlett Packard) จะต่อกับ mass selective detector (MSD, HP 5973, Hewlett Packard) ในการวิเคราะห์นำตัวอย่าง
เนื้อปูบดจำนวน 3 กรัม บรรจุลงในหลอดสำหรับ purge เติมใส่สารละลาย Internal standard (2-methyl-3-heptanone 

จำนวน 0.03 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ในไดเอทิลอีเทอร์) จำนวน 1 ไมโครลิตร ลงไป จากนั้น ทำการ purge ด้วยก๊าซฮีเลียม  
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40 มิลลิลิตรต่อนาที ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที สารระเหยถูกจับด้วย Tenax TA และไล่สารท่ีระเหยได้
ออกจาก Tenax TA ด้วยก๊าซฮีเลียม ท่ีอุณหภูมิ 195 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 นาที สารระเหยกล่ันตัวโดยเคร่ือง cryofocusing 

ท่ีอุณหภูมิ -100 องศาเซลเซียส ก่อนท่ีจะฉีดเข้าเคร่ือง GCMS 

 2.3 การสกัดระเหย ด้วยวิธี Direct Solvent Extraction (DSE) 

  ดัดแปลงจากวิธีของ Lee et al. (2001) นำเนื้อปูจำนวน 50 กรัม แช่เยือกแข็งด้วยไนโตรเจนเหลว แล้วจึงบดเนื้อปู
ให้ละเอียด เติม anhydrous Na2SO4 จำนวน 50 กรัม หลังจากนั้นเติมไดเอทิลอีเทอร์ จำนวน 150 มิลลิลิตร เขย่าและคนให้เข้ากัน 
จากนั้นใส่สารละลาย Internal standard (2-methyl-3-heptanone จำนวน 1.5 มิลลิกรัมกรัม/มิลลิลิตร ในไดเอทิลอีเทอร์) 
จำนวน 50 ไมโครลิตร แล้วเก็บข้ามคืน ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ดูดเอาเฉพาะส่วนใสด้านบน และทำการสกัดซ้ำอีก 2 คร้ัง 
โดยลดเวลาการสกัดเหลือ 1 ช่ัวโมง รวมสารละลายท้ังหมด หลังจากนั้นลดปริมาตรสารสกัดด้วยก๊าซไนโตรเจนให้เหลือปริมาตร 
50 มิลลิลิตร แล้วเก็บสารสกัดท้ังหมดท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ข้ามคืน เพ่ือทำการสกัดต่อ ทำการสกัดโดยใช้เคร่ืองกล่ัน
ระบบสุญญากาศ (10-5 Torr; Edwards รุ ่น B62426952, Great Britain) เป็นเวลา 1 ชั ่วโมง ลดปริมาตรสารสกัดที ่ได้ 

ด้วยก๊าซไนโตรเจนให้เหลือ 20 มิลลิลิตร เติม anhydrous Na2SO4 เก็บข้ามคืนท่ี -20 องศาเซลเซียส เ พ่ือขจัดความ ช้ืน  

แล้วระเหยด้วยก๊าซไนโตรเจน ให้เหลือปริมาตรประมาณ 200 ไมโครลิตร 
3. การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของสารระเหย ด้วยเคร่ือง Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC/MS) 

 วิเคราะห์ตัวอย่างแต่ละชนิดท่ีไ ด้จากการสกัด จำนวน 1 ไมโครลิตร ด้วยเคร่ือง Gas Chromatography-Mass 

Spectrometry (GC/MS) ผ่านแคปิลลาลีคอลัมน์ HP-5 ขนาด 60 เมตร x 0.25 มิลลิเมตร x 0.25 ไมโครเมตร และแคปิลลาลีคอลัมน์ 
FFAP ขนาด 60 เมตร x 0.25 x 0.25 ไมโครเมตร อุณหภูมิท่ีใช้ในการแยกสารเร่ิมท่ีอุณหภูม ิ40 องศาเซลเซียส และเพ่ิมด้วยอัตรา 
3 องศาเซลเซียสต่อนาที จนถึง 200 องศาเซลเซียส และค้างไว้ท่ีอุณหภูมินี้เป็นเวลา 20 นาที ใช้ก๊าซฮีเลียม ความบริสุทธ์ิ 
99.999% เป็นก๊าซตัวนำ โดยอัตราการไหล 1.1 มิลลิลิตรต่อนาที แหล่งกำเนิดของไอออนของ MS เป็นอิเล็กตรอนอิมแพคท์ 
(Electron-Impact Ionization, EI) ค่าพลังงานไอออนไนเซชัน 70 อิเล็กตรอนโวลท์ scan range 30 – 300 m/z ค่าความเร็ว
การ scan 2.74 เวลาของ solvent delay 5 นาที 

 การระบุชนิดของสารระเหยท่ีวิเคราะห์ได้โดยเปรียบเทียบ mass spectral data ท่ีได้ของสารระเหยแต่ละชนิด  

กับฐานข้อม ูล HP-Wiley 275 library ร่วมกับการเปรียบเทียบค่า retention index (RI) ที ่ได้จากการนำสารมาตรฐาน  
n-alkanes (C6-C26) มาวิเคราะห์ภายใต้สภาวะเดียวกับตัวอย่าง และยืนยันชนิดสารมาตรฐานชนิดอ่ืน ๆ  

 พ้ืนท่ีใต้พีคจะคำนวณโดย Chemstation Software version 2.0 (Hewlett Packard) ปริมาณของสารระเหยแต่ละชนดิ
คำนวณจากการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีใต้พีคของสารดังกล่าวกับพ้ืนท่ีใต้พีคของสารมาตรฐานท่ีทราบปริมาณท่ีแน่นอน การคำนวณ
ปริมาณของสารระเหยดัดแปลงมาจากวิธีของ Spadone et al. (1990) 

4. การวิเคราะห์ทางสถิติ 

 การวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) โดยทำการทดลอง 3 ซ้ำ วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน 
(Analysis of Variance) เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ Duncan’ s new multiple range test (DMRT) 
 

ผลการศึกษา 
1. วิธีการสกัดสารระเหยท่ีเหมาะสมสำหรับสกัดกล่ินจากเนื้อปูทะเล  
 ตารางที่  1 แสดงพื ้นที่ ใต้พีคจากเครื ่อง Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) ของสารระเหย 

ท่ีสามารถพิสูจน์ได้ ซ่ึงเป็นสารระเหยสกัดจากเนื้อปูทะเลโดยใช้วิธีการสกัดท่ีแตกต่างกัน จากผลการทดลองสามารถตรวจพบ
องค์ประกอบของสารระเหยในเนื้อปูทะเลจากการสกัด 3 วิธี โดยสามารถพิสูจน์ได้ 19 ชนิด ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
1)  ไทอะโซล 1 ชนิด (2 -acetylthiazole) 2) ไฮโดรคาร์บอน 7 ชนิด (undecane, dodecane และอื ่น ๆ ) 3)  อะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน 2 ชนิด (ethyl benzene และ xylene) 4) เอสเทอร์ 1 ชนิด (ethyl acetate) และ 5) แอลดีไฮด์ 8 ชนิด 
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(hexanal, benzaldehyde และอ่ืน ๆ ) จำนวนสารระเหยท่ีพบในสารสกัดจากวิธี SDE มีจำนวนมากท่ีสุด รองลงมาคือสารสกัด
จากวิธี P&T และ DSE ตามลำดับ โดย ethyl acetate นั้นสามารถพบได้ในทุกวิธีการสกัด ขณะท่ี 3-methylbutanal, hexanal 

และ heptanal สามารถพบได้ในสารสกัดจาก SDE และ P&T แต่ไม ่พบในสารสกัดจากวิธี  DSE ในทางตรงกันข้าม  
2-methylhexane และ heptane สามารถพบได้ในสารสกัดจากวิธี DSE เท่านั้น เมื่อพิจารณาจากผลรวมท้ังหมดของพ้ืนท่ีใต้พีค
ของสารสกัดท่ีได้จากวิธีสกัดท้ัง 3 วิธี พบว่าวิธี P&T นั้นมีค่าผลรวมของพ้ืนท่ีใต้พีคสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) รองลงมาคือ 
วิธี SDE และ DSE เมื่อพิจารณาจากปริมาณสารระเหยท่ีพบ แบ่งตามประเภท (chemical classes) ดังแสดงในภาพท่ี 1 พบว่า 
วิธีการสกัดแบบ P&T สามารถสกัดสารระเหยได้ดีเกือบทุกประเภท เช่น เอสเทอร์ (ethyl acetate) อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 
(ethyl benzene และ xylene) ไฮโดรคาร์บอน (undecane) และ แอลดีไฮด์ (hexanal heptanal และ octanal) ส่วนวิธี SDE 

สามารถสกัดสารระเหยประเภทไฮโดรคาร์บอนและแอลดีไฮด์ได้ดีรองลงมาจากวิธี P&T ในทางตรงกันข้ามประสิทธิภาพการสกัด
สารระเหยประเภทเอสเทอร์ นั้น วิธี DSE สามารถสกัดได้ดีกว่าวิธี SDE เล็กน้อยแต่ยังไม่เทียบเท่าวิธี P&T 
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ตารางท่ี 1 พ้ืนท่ีใต้พีคของสารระเหยในเนื้อปูทะเล จากวิธี SDE, DSE และ P&T 

หมายเหต ุ: nd – Not detectable; ND – No data RI- Retention Index; 1 – ค่าจากการทดลอง ; 2 – ค่าจากอ้างอิง ;  
AA คำนวณจากแคปิลาลีคอลัมน์ HP-5; BB – Sigma-Aldrich Co Reproduction. (2005); *- แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05);  
a, b – ค่าเฉลี ่ยที่กำกับด้วยอักษรที่ต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างกันอย่างมีน ัยสำคัญ ( p<0.05); A- Adams (1988);  
B – Acree and Heinrich (2003); C – Marbot and Fuentes (2003); D – BASIC (1999); E – Rychlik et al. (1998) 
  

ลำดับ
พีค 

สารระเหย RIAA b.p. 

(๐C) BB 

พื้นท่ีใต้พีค (106) 

Exp.1 Ref.2 SDE DSE P&T 

1 ethylacetate* 801 807A 77 5.18±0.18b 6.60±1.03b 29.02±2.73a 

2 3-methylbutanal* 649 650C 90 4.15±0.21 nd 28.64±2.77 

3 2-methylhexane 651 ND 90 nd 1.06±0.17 nd 

4 2-acetylthiazolee 1021 1018E 91 0.47±0.10 nd nd 

5 heptane 700 700B 99 nd 1.67±0.43 nd 

6 hexanal* 801 802A 130 0.37±0.04 nd 33.64±5.63 

7 ethylbenzene 860 858D 136 nd nd 4.36±0.32 

8 xylene 890 888B 138 nd nd 6.17±1.00 

9 heptanal* 903 902A 153 0.97±0.04 nd 12.39±1.04 

10 octanal 1004 999A 171 nd nd 18.74±1.79 

11 benzaldehyde 957 960A 179 2.08±0.40 nd nd 

12 benzeneacetaldehyde 1046 1042A 195 0.74±0.11 nd nd 

13 nonanal 1105 1101A 195 2.33±0.41 nd nd 

14 undecane* 1100 1100A 196 nd 2.15±0.19 137.61±102.53 

15 dodecane 1200 1200A 216 nd nd 3.06±0.13 

16 pentadecane 1500 1500A 270 19.54±2.02 nd nd 

17 heptadecane 1700 1700A 302 4.41±0.31 nd nd 

18 2,6,10,14-tetrametyl-

pentadecane 

1705 ND 296 36.03±7.27 

 

nd nd 

19 hexadecanal 1816 1813D 296 14.39±3.06 nd nd 

 total peak area of 

each methods* 

      208.44±34.13b 178.08±3.17b 6864.21±1101.75a 
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ภาพท่ี 1 การเปรียบเทียบชนิดของสารระเหยและพ้ืนท่ีใต้พีค จากวิธีการสกัดแบบ P&T, DSE และ SDE 

 

 เมื่อพิจารณาจากจุดเดือดของสารระเหยท่ีสกัดได้สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1) very light volati les  

(50 – 100 องศาเซลเซียส) 2) light volatiles (101 – 150 องศาเซลเซียส) 3) volatiles (151 – 200 องศาเซลเซียส) และ  
4) semi-volatiles (>200 องศาเซลเซียส) โดยภาพท่ี 2 แสดงพ้ืนท่ีใต้พีคของสารระเหยจำแนกตามจุดเดือด ซ่ึงพบว่าวิธี P&T นั้น
สามารถสกัดสารในกลุ่ม very light volatiles, light volatiles และ volatile ได้สูงสุดเมื่อเทียบกับวิธี SDE และ DSE ในขณะท่ี
วิธี SDE สามารถสกัดสารในกลุ่ม semi-volatiles และ volatiles ได้ดีเช่นกันเมื่อเทียบกับวิธี DSE และ P&T สาเหตุท่ีวิธี P&T 

สามารถสกัดสารจำพวก light volatiles ได้ดีมาก เนื่องจากสารระเหยของตัวอย่างจะถูกพัดและชะจากตัวอย่างด้วยก๊าซเฉ่ือย
มาเก็บรวบรวมไว้ท่ี porous polymer trapping โดยควบคุมอุณหภูมิของตัวอย่างขณะทำการสกัดไม่ให้สูงมากนัก (40 – 50 
องศาเซลเซียส) และภายในระยะเวลาท่ีกำหนดก่อนท่ีสารระเหยท่ีรวบรวมไว้จะถูกวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS ดังนั้น วิธี P&T 

จึงสามารถสกัดสารจำพวก very light volatiles และ light volatiles ได้ดี (Wampler, 2002) ส่วนวิธี SDE นั้นประสิทธิภาพ
ของการสกัดข้ึนอยู่กับจุดเดือดและความสามารถในการละลายของสารระเหยกับตัวทำละลาย ในกระบวนการสกัดโดยวิธี SDE 

นั้นจะมีการใช้ความร้อนสูงเข้ามาเก่ียวข้อง ดังนั้นสารระเหยท่ีมีจุดเดือดสูงจึงสามารถถูกสกัดออกมาจากตัวอย่างได้ดีเมื่อใช้วิธีนี้  
สำหรับประสิทธิภาพในการสกัดสารระเหยด้วยวิธี DSE นั้นข้ึนอยู่กับความสามารถในการละลายของสารระเหยกับตัวทำละลาย 
(Parliament, 1997) ดังนั้น วิธีนี้น่าจะให้ผลดีกับการสกัดสารระเหยประเภท light volatiles และ volatiles แต่จากผลการทดลอง
ในภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าวิธี DSE มีประสิทธิภาพในการสกัดสารระเหยจากเนื้อปูทะเลได้ค่อนข้างต่ำอันอาจจะมีส าเห ตุ
เนื่องมาจากเกิดสูญเสียสารระเหยขณะท่ีกำจัดตัวทำละลายในข้ันตอนการทำให้เข้มข้น 
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ภาพท่ี 2 การเปรียบเทียบระหว่างพ้ืนท่ีพีคและจุดเดือดของกลุ่มสารระเหย จากวิธีการสกัดแบบ SDE, DSE และ P&T 

 

 วิธี Simultaneous Distillation and Extraction (SDE) มีจุดเด่นคือ สามารถสกัดและเพ่ิมความเข้มข้นของสารระเหยได้ 
10,000 – 20,000 เท่า ก่อนท่ีจะทำการวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS (Chung and Cadwallader, 1993) มีประสิทธิภาพสูง
ในการสกัดสารระเหยหลายประเภท โดยเฉพาะสารท่ีมีจุดเดือดสูง และท่ีสำคัญอุปกรณ์ท่ีใช้ไม่ยุ่งยาก ราคาไม่แพง แต่ก็มีข้อเสีย 
คือ ระหว่างข้ันตอนการสกัดจำเป็นต้องใช้อุณหภูมิสูง ซ่ึงอาจก่อให้เกิด artifact ได้ (Parliament, 1997) แต่ถึงอย่างไรก็ดีสารสกัด
จากเนื้อปูทะเลท่ีได้จากวิธี SDE ก็ให้กล่ินของเนื้อปูทะเลโดยผู้ทดสอบพึงพอใจต่อลักษณะกล่ินของสารสกัดท่ีได้ อีกท้ังมีงานวิจัย
เป็นจำนวนมากท่ีใช้ SDE ในการสกัดสารระเหยเพ่ือศึกษาลักษณะของกล่ินในตัวอย่าง (Stashenko et al., 2004; Chung et al., 2001; 

Park et al., 2000; Chung and Cadwallader, 1993) 
 วิธี Purge and Trap concentrator (P&T) สามารถสกัดสารระเหยท่ีมีจุดเดือดต่ำถึงอุณหภูมิสูงปานกลางได้ ดี 
(ระดับ very light volatile ถึง ระดับ volatile) ใช้ตัวอย่างปริมาณน้อย ข้ันตอนการเตรียมตัวอย่างและการสกัดไม่ซับซ้อน  

ไม่ต้องเสียเวลาในการขจัดตัวทำละลายเพ่ือเพ่ิมความเข้มข้นเพราะไม่ใช้ตัวทำละลายในการสกัด สามารถสกัดสารระเหยได้ท่ีอุณหภูมิต่ ำ 
ป้องกันการเกิดส่ิงแปลกปลอมจากการสกัด (artifact) จากผลการทดลองเบ้ืองต้นพบว่า วิธีนี้สามารถสกัดสารระเหยของเนื้อปูทะเล
ได้ประสิทธิภาพสูง แต่มีข้อด้อย คือ ไม่เหมาะสำหรับการสกัด semi-volatiles (>200 องศาเซลเซียส) 
 วิธี Direct Solvent Extraction (DSE) ข้อดีสามารถสกัดสารระเหยได้ท่ีอุณหภูมิต่ำป้องกันการเกิด artifact แต่ก็มีข้อเสีย 
คือ ข้ันตอนการเตรียมตัวอย่างและการสกัดซับซ้อนและต้องเสียเวลาในการสกัดและขจัดตัวทำละลายเพ่ือเพ่ิมความเข้มข้น  

ก่อนจะนำไปวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง GCMS และ อุปกรณ์ท่ีใช้ค่อนข้างราคาแพง (Parliament, 1997) อีกท้ังยังใช้ตัวทำละลาย
จำนวนมากเพ่ือใช้ในการสกัดแต่ละคร้ัง จากผลการศึกษาคร้ังนี้พบว่าวิธีนี้ประสิทธิภาพต่ำ สำหรับการสกัดสารระเหยในเนื้อปูทะเล 
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สรุปผลการศึกษา 
 การสกัดกล่ินรสจากเนื้อปูทะเลโดยวิธี SDE และ P&T เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการวิเคราะห์หาก ล่ินในปูทะเล 
เพราะมีประสิทธิภาพในการสกัดสารระเหยครอบคลุมทุกช่วงอุณหภูมิของจุดเดือด และประเภทของสารระเหย อีกท้ังประหยัด
การเตรียมตัวอย่าง และวิธีการสกัดไม่ซับซ้อน ส่วนวิธี DSE สามารถสกัดสารระเหยได้ท่ีอุณหภูมิต่ำป้องกันการเกิด artifact   

แต่มีการสกัดท่ีซับซ้อน ใช้ตัวทำละลายจำนวนมาก และมีประสิทธิภาพต่ำในการสกัดกล่ินรสในเนื้อปูทะเล 

 

คำขอบคุณ 
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ผลของเกลือและแป้งต่อคุณลักษณะทางกายภาพของปลาแผ่นท่ีทำพองด้วยเตาไมโครเวฟและเตาอบลมร้อน 

 

นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์* ชนานาถ จารุภุมมิก และ จิดาภา ศิริพานิช 

ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลของเกลือโซเดียมคลอไรด์และโพแทสเซียมคลอไรด์ ร้อยละ 0 1 และ 3 ต่อลักษณะทางกายภาพของปลาแผ่น
จากซูริมิล้วนทำพองด้วยไมโครเวฟและเตาอบลมร้อน พบว่า ปริมาณเกลือท่ีเพ่ิมข้ึนทำให้ปลาแผ่นท่ีทำพองด้วยเตาไมโครเวฟ  

มีค่าดัชนีการขยายตัว (Expansion index) และค่าความแข็ง (Hardness) สูงข้ึน โดยปลาแผ่นท่ีเติมเกลือโพแทสเซียมคลอไรด์
มีค่าดัชนีการขยายตัวท่ีสูงกว่า (p<0.05) และเมื่อใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์หรือโพแทสเซียมคลอไรด์ปริมาณร้อยละ 1 ในปลาแผ่น
ท่ีมีส่วนผสมของแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด หรือแป้งสาลี ร้อยละ 15 พบว่า ปลาแผ่นท่ีผสมแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวโพด
มีลักษณะทางกายภาพและการพองตัวใกล้เคียงกัน โดยเกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ให้ปลาแผ่นมค่ีาความแข็ง (Hardness) สูงกว่า
ปลาแผ่นท่ีเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ (p<0.05) ส่วนปลาแผ่นท่ีเติมแป้งสาลีมีสีเข้มและดัชนีการพองตัวท่ีต่ำกว่า ปลาแผ่นท่ีทำพอง
ด้วยเตาอบลมร้อนให้ผลิตภัณฑ์ท่ีพองตัวน้อย มีลักษณะแข็งกระด้าง ผลจากการศึกษาในคร้ังนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง  

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นกรอบลดปริมาณโซเดียมเพ่ือเป็นขนมขบเค้ียวเพ่ือสุขภาพต่อไป 
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Effects Salts and Flours on Physical Characteristics of Fish Chips Puffed by using Microwave 

Oven and Hot Air Oven 

 

Nantipa Pansawat* Chananart Jarrupummik and Jidapa Siripanich 

Department of Fishery Products, Faculty of Fishery, Kasetsart University 

 

Abstract 

 Effects of sodium chloride and potassium chloride (at 0, 1 and 3%) to properties of surimi fish chips 

puffed in a microwave oven and a hot air oven were studied. A higher salt contents increased the expansion 

index and hardness of the fish chips puffed by using a microwave oven. The fish chips with potassium chloride 

showed a higher expansion index (p<0.05) compared to those with sodium chloride. The effects of sodium chloride 

or potassium chloride (1%) in the fish chips that contained 15% of tapioca starch, corn starch or wheat flour 

were also studied. The fish chips that contained tapioca starch and corn starch showed a similar appearance 

and expansion properties. The fish chip with potassium chloride showed a significantly higher hardness value 

(p<0.05) than chips with sodium chloride. Wheat flour gave a dark color and a low expansion products.  

The hot air oven process gave low expansion and tough texture of fish chip products. The results from this study 

can be further used in developing a low sodium healthy snack. 

 

Keywords: fish chips, puffing, microwave oven, sodium chloride, potassium chloride 
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คำนำ 
 เกลือเป็นส่วนผสมสำคัญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้ึนรูปจากเนื้อสัตว์ นอกจากเกลือจะให้รสชาติแล้ว เกลือยังทำให้
เกิดการเปล่ียนแปลงสมบัติเชิงหน้าท่ีของโปรตีน ตัวอย่างเช่น เมื่อบดผสมซูริมกัิบเกลือและน้ำ เกลือจะลดเสถียรภาพจากแรงดึงดูด
ทางประจุระหว่างโมเลกุลของโปรตีนไมโอฟิบริลลาร์ (myofibrillar protein) ทำให้โปรตีนแผ่ตัวออกบางส่วน ได้ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเรียกว่าเพส (paste) เมื่อนำไปให้ความร้อนจึงเกิดการเปล่ียนสภาวะเป็นเจล (จิรวัฒน์, 2541) โปรตีนท่ีอยู่ลักษณะเพส
จะสามารถนำไปข้ึนรูปเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ เช่น เป็นก้อนกลมหรือเป็นแผ่นบาง เมื่อระยะเวลาผ่านไปหรือได้รับความร้อน 
โมเลกุลของโปรตีนจะจับกันด้วยพันธะชนิดต่าง  ๆ  เกิดเป็นโครงร่างตาข่าย 3 มิติ สามารถจับน้ำหรือสารอ่ืนท่ีมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ
ไว้ภายใน (จักรี, 2544) เกิดลักษณะเนื้อสัมผัสท่ีเป็นเจลยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์ เกลือท่ีนิยมใช้ในการแปรรูปเนื้อสัตว์ท่ัวไป  คือ
เกลือแกง มีองค์ประกอบหลักเป็นโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) โดยโซเดียมคลอไรด์ร้อยละ 2 – 3 (0.47 – 0.68 โมลาร์) เป็นปริมาณ
ท่ีทำให้โปรตีนไมโอฟิบริลลาร์เกิดการละลายและเกิดสมบัติเชิงหน้าท่ีท่ีต้องการ (Xiong and Brekke, 1991) เมื่อใช้เกลือคลอไรด์
ชนิดอ่ืน ๆ  จะทำให้ความสามารถในการละลายของโปรตีนลดลงตามลำดับดังนี ้คือ LiCl, NaCl, KCl และ RbCl (Wu et al., 2016)  

 การบริโภคเกลือโซเดียมปริมาณมากทำให้เกิดความเส่ียงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง จึงมีการศึกษาผลิตภัณฑ์
อาหารท่ีใช้เกลือชนิดอ่ืนทดแทน เช่น เกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) (Tuomilehto et al., 2001) มีการศึกษาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นกรอบ ทำโดยสับผสมเนื้อปลากับเกลือแกงร้อยละ 1 และแป้งชนิดต่าง ๆ ทำพองโดยใช้เตาไมโครเ วฟ  

ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที ่ม ีโปรตีนสูงและมีไขมันต่ำ (สุพิชญา , 2560) และจากรายงานการศึกษาการพองตัวของเจลโปรตีน  
โดยเปรียบเทียบผลของการให้ความร้อนเจลเนื้อปลาและเจลแป้งมันสำปะหลังด้วยเคร่ืองอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ พบว่า
การพองตัวของเจลเนื้อปลาต่ำกว่าการพองตัวของเจลแป้งมันสำปะหลัง การพองตัวท่ีแตกต่างกันเป็นผลมาจากองค์ประกอบ
ของโปรตีน แป้ง และความช้ืน ซ่ึงมีผลต่อการเคล่ือนท่ีของน้ำภายในโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ (Wang et al., 2013)  

 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์และโพแทสเซียมคลอไรด์ต่อสมบัติทางเคมี
และกายภาพของปลาแผ่นจากซูริมิล้วนท่ีทำพองโดยใช้เตาไมโครเวฟและเตาอบลมร้อน รวมท้ังผลของการใช้ในปลาแผ่นท่ีผสมแป้ง
ชนิดต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นกรอบลดป ริมาณโซเดียม เป็นขนมขบเค้ียว
ทางเลือกเพ่ือสุขภาพต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาผลของการใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์และโพแทสเซียมคลอไรด์ต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของปลาแผ่น 
ทำพองโดยใช้เตาไมโครเวฟและเตาอบลมร้อน 

 

วิธีดำเนินการ 
1. การศึกษาผลของชนิดและปริมาณเกลือต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของปลาแผ่นท่ีทำจากซูริมิล้วน  
 1.1 การเตรียมปลาแผ่นกรอบ  
  เตรียมปลาแผ่นกรอบจากซูริมิล้วนโดยเติมเกลือชนิดและปริมาณต่าง ๆ ด้วยวิธีการดังนี้ ละลายซูริมิปลาทรายแดง
แช่แข็งเกรด A (บริษัทอันดามันซูริมิ จำกัด) ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นำมาสับผสมกับเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) หรือ
โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) ปริมาณร้อยละ 0 1 และ 3 (w/w) ด้วยเครื ่องสับผสม เป็นระยะเวลา 1 นาที นำส่วนผสม 

ใส่ถุงพลาสติก รีดเป็นแผ่นให้มีความหนา 1 มิลลิเมตร เปิดถุงพลาสติกออก นำไปอบลดความช้ืนเบ้ืองต้น (pre-drying)   

ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 นาที ตัดปลาแผ่นส่ีเหล่ียมจตุรัสขนาด 30x30 มิลลิเมตร จากนั้นเก็บใน
ถุงพลาสติกโพลีโพรพิลีนท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง นำออกมาพักไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง ก่อนนำไปทำพอง
ด้วยเตาไมโครเวฟท่ีกำลังไฟ 600 วัตต์ เป็นระยะเวลา 90 วินาที หรือทำพองด้วยเตาอบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส 
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เป็นระยะเวลา 7 นาที (ดัดแปลงจาก สุพิชญา, 2560) จากนั้นนำตัวอย่างปลาแผ่นไปวิเคราะห์คุณภาพทาง ด้านเ คมี และ
กายภาพต่อไป 

 1.2 การวิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์ปลาแผ่น  
  1.2.1 ปริมาณความช้ืน ของปลาแผ่นหลังข้ึนรูป หลังอบลดความช้ืน และหลังทำพอง (AOAC, 2005) 

  1.2.2 ดัชนีการขยายตัว (Expansion index) วัดค่าซ้ำดัชนีละ 10 คร้ัง 
   1) ค่าการขยายตัวในแนวระนาบ (Linear expansion) โดยใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดความกว้าง
ของปลาแผ่นก่อนและหลังทำพอง (Kyaw et al., 2001) คำนวณค่าโดย 

% การขยายตัวในแนวระนาบ = ความกว้างหลังทำพอง – ความกว้างก่อนทำพอง x 100 

       ความยาวก่อนทำพอง 
   2) ค่าอัตราส่วนการขยายตัว (Expansion ratio) โดยการวัดปริมาตรของปลาแผ่นด้วยวิธีการแทนท่ี 
glass bead (ดัดแปลงจาก Yan et al., 2008) คำนวณค่าโดย 

อัตราส่วนการขยายตัว = ปริมาตรหลังทำพอง 

         ปริมาตรก่อนทำพอง 
   3) ความหนาแน่นรวม (Bulk density) (Saeleaw and Schleining, 2010) โดยการช่ังน้ำหนัก
ตัวอย่างและปริมาตรหลังทำพอง คำนวณค่าโดย 

ความหนาแน่นโดยรวม (g/cm3) = น้ำหนักหลังทำพอง 
          ปริมาตรหลังทำพอง 

  1.2.3 เนื้อสัมผัสด้วยเคร่ืองวัดเนื้อสัมผัส (Texture analyzer รุ่น TA-HD) ด้วยวิธีแบบกด โดยใช้หัววัด
แบบ Spherical probe (SMS P/0.5 S) ความเร็วก่อนกด 1.0 mm/s ความเร็วในการกด 1.0 mm/s บันทึกค่าความแตกเปราะ 
(Fracturability) และค่าความแข็ง (Hardness) วัดค่าซ้ำ 10 คร้ัง (สุพิชญา, 2560) 

 1.3 การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ 

  วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ
ของกลุ่มทดลอง (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test หรือ t-test  โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป 

2. การศึกษาผลของชนิดเกลือต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของปลาแผ่นจากซูริมิผสมแป้ง 

 2.1 การเตรียมปลาแผ่นกรอบ  

  วิธีการเตรียมปลาแผ่นกรอบทำเช่นเดียวกับการศึกษาในข้อ 1.1 โดยเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์หรือ
โพแทสเซียมคลอไรด์ ร้อยละ 1 (w/w) สับผสมกับซูริมิ เป็นระยะเวลา 1 นาที แล้วจึงเติมแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด หรือแป้งสาลี 
ปริมาณร้อยละ 15 สับผสมต่อเป็นระยะเวลา 1 นาที ก่อนนำไปรีดเป็นแผ่น 

 2.2 การวิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นกรอบ 

  วิธีการเช่นเดียวกับการศึกษาในข้อ 1.2  

 2.3 การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ 

  วิธีการเช่นเดียวกับข้อ 1.3 
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ผลการศึกษา 
1. ผลของโซเดียมคลอไรด์และโพแทสเซียมคลอไรด์ต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของปลาแผ่นจากซูริมิล้วน 

 การเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) และโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) ปริมาณร้อยละ 0 1 และ 3 ในปลาแผ่น 

ท่ีมีส่วนผสมเป็นซูริมิล้วน พบว่า ปริมาณเกลือท่ีสูงข้ึนทำให้ปริมาณความช้ืนหลังผสมและข้ึนรูป (After mixing and forming) 

และหลังอบมีค่าลดลง โดยปริมาณความช้ืนหลังการอบลดความช้ืนเบ้ืองต้น (After pre-drying) มีค่าต่ำกว่าท่ีปริมาณเกลือต่ำ 
(p<0.05) และเกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ทำให้ปลาแผ่นมีปริมาณความช้ืนในทุกข้ันตอนการผลิตต่ำกว่าปลาแผ่นท่ี เ ติมเกลือ
โซเดียมคลอไรด์ปริมาณเท่ากัน (p<0.05) ยกเว้นในผลิตภัณฑ์หลังทำพองด้วยเตาอบลมร้อน (ตารางท่ี 1) เมื่อนำปลาแผ่นหลังอบ
ลดความช้ืนเบ้ืองต้นของทุกชุดการทดลอง ปริมาณความช้ืนร้อยละ 40.62 – 45.63 (มาตรฐานน้ำหนักเปียก, wb) ไปทำพอง
โดยใช้เตาไมโครเวฟหรือเตาอบลมร้อน พบว่า ปลาแผ่นท่ีทำพองด้วยเตาไมโครเวฟมีค่าการขยายตัวในแนวระนาบ (Linear 

expansion) และอัตราส่วนการขยายตัว (Expansion ratio) กล่าวคือ มีค่าดัชนีการขยายตัว (Expansion index) สูงกว่าการทำพอง
ด้วยเตาอบลมร้อน (ตารางท่ี 2 และ ภาพท่ี 1) 

 ปลาแผ่นท่ีเติมเกลือปริมาณสูงข้ึนในเกลือท้ังสองชนิดมีค่าดัชนีการขยายตัว ได้แก่ ค่าการขยายตัวในแนวระนาบ  

และค่าอัตราการขยายตัวท่ีสูงข้ึน (p<0.05) โดยปลาแผ่นท่ีเติมเกลือโพแทสเซียมคลอไรด์มีค่าดัชนีการขยายตัวท่ีสูงกว่าท่ีเติมเกลือ
โซเดียมคลอไรด์ท่ีปริมาณเกลือเท่ากัน (ตารางท่ี 2) ค่าดัชนีการขยายตัวท่ีสูง ข้ึนทำให้ปลาแผ่นมีค่าความหนาแน่ นโดยรวม 
(Bulk density) ลดลง ส่งผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสและค่าเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นท่ีได้ 

 

ตารางท่ี 1 ปริมาณความช้ืนของปลาแผ่นท่ีเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ปริมาณร้อยละ 0, 1 และ 3 ระหว่าง ข้ันตอน  

การผลิตและหลังทำพองด้วยเตาไมโครเวฟและเตาอบลมร้อน 

ตัวอย่างปลาแผ่น 
ปริมาณเกลือ  

(%) 
ปริมาณความช้ืน (% wb) 

NaCl KCl 

หลังจากผสมและรีดแผ่น 

0 77.04±0.14a 77.04±0.14a 
1 77.18±0.40aA 76.10±0.30bB 
3 76.24±0.54bA 75.18±0.20cB 

หลังจากอบลดความช้ืนเบ้ืองต้น 
ท่ีอุณหภูมิ 60C  30 นาที 

0 45.63±0.28a 45.63±0.28a 
1 45.07±0.74aA 44.12±0.50aB 
3 42.05±0.03bA 40.62±0.12bB 

หลังจากทำพองด้วยเตาไมโครเวฟns 

0 2.46±1.79 2.46±1.79 
1 2.24±0.50 1.99±0.55 
3 1.80±0.78 1.30±0.72 

หลังจากทำพองด้วยเตาอบลมร้อนns 
0 3.71±0.15 3.71±0.15 
1 2.67±1.63 2.18±0.72 
3 2.30±0.90 2.35±0.18 

a, b ค่าเฉล่ียท่ีตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวต้ังของแต่ละชนิดเกลือแสดงถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p≤0.05) 
A, B ค่าเฉล่ียท่ีตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนของแต่ละปริมาณเกลือแสดงถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p≤0.05) 
ns  ค่าเฉล่ียไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) 
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 ภาพท่ี 1 ปลาแผ่นท่ีเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) หรือโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) ปริมาณร้อยละ 0, 1 และ 3 

  หลังจากทำพองด้วยเตาไมโครเวฟและเตาอบลมร้อน 

 

 ผลการวัดค่าเนื้อสัมผัสด้วยเคร่ืองวัดเนื้อสัมผัสของปลาแผ่นท่ีทำพองด้วยเตาอบไมโครเวฟ (ตาราง ท่ี 2) พบว่า  
ค่าความแตกเปราะ (Fracturability) และค่าความแข็ง (Hardness) ของปลาแผ่นท่ีเติมเกลือปริมาณสูง ข้ึนมี ท่ีค่ าต่ ำ กว่า  

แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) อย่างไรก็ตาม พบว่า ค่าความแข็งของปลาแผ่นท่ีเติมเกลือโซเดียมคลอไร ด์และ  

ทำพองด้วยเตาอบลมร้อน มีค่าความแข็งลดลงเมื่อปริมาณเกลือเพ่ิมสูงข้ึน (p<0.05) (ตารางท่ี 2) 

ค่าดัชนีการขยายตัว 

และค่าเน้ือสัมผัส 

ปริมาณเกลือ 

(%) 
เตาไมโครเวฟ เตาอบลมร้อน 

NaCl KCl NaCl KCl 

การขยายตัว 

ในแนวระนาบ (%) 

0 4.97±1.46c 4.97±1.46c 4.97±1.46b 4.97±1.46b 

1 13.59±3.48bB 22.61±1.18bA -18.92±6.21a -18.47±1.18a 

3 24.13±4.79aB 35.00±0.99aA -17.58±3.74a -17.34±1.49a 

อัตราส่วน 

การขยายตัว 

0 1.00±0.00c 1.00±0.00c 1.00±0.00b 1.00±0.00b 

1 1.90±0.32b 2.00±0.00b 1.35±0.52a 1.45±0.48a 

3 2.60±0.52a 2.70±0.48a 1.50±0.53a 1.57±0.41a 

ความหนาแน่นรวม 
(g/cm3) 

0 1.54±0.07b 1.54±0.07b 1.54±0.07a 1.54±0.07a 

1 0.87±0.07a 0.65±0.09a 1.89±0.27b 1.72±0.35b 

3 0.44±1.16a 0.39±0.09a 1.50±0.29a 1.39±0.74a 

ค่าความแตกเปราะns 

Fracturability (g) 

0 13.04±2.90 13.04±2.90 13.04±2.90 13.04±2.90 

1 14.60±2.04 14.05±3.46 14.20±1.89 13.67±2.30 

3 15.15±2.78 14.60±1.75 15.11±3.41 14.20±2.06 

ค่าความแข็ง 
Hardness (g) 

0 191.09±43.35 191.09±43.35 222.36±23.55a 191.09±43.35a 

1 163.43±52.04 176.68±43.38 186.23±35.18b 193.70±35.49ab 

3 145.25±30.70 162.39±30.62 145.96±23.13c 155.78±39.75c 
a-c ค่าเฉล่ียท่ีตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวต้ังของแต่ละชนิดเกลือและวิธีการทำพองแสดงถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ  

    ทางสถิติ (p≤0.05) 
A, B ค่าเฉล่ียท่ีตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนของแต่ละชนิดแป้งและวิธีการทำพองแสดงถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 

    ทางสถิติ (p≤0.05) 
ns  ค่าเฉล่ียไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) 
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2. ผลของชนิดเกลือต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของปลาแผ่นท่ีมีแป้งเป็นส่วนผสม 

 การเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์หรือโพแทสเซียมคลอไรด์ปริมาณคงท่ีร้อยละ 1 ในปลาแผ่นท่ีมส่ีวนผสมของแป้งชนิดต่าง ๆ  
(แป้งมันสำประหลัง แป้งข้าวโพด และแป้งสาลี) พบว่า ได้ปลาแผ่นท่ีมีลักษณะปรากฏ การพองตัว และสีท่ีแตกต่างกัน (ภาพท่ี 2) 
โดยค่าดัชนีการขยายตัวของปลาแผ่นท่ีเติมเกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ทำพองด้วยเตาไมโครเวฟ มีค่าสูงกว่าปลาแผ่นท่ีเติมเกลือ
โซเดียมคลอไรด์ในทุกชนิดของแป้งท่ีใช้ (ตารางท่ี 3) และให้ค่าดัชนีการขยายตัวสูงกว่าผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เติมแป้ง (ตาราง ท่ี 2)  

ท้ังนี้ ปลาแผ่นท่ีมีส่วนผสมเป็นแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวโพดมีค่าการขยายตัวในแนวระนาบและอัตราส่วนการขยายตัว  

ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และมีค่าสูงกว่าปลาแผ่นท่ีมีส่วนผสมเป็นแป้งสาลี (p<0.05) ส่วนการทำพองด้วยเตาอบลมร้อน  

ให้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะแข็งกระด้าง และมีค่าดัชนีการขยายตัวต่ำ 

 การใช้เกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ทำให้ปลาแผ่นท่ีมีส่วนผสมเป็นแป้งชนิดต่าง ๆ มีค่าความแข็งสูงกว่าการใ ช้เกลือ
โซเดียมคลอไรด์ (p<0.05) ในผลิตภัณฑ์ทำพองด้วยเตาอบลมร้อนให้ปลาแผ่นท่ีมีค่าความแข็งสูงกว่าการใช้โซเดียมคลอไรด์  

ถึงประมาณ 3 เท่า ผลิตภัณฑ์มีลักษณะแข็งกระด้าง เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในปลาแผ่นท่ีทำพองโดยใช้เตาไมโครเวฟและมีแป้งเป็นส่วนผสม 
ถึงแม้การใช้เกลือต่างชนิดกันจะทำให้ค่าดัชนีการขยายตัวไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่จะมีค่าความแข็ง (hardness)  

แตกต่างกัน (p<0.05) โดยผลิตภัณฑ์ท่ีมีแป้งสาลีเป็นส่วนผสมจะมีค่าความแข็งสูงกว่าแป้งข้าวโพดและแ ป้งมันสำปะหลัง
ตามลำดับ (ตารางท่ี 3) 

 
 ภาพท่ี 2 ปลาแผ่นกรอบท่ีเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) หรือโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) ปริมาณร้อยละ 1  
  และเติมแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด หรือแป้งสาลี ปริมาณร้อยละ 15  
  ทำพองด้วยเตาไมโครเวฟและเตาอบลมร้อน 
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ตารางท่ี 3 การขยายตัวและค่าเนื้อสัมผัสของปลาแผ่นกรอบท่ีเตรียมโดยเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) หรือโพแทสเซียมคลอไรด์ 
(KCl) ปริมาณร้อยละ 1 และเติมแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด หรือแป้งสาลี ปริมาณร้อยละ 15 ทำพองด้วยเตาไมโครเวฟ
และเตาอบลมร้อน 

ค่าดัชนีการขยายตัว 

และค่าเน้ือสัมผัส 
ชนิดแป้ง  

เตาไมโครเวฟ เตาอบลมร้อน 

NaCl KCl NaCl KCl 

การขยายตัว 

ในแนวระนาบ (%) 

มันสำปะหลัง 41.77±6.06a 42.41±2.69a -3.85±2.12a -2.86±0.85 

ข้าวโพด 34.79±0.91b 37.15±2.94b -4.83±1.61b -3.15±1.68 

สาลี 24.78±2.46c 27.25±1.39c -4.97±1.89b -3.31±1.29 

อัตราส่วน 

การขยายตัว 

มันสำปะหลัง 2.30±0.48a 3.00±0.00a 1.40±0.52a 2.60±0.52a 

ข้าวโพด 2.60±0.52a 2.70±0.53a 1.30±0.48ab 2.40±0.52a 

สาลี 2.00±0.00b 2.30±0.00b 1.00±0.00b 1.40±0.52b 

ความหนาแน่นรวม 
(g/cm3) 

มันสำปะหลัง 2.14±0.50b 1.25±0.17b 2.47±0.44 2.69±0.74 
ข้าวโพด 2.25±0.50a 1.45±0.39a 2.74±0.81 2.68±1.07 

สาลี 2.30±1.25a 1.54±0.12a 2.79±0.63 2.84±0.87 

ค่าความแตกเปราะns 

Fracturability (g) 

มันสำปะหลัง 14.40±2.90 15.46±4.26 13.11±3.41 17.54±16.86 

ข้าวโพด 15.38±3.26 15.44±3.35 14.01±2.38 18.24±4.28 

สาลี 15.43±3.28 16.01±4.97 15.36±1.32 19.06±11.88 

ค่าความแข็ง 
Hardness (g) 

มันสำปะหลัง 161.53±49.57cB 343.40±86.54bA 425.40±202.48A 1265.80±147.04B 
ข้าวโพด 249.28±47.28b 416.91±112.5b 353.79±105.42A 1199.53±114.27B 

สาลี 313.45±31.40aA 745.25±61.07aB 405.13±141.44A 1255.58±171.39B 
a-c ค่าเฉล่ียท่ีตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวต้ังของแต่ละชนิดเกลือและวิธีการทำพองแสดงถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ  

    ทางสถิติ (p≤0.05) 
A, B ค่าเฉล่ียท่ีตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนของแต่ละชนิดแป้งและวิธีการทำพองแสดงถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 

    ทางสถิติ (p≤0.05) 
ns  ค่าเฉล่ียไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p>0.05) 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 

 การเติมเกลือต่างชนิด (โซเดียมคลอไรด์หรือโพแทสเซียมคลอไรด์) ทำให้ปริมาณความช้ืนของปลาแผ่นท่ีทำจากซูริมิล้วน
ในทุกข้ันตอนการผลิต ได้แก่ หลังการผสมและรีดแผ่น หลังการอบลดความช้ืนเบ้ืองต้น และหลังการทำพองมีค่า ต่าง กัน  

โดยปลาแผ่นจากซูริมิล้วนท่ีเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์มีปริมาณความช้ืนท่ีสูงกว่า เนื่องจากเกลือโซเดียมคลอไรด์มีความสามารถ
ในการแลกเปล่ียนประจุกับน้ำบริเวณพ้ืนผิวของโปรตีนท่ีดีกว่าเกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ (Yu et al, 1981) ส่งผลต่อการละลาย
โปรตีน จึงมีความสามารถในการสกัดไมโอฟิบริลลาร์โปรตีนท่ีสูงกว่า เกิดเป็นเจลท่ีมีคุณสมบัติการอุ้มน้ำท่ีดี (จักรี , 2544) 

ความช้ืนจึงถูกกักเก็บไว้ในโครงสร้างโปรตีน และปริมาณเกลือท่ีสูงข้ึนในเกลือท้ังสองชนิดทำให้ปริมาณความช้ืนของปลาแผ่น  

ในทุกข้ันตอนการผลิตมีค่าท่ีต่ำกว่า  
 การเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์และโพแทสเซียมคลอไรด์ในปลาแผ่นท่ีทำจากซูริมิล้วนและท่ีมแีป้งเป็นส่วนผสม ให้ค่าดัชนี
การขยายตัวและค่าความแข็งท่ีแตกต่างกัน โดยเกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ให้ค่าดัชนีการขยายตัวของปลาแผ่นท่ีสูงกว่าการใช้เกลือ
โซเดียมคลอไรด์ และมแีนวโน้มค่าความแข็ง (hardness) สูงกว่าการเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ ปริมาณเกลือท่ีสูงข้ึน (ร้อยละ 0 – 3) 
ทำให้ปลาแผ่นมีค่าดัชนีการขยายตัวสูงข้ึนในเกลือท้ังสองชนิด ท้ังนี้ ในปลาแผ่นท่ีมีแป้งเป็นส่วนผสม การเติมเกลือโพแทสเซียมคลอไรด์
จะให้ค่าความแข็งสูงกว่าการใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์อย่างเห็นได้ชัด และปลาแผ่นท่ีมีแป้งเป็นส่วนผสมมีค่าการขยายตัวสูงกว่า
การใช้ซูริมิล้วน (ตารางท่ี 2 และ 3)  
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 การเติมแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด หรือแป้งสาลี ปริมาณร้อยละ 15 ในปลาแผ่นท่ีมีปริมาณเกลือร้อยละ 1 

ให้ผลิตภัณฑ์ท่ีค่าดัชนีการขยายตัวท่ีแตกต่างกัน ปลาแผ่นท่ีมีส่วนผสมเป็นแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวโพดมีค่าการขยายตัว
ในแนวระนาบและอัตราส่วนการขยายตัวไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และมีค่าสูงกว่าปลาแผ่นท่ีมีส่วนผสมเป็นแป้งสาลี (p<0.05) 

เนื่องจากแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวโพดเป็นแป้งมีท่ีมปีริมาณอะไมโลเพคติน (amylopectin) สูง เมื่อผ่านการทำให้เกิดเจล 

อย่างสมบูรณ์ จะมีการพองตัวท่ีสม่ำเสมอ การใช้ส่วนผสมอ่ืนโดยเฉพาะอย่างย่ิงโปรตีน จะทำให้การพองตัวและความกรอบลดลง 
(Wang et al., 2013) ดังในแป้งสาลีซ่ึงมปีริมาณโปรตีนเฉล่ียร้อยละ 11.5 (กล้าณรงค์ และเก้ือกูล, 2543) รวมท้ังมีสีของผลิตภัณฑ์
ท่ีเข้มข้ึนจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลโดยไม่อาศัยเอนไซม์ของกรดอะมิโนอิสระบางกลุ่มเข้าทำปฏิกิริยากับน้ำตาลชนิด รีดิว ซ์ 
(อรอนงค์, 2538) อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ Wang et al. (2012) พบว่า การใช้วิธีการทำแห้งด้วยไมโครเวฟแบบสุญญากาศ 
(Microwave vacuum dryer) ในระบบท่ีมีปริมาณโปรตีนสูงดังเช่นในเนื้อปลาข้ึนรูปท่ีผ่านการทำให้สุกแล้ว เกิดการพองตัว  

อย่างสม่ำเสมอ โดยโปรตีนของเนื้อปลาทำหน้าท่ีเป็นโครงสร้างหลักท่ีทำให้เกิดการพองตัวของผลิตภัณฑ์นี้ 
 เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีการการขยายตัวของปลาแผ่นท่ีเตรียมจากซูริมิล้วนและท่ีเตรียมจากซูริมิผสมแป้ง ทำพอง
ด้วยเตาไมโครเวฟหรือเตาอบลมร้อน พบว่า ปลาแผ่นท่ีทำพองด้วยเตาไมโครเวฟมีค่าการขยายตัวในแนวระนาบและอัตราส่วน
การขยายตัวท่ีสูงกว่าการทำพองด้วยเตาอบลมร้อน เนื่องจากการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟจะทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหาร
เกิดการส่ันสะเทือน เสียดสีกัน มีการเปล่ียนแปลงของพลังงานจลน์เป็นความร้อน (อรวรรณ, 2557) เกิดการนำความร้อนอย่างต่อเนื่อง
และรวดเร็ว จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีอุณหภูมิและความดันสูงข้ึน ส่งผลให้น้ำภายในโครงสร้างเจลเปล่ียนเป็นไอน้ำและดันโครงสร้าง
ของผลิตภัณฑ์ให้พองตัว ทำให้มีลักษณะรูพรุนภายใน (นันทวัน และ สุพิชา, 2555) ส่วนปลาแผ่นท่ีทำพองโดยใช้เตาอบลมร้อน 
ความร้อนจะค่อย ๆ  เพ่ิมข้ึนโดยการพาและการนำความร้อน ทำให้น้ำระเหยออกจากผลิตภัณฑ์ในอัตราท่ีช้ากว่าจึงทำให้เกิดรูพรุน
น้อยกว่า  
 โดยสรุปการใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์และโพแทสเซียมคลอไรด์ในปลาแผ่นท่ีทำจากซูริมิล้วนและท่ีมีแป้งเป็นส่วนผสม 
ให้ค่าดัชนีการขยายตัวและค่าความแข็งท่ีแตกต่างกัน โดยเกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ให้ค่าดัชนีการขยายตัวและค่าความแข็ง
ของปลาแผ่นท่ีสูงกว่าการใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ ในปลาแผ่นท่ีมีแป้งเป็นส่วนผสมจะให้ค่าความแข็งสูงกว่าการใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์
อย่างเห็นได้ชัด ปริมาณท่ีเกลือสูงข้ึนทำให้ค่าดัชนีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มีค่าสูงข้ึนด้วย อย่างไรก็ตาม หากต้องการผลิต
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพจึงควรเลือกใช้เกลือในปริมาณต่ำ และสามารถใช้เกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ในการข้ึนรูปและทำให้ผลิตภัณฑ์
ปลาแผ่นเกิดการพองตัวได้เช่นกันเพ่ือเป็นการลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทำพอง ด้วยไมโ คร เวฟ  

ให้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีดัชนีการพองตัวท่ีดีกว่า 
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ต้นทุนและผลตอบแทนการเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)  
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังผลกระทบจากโรค EMS 

 

เอกพล รัตนพันธ์ 
สำนักงานประมงจังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
2) ศึกษาสภาพการผลิตและการจัดการการผลิตของการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 3) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการเพาะเลี้ยง
กุ้งขาวแวนนาไม ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังผลกระทบจากโรคไวรัสตายด่วน (Early Mortality Syndrome, EMS) สุ่มตัวอย่าง
แบบ Snowball จำนวน 54 ราย ตามคำแนะนำของเกษตรกรใน 7 อำเภอชายทะเลของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรที่ศึกษาร้อยละ 64.81 เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 48.91 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
เป็นสัดส่วนมากที่สุด มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.28 คน เกษตรกรทั้งหมดมีอาชีพหลักในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
ขนาดพื้นที่ในฟาร์มเลี้ยงเฉลี่ย 83.06 ไร่ จำนวนบ่อเลี้ยงเฉลี่ย 6.93 บ่อ ขนาดบ่อเลี้ยงเฉลี่ย 4.83 ไร่ จำนวนบ่อพักน้ำเฉลี่ย 
4.10 บ่อ ขนาดบ่อพักน้ำเฉลี่ย 8.70 ไร่ บ่อเลี้ยงของเกษตรกร ร้อยละ 92.59 มีการปูพลาสติก PE ทั้งแบบเต็มบ่อและเฉพาะขอบบ่อ 
เกษตรกรมีการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมเฉลี่ย 178,297 ตัวต่อไร่ เกษตรกรร้อยละ 96.30 มีการอนุบาลลูกกุ้งก่อนปล่อย
ลงสู่บ่อเลี้ยงระหว่าง 5 - 7 วัน ร้อยละ 96.30 มีการใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ (Auto Feed) ปริมาณการใช้อาหารกุ้งเฉลี่ย 
3,349 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะเวลาในการเลี้ยงเฉลี่ย 86 วัน กุ้งขาวแวนนาไมที่จับได้มีปริมาณเฉลี่ย 2,282.26 กิโลกรัมต่อไร่  
มีขนาดเฉลี่ย 69.22 ตัวต่อกิโลกรัม ร้อยละ 83.33 เป็นการขายแบบน็อคความเย็นฉับพลัน และส่วนใหญ่ขายผลผลิตให้กับโรงงาน
หรือห้องเย็นภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ต้นทุนทั้งหมดในการเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไมเฉลีย่ 269,530.93 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ท้ังหมด 21,581.69 บาทต่อไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 8.01 และต้นทุนผันแปร 247,949.24 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 91.99 เกษตรกรมีรายได้ 418,703.42 บาทต่อไร่ 
มีรายได้สุทธิ 170,754.18 บาทต่อไร่ หรือ 74.82 บาทต่อกิโลกรัม มีกำไรสุทธิ 149,172.49 บาทต่อไร่ หรือ 65.36 บาทต่อกิโลกรัม 
ราคาคุ้มทุน 118.10 บาทต่อกิโลกรัม และผลผลิตคุ้มทุน 1,469.15 กิโลกรัมต่อไร่ 
 

คำสำคัญ: ต้นทุน ผลตอบแทน กุ้งขาวแวนนาไม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรค EMS 
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Costs and Returns of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) Culture 

in Surat Thani Province after the Effects of EMS Disease 

 

Eakapal Rattanapun 

Surat Thani Fisheries Provincial Office 

 

Abstract 

 The study was aimed to 1 )  examine the socio-economic states of pacific white shrimp farmers in 

general; 2 )  examine the production and management states of pacific white shrimp culture; 3 )  examine 

costs and returns of pacific white shrimp culture in Surat Thani province after the effect of early mortality 

syndrome (EMS). 54 samples were obtained from snowball sampling, according to the suggestion of farmers 

in 7 seaside districts of the province.  

 The findings indicated that 64.81% of the examined farmers were male; age of 48.91 years on average; 

mostly with bachelor’s degrees; and with 3.28 household members on average. The main occupation of all 

farmers was pacific white shrimp culture. Farm size was 83.06 rai on average. The number of grow-out ponds 

was 6.93, size 4.83 rai on average. The number of stocking pond was 4.10, size 8.70 rai on average. 92.59% 

of the ponds were covered with PE plastic, both entirely and only the pond rim. Shrimp larvae were released 

at density of 178 , 2 9 6  post larvae shrimps per rai on average. 96 . 3 0%  of the farmers had nursery tanks  

the post larvae between 5  -  7  days before they released into the grow-out pond. 96 .30%  of the farmers 

used Auto Feed. The amounts of feeds were 3 ,349  kilogram per rai on average. The culture duration took 

86 days on average. The amounts of shrimps caught were 2,282.26 kilogram per rai on average, size of 69.22 

shrimps per kilogram. 83.33% were knock-freezing sales. Most of the products were sold to factories or cold 

storage in Surat Thani Province. 

 All costs of pacific white shrimp culture were 2 6 9 ,530 . 9 3  baht per rai on average, consisting of  

the fixed cost was 21,581.69 Baht per rai (8.01%) and the variable cost was 247,949.24 Baht per rai (91.99%). 
The farmer gained income of 418,703.42 Baht per rai; with the net return of 170,754.18 Baht per rai or 74.82 Baht 

per kilogram, and the net profit was 149 ,172.49 baht per rai or 65.36 baht per kilogram. The break-even 

price was 118.10 Baht per kilogram and the break-even yield was 1,469.15 kilograms per rai. 

 

Keywords: Costs, Returns, Pacific White Shrimp, Surat Thani Province, EMS disease 
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คำนำ 
 ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกกุ้งทะเลรายใหญ่ของโลก (FAO, 2015) จากข้อมูลสถิติการประมงแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2554 พบว่าประเทศไทย มีผลผลิตกุ้งทะเลประมาณ 611,437 ตัน ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลผลิตกุ้งทะเลรวม 
53,074 ตัน ซ่ึงมากเป็นลำดับ 2 ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 8.68 (กรมประมง, 2556) แต่ในปี 2556 เป็นต้นมา โรคอีเอ็มเอส 
(Early Mortality Syndrome, EMS) ได้สร้างความเสียหายต่อผลผลิตกุ้งในประเทศไทยอย่างรุนแรง (สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2559) โดยเฉพาะในปี 2557 ผลผลิตกุ้งของประเทศไทยลดลงจากปีท่ีแล้วกว่าร้อยละ 50 

(สมาคมแช่เยือกแข็งไทย, 2557) ส่งผลให้การส่งออกกุ้งของประเทศไทยลดลงจากอันดับหนึ่งของโลก เป็นอันดับสามของโลก 
ส่งผลต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของประเทศไทยลดลงจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 8 (Global Trade Atlas, 2016) ซ่ึงคาดว่า
จะต้องใช้ระยะเวลานาน ในการกลับมาเป็นผู้ส่งออกกุ้งอันดับหนึ่งได้อีกครั้ง สำหรับแนวโน้มสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งในขณะนี้ 
มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นลำดับ โดยเกษตรกรมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยมีรูปแบบการเลี้ยงที่แตกต่างออกไปจากเดิมมาก 
ตั้งแต่การออกแบบบ่อ การเตรียมบ่อ การลดพื้นท่ีการเลี้ยง การอนุบาลลูกกุ้งก่อนลงเลี้ยง จนถึงระบบการให้อาหาร เป็นต้น  
 จากรูปแบบ และวิธีการเลี้ยงที่มีการปรับเปลี่ยน ส่งผลให้ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
มีความแตกต่างไปจากเดิม ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นที่มาที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนในการเพาะเลี้ยง
กุ้งขาวแวนนาไม ทั้งนี้ นอกจากทำให้ทราบโครงสร้างต้นทุนการเพาะเลี้ยงแล้วยังทำให้ทราบถึงการจัดการการเพาะเลี้ยง 
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เพื่อใช้ประกอบ
เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากอาชีพการเพาะเลี้ยงกุ้งให้น้อยลง ตลอดจนการปรับปรุง  

การวางแผนการผลิตเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากที่สุด และเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้หน่วยงานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
หลังผลกระทบจากโรค EMS 

 2. เพื่อศึกษาสภาพการผลิตและการจัดการผลิตของการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
หลังผลกระทบจากโรค EMS 

 3. เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังผลกระทบ
จากโรค EMS 

 

วิธีดำเนินการ 
1. แบบแผนการวิจัย 

 การศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการ
เก็บรวมรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้เพาะเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอย่างต่อเนื่อง 
จำนวนรวม 54 ราย จากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี 2559 ทั้งหมด 459 ราย และ
เก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559  

2. สถานท่ีทำการศึกษาและเก็บข้อมูล 

 การศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการเก็บข้อมูล
จากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีผลการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอย่างต่อเนื่อง จำนวนรวม 54 ราย 
ในพื้นที่ 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอพุนพิน อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก 
และอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

- 445 -



 O1 Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 P39 

3. วิธีรวบรวมข้อมูล 

 ผู ้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที ่ใช้ในการวิเคราะห์ 2 ส่วน คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ดังนี้  
 3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากภาคสนามด้วยการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์เกษตรกร 
ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูลประกอบด้วย  
  3.1.1 ประชากร (population) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ ได้แก่ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ ้งขาวแวนนาไม  
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ยังคงมีการดำเนินการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอย่างต่อเนื่อง 
  3.1.2 ตัวอย่าง (Sample) เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจำนวน 54 ราย ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบอลหิมะ (Snowball sampling) ตามหลักการของ Frank and Snijders (1994) ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่าง
โดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (non-probability sampling) เป็นการเก็บข้อมูลตามคำแนะนำของเกษตรกรในพื้นที่  
จากอำเภอชายทะเลทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดฯ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การศึกษามากที่สุดและเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่ครอบคลุม  

กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  3.1.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล (Personal Interview) 

โดยใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Questionnaires) ซ่ึงแบบสอบถามจะมีลักษณะเป็นคำถาม ปลายปิดและปลายเปิด 
ซ่ึงมีเนื้อหาในแบบสอบถามดังนี้ 
   1) สภาพทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี ้ยงกุ ้งขาวแวนนาไมในพื้นที่จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี หลังผลกระทบจากโรค EMS 

   2) สภาพการผลิตและการจัดการการผลิต ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในพื้นที่จังหวัด  

สุราษฎร์ธานี หลังผลกระทบจากโรค EMS 

   3) ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเพาะเลี ้ยงกุ ้งขาวแวนนาไม ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
หลังผลกระทบจากโรค EMS  

 3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดจากหนังสือวารสารวิทยานพินธ์ 
รายงานการวิจัยบทความและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นลักษณะทั่วไปและวิธีการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม โรคกุ้งขาวแวนนาไม 
ทฤษฎีต้นทุนและผลตอบแทน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้รวบรวมไว้แล้วจากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ เช่น หอสมุดคุณหญิงหลง  
อรรถกระวีสุนทร ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ ห้องสมุดคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หอสมุดกรมประมง ตลอดจนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

4.การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทน (Cost-Return Analysis) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 4.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive method) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในรูปของการแจกแจงความถี่ 
(Frequency Distribution) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) การหาร้อยละ (Percentage) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลเหล่านั้น
มาสรุปเป็นตารางประกอบการอภิปราย ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
  4.1.1 ลักษณะสภาพทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เช่น ศึกษาการนับถือ
ศาสนา จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ทัศนะการดำเนินธุรกิจ รายได้ของครอบครัว แหล่งเงินทุน และสภาวะหนี้สินของเกษตรกร เป็นต้น 

  4.1.2 สภาพการผลิตและการจัดการการผลิตของเกษตรกรผู ้เลี ้ยงกุ ้งขาวแวนนาไม เช่น เหตุจูงใจ  

ในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ประสบการณ์การเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม จำนวนพื้นที่และจำนวนบ่อเลี้ยง แหล่งลูกพันธุ์
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาดพันธุ์ลูกกุ้ง ราคาลูกกุ้งขาวแวนนาไมอัตราการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งขาว อัตราการรอดตาย การเตรียมบ่อ 
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ระบบการเปลี่ยนถ่ายน้ำในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมระยะเวลาในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ขนาดผลผลิตและจำนวน
ผลผลิตที่ได้รับ ราคาจำหน่ายผลผลิต เป็นต้น 

  4.1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เช่น ปัญหาด้านการผลิต ปัญหาด้านการจำหน่าย
ตลอดจนข้อเสนอแนะในด้านการผลิตและการจำหน่ายผลผลิต เป็นต้น 

 4.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative method) เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (Cost-Return Analysis) 

โดยการนำข้อมูล ท่ีได้จากแบบสอบถามมาทำการวิเคราะห์เพื่อศึกษาถึงต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม  
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้จำแนกการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ตามหลักเศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการ 

ทางการเกษตรของสมบูรณ์ (2537) และตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ของนราทิพย์ (2548) ดังต่อไปนี้  
  4.2.1 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทั้งหมด ในการวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งต้นทุนการผลิตทั้งหมดออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ต้นทุนคงที่ (Fixed Coast) และต้นทุนผันแปร (Variable Coast) และยังสามารถแบ่งต้นทุนทั้งสองส่วนตามลักษณะการใช้จ่าย 
คือ ต้นทุนท่ีเป็นเงินสดและต้นทุนท่ีไม่เป็นเงินสด มีรายละเอียดดังนี้ 
   4.2.1.1 ต้นทุนคงที่ท้ังหมด (Total Fixed Cost: TFC)  

    เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการผลิต ที่เกิดจากการมีปัจจัยคงท่ีในการผลิต ซ่ึงค่าใช้จ่าย
หรือต้นทุนคงที่เกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าปัจจัยคงที่ดังกล่าวถูกใช้ไปหรือไม่ก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
ค่าเสื่อมราคา เช่น ค่าเสื่อมราคาอาคารและโรงเรียน ค่าเช่าที่ดิน ค่าภาษีท่ีดิน ค่าเสื่อมราคาบ่อเพาะเลี้ยง ค่าเสื่อมราคาเครื่องตีน้ำ 
ค่าเสื่อมราคาเรือ ค่าเสื่อมราคาเครื่องสูบน้ำ และค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ต่างๆ การรวมค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการเข้าด้วยกัน มีค่าเท่ากับ
ต้นทุนคงที่ท้ังหมด (Total Fixed Cost: TFC) ต้นทุนคงที่แบ่งได้ ดังนี ้
    1) ต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่ผู้ผลิตจ่ายไปจริงเป็นเงินสด ในการซ้ือ
หรือเช่าปัจจัยการผลิต ต้นทุนคงที่ท่ีเป็นเงินสดในการศึกษาครั้งน้ี เช่น ค่าเช่าท่ีดิน ภาษีท่ีดิน เป็นต้น 

    2) ต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่เกษตรกรผู้ผลิตไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงิน 
แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ได้จากการประเมิน ต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา เช่น ค่าเสื่อมราคา
สะพานยอ ค่าเสื่อมราคาอาคารและโรงเรือน ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ต่างๆ และค่าเสื่อมราคาไม้ปักทุ่น เป็นต้น สำหรับค่าการคิด
ค่าเสื่อมราคาผู้วิจัยใช้การคิดแบบวิธีเส้นตรง ซ่ึงมีสูตรในการคำนวณ ดังนี ้

ค่าเสื่อมราคาต่อปี = มูลค่าทรัพยส์ินเม่ือซ้ือ - มูลค่าซาก 

      อายุการใช้งานของทรัพย์สิน (ปี) 

   4.2.1.2 ต้นทุนผันแปรทั้งหมด (Total Variable Cost: TVC)  

    เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการใช้ปัจจัยผันแปร ซ่ึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนผันแปรนี้
เปลี่ยนไปตามปริมาณการผลิต ในกรณีศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ค่าลูกพันธุ์กุ้ง ค่าอาหารกุ้ง ค่าแรงงานจ้าง ค่าแรงงานจ้างจับ ค่าไฟฟ้า 
ค่าลอกเลน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ ค่ายาเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น รวมค่าใช้จ่ายในการเข้าด้วยกัน  

มีค่าเท่ากับต้นทุนผันแปรทั้งหมด (Total Variable Cost: TVC) ต้นทุนผันแปรแบ่งได้ ดังนี ้
    1) ต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่ผู ้ผลิตจ่ายไปจริงเป็นเงินสด  
ในการซื้อหรือเช่าปัจจัยการผลิต ต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดในการศึกษาครั้งนี้ เช่น ค่าลูกพันธุ์กุ้งขาว ค่าอาหารกุ้งขาว 
ค่าแรงงานจ้าง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น 
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    2) ต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่เกษตรกรผูผ้ลติไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงิน 
แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ได้จากการประเมิน ต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็นเงินสด ในการศึกษาครั้งนี้ ค่าเสียโอกาสในการใช้แรงงานในครัวเรือน 
และค่าเสียโอกาสในการใช้เงินลงทุน เป็นต้น 

ค่าเสียโอกาสในการใช้เงินลงทุน = ต้นทุนผันแปรทั้งหมดทีเ่ป็นเงินสด x อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก x ระยะเวลาในการเลีย้ง 

   4.2.1.3 ต้นทุนรวม (Total Cost: TC) 

    หมายถึง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต ซ่ึงได้จากการรวมของต้นทุนผันแปร
ทั้งหมดและต้นทุนคงที่ท้ังหมด 

ต้นทุนรวม (TC) =ต้นทุนผันแปรทัง้หมด (TVC) + ต้นทุนคงที่ท้ังหมด (TFC) 

  4.2.2 การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการผลิต ผลตอบแทนจากการผลิตทางการเกษตร ในที่น้ีประกอบด้วย
รายการต่าง ๆ ดังนี้  
   4.2.2.1 รายได้รวม (Total Revenue: TR) คือ จำนวนเงินที่เกษตรกรได้รับจากการขายผลผลิต
ที่ผลิตได้จากฟาร์ม ซ่ึงเท่ากับราคาผลผลิต (P) คูณด้วยจำนวนผลผลิต (Q) 

รายได้รวม (TR) = ราคาผลผลิต (P) x จำนวนผลผลิต (Q) 

   4.2.2.2 รายได้สุทธิ (Net Return: NR) คือส่วนแตกต่างระหว่างรายได้รวม (TR) กับต้นทุน 

ผันแปรรวม (TVC)  

รายได้สุทธิ (NR) = รายไดร้วม (TR) – ต้นทุนผันแปรรวม (TVC) 

   4.2.2.3 กำไรสุทธิ (Net Profit: NP) คือส่วนแตกต่างระหว่างรายได้รวม (TR) กับต้นทุนรวม (TC) 

ซ่ึงผลกำไรเป็นผลตอบแทนจริง ๆ ของการผลิตและใช้เป็นตัววัดผลตอบแทนจากการผลิต 

กำไรสุทธิ (NP) = รายได้รวม (TR) – ต้นทุนรวม (TC) 

  4.2.3 การวิเคราะห์ระดับวิกฤต (Break–Even Analysis) เป็นการนำต้นทุนการผลิตทั้งหมด ราคาผลผลิตต่อหน่วย 
และผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนท่ี มาวิเคราะห์หาราคาคุ้มทุน (Break–Even Price) และผลผลิตคุ้มทุน (Break–Even Yield) 

   4.2.3.1 ราคาคุ้มทุน (Break–Even Price) เป็นการแสดงถึงระดับราคาเป็นบาทต่อกิโลกรัม  
ณ ระดับผลผลิตต่อไร่ที่กำหนดให้ท่ีทำให้มูลค่าผลผลิต หรือรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมดพอดี 

ราคาคุ้มทุน (Break-Even Price) = ต้นทุนท้ังหมด (TC) 

          ผลผลิต (Q) 

   4.2.3.2 ผลผลิตคุ้มทุน (Break–Even Yield) เป็นการแสดงถึงระดับผลผลิตต่อไร่ ณ ระดับราคา
ผลผลิตที่กำหนดให้ที่ทำให้มูลค่าผลผลิต หรือรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมดพอดี 

ผลผลติคุ้มทุน (Break-Even Yield) = ต้นทุนท้ังหมด (TC) 

     ราคาของผลผลติ (P) 

 

ผลการศึกษา 
1. สภาพท่ัวไปทางสังคมและเศรษฐกิจ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 

 เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.81 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40 - 49 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 38.89 อายุเฉลี่ย 48.91 ปี เกษตรกรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีสถานภาพสมรส จำนวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.74 
การศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.15 และมีสมาชิกในครัวเรือน ระหว่าง 3 - 4 คน จำนวน 27 ราย 
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คิดเป็นร้อยละ 50.00 โดยเกษตรกรทั้งหมดประกอบอาชีพการเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพหลัก และเกษตรกรจำนวน 47 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 87.04 ประกอบอาชีพการเกษตรอื่น ๆ เป็นอาชีพรอง (ทำสวน ทำไร่) เพื่อรองรับความเสี่ยงจากการเพาะเลี้ยงกุ้ง 
 เกษตรกรมีรายได้เฉลี ่ยของครัวเรือน 14 ,228,398 บาทต่อปี เป็นรายได้เฉลี ่ยจากการเลี ้ยงกุ ้งขาวแวนนาไม 
12,546,648 บาทต่อปี จะเห็นได้ว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ซ่ึงเกษตรกรจำนวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.30 
มีภาระหนี้สิน ตั้งแต่ 1,000,000 - 27,000,000 บาท เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรหลายรายประสบปัญหาจากการระบาด 

ของโรคกุ้งตายด่วน (EMS) ส่งผลให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินในการเลี้ยงกุ้ง และมีลักษณะการดำเนินธุรกิจของเกษตรกร 
ร้อยละ 90.74 เป็นแบบธุรกิจครัวเรือน 

2. สภาพการผลิต การจัดการและการจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม 

 เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม มากกว่า 10 ปี จำนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.07 
ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำมาก่อน และเหตุผลในการตัดสินใจเปลี่ยนจากการเลี้ยงกุลาดำ  

มาเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมนั้น เพราะการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จำนวน 36 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 โดยกุ้งขาวแวนนาไมใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้นกว่ากุ้งกุลาดำ 
 เกษตรกรส่วนใหญ่ จำนวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.89 มีฟาร์มเลี้ยงจำนวน 1 ฟาร์ม มีเพียง 6 ราย ท่ีมีฟาร์มเลี้ยง
มากกว่า 1 ฟาร์ม และมีพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงเฉลี่ย 83.06 ไร่ต่อฟาร์ม มีจำนวนบ่อเลี้ยงเฉลี่ย 6.93 บ่อต่อฟาร์ม ขนาดพื้นที่บ่อเลี้ยงเฉลี่ย 
4.83 ไร่ต่อบ่อ มีจำนวนบ่อพักน้ำเฉลี่ย 4.10 บ่อต่อฟาร์ม ขนาดพื้นที่บ่อพักน้ำเฉลี่ย 8.70 ไร่ต่อบ่อ และเกษตรกรที่มีบ่อบำบัดน้ำ
ในฟาร์ม จำนวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.26 โดยเกษตรกรที่มีบ่อบำบัดในฟาร์ม จำนวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.13  
มีบ่อบำบัดเพียง 1 บ่อต่อฟาร์ม (ตารางที่ 1) 
 บ่อเลี้ยงของเกษตรกรมีการปูพลาสติก PE จำนวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.59 เป็นการปูพลาสติก PE เต็มทั้งบ่อ 
จำนวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.22 และปูพลาสติก PE เฉพาะขอบบ่อ จำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.37 เกษตรกรมีความเห็น
ว่าหากมีความพร้อมเรื่องงบประมาณ จะดำเนินการปูพลาสติก PE เพิ่มเติมทั้งบ่อเลี้ยง 
 เกษตรกรทั้งหมดไม่มีการสูบน้ำจากทะเลโดยตรง โดยมีการสูบน้ำจากคลองสาขาใหญ่และคลองสาขาย่อย น้ำที่เกษตรกร
สูบเข้าฟาร์มส่วนใหญ่มีความเค็มไม่เกิน 15 ppt คิดเป็นร้อยละ 81.89 เกษตรกรทั้งหมดมีการพักน้ำก่อนนำไปใช้ในการเลี้ยงกุ้ง
เพื่อปรับสภาพน้ำและกำจัดเช้ือโรคต่างๆ รวมถึงพาหนะและศัตรูตามธรรมชาติของกุ้ง เช่น ปู หอย เป็นต้น โดยเกษตรกรมีการพักน้ำ 
ระหว่าง 7 - 21 วัน ก่อนนำไปใช้ 

 แหล่งลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่เกษตรกรใช้ส่วนใหญ่มาจากฟาร์มของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 74.07 
มีแหล่งผลิตในจังหวัดชุมพร สงขลา และพังงา ขนาดลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่เกษตรกรปล่อยเลี้ยงมากที่สุด คือ ระหว่าง  
PL 12 - 15 คิดเป็นร้อยละ 81.48 ราคาเฉลี่ยของลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม ราคาตัวละ 15 สตางค์ เกษตรกรมีการปล่อยลูกพันธุ์กุ้ง
ในอัตราเฉลี่ย 178,297 ตัวต่อไร่ เกษตรกรเกือบทั้งหมดมีการอนุบาลลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมก่อนปล่อยลงบ่อเลี้ยง คิดเป็น
ร้อยละ 96.30 ระยะเวลาในการอนุบาลลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมระหว่าง 5 - 7 วัน การอนุบาลส่วนใหญ่จะเป็นการอนุบาล 

แบบแยกส่วนกับบ่อเลี้ยง ทั้งการอนุบาลในถังไฟเบอร์และการอนุบาลในบ่อปูน มีเกษตรกรเพียง 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.77  
ที่มีการอนุบาลในบ่อเลี้ยงโดยการขึงเป็นกระชังกั้นในบ่อเลี้ยง ระหว่างการอนุบาลลูกกุ้งจะใช้แรงงานคน ในการให้อาหาร  
และเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่ออนุบาลวันละ 1 ครั้งจนถึงมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน การอนุบาลลูกกุ้งเป็นการสะดวกต่อการสังเกตอาการ
ของลูกพันธุ์กุ้งหากลูกกุ้งเป็นโรคหรือไม่แข็งแรงก็สามารถทำลายได้ง่าย ลดความสูญเสียของลูกกุ้งที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเลี้ยง 
อีกทัง้ลดความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะตามมาในการเลี้ยงกุ้ง 
 ลักษณะการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร พบว่าเม่ือมีการสูบน้ำเข้าบ่อ พักน้ำ ฆ่าเช้ือ ฆ่าพาหะ เติมออกซิเจน 
เติมจุลินทรีย์ ทำสีน้ำ หลังจากอนุบาลลุกกุ้งแล้วจึงปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยง ในระหว่างการเลี้ยงเกษตรกรส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ
ในระหว่างการเลี้ยงค่อนข้างบ่อย คิดเป็นร้อยละ 72.22 เป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำ 1 ครั้งต่อวันจนถึงมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน 
เกษตรกรทุกรายใช้น้ำที่พักภายในฟาร์มในการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ปริมาณน้ำท่ีระบายออกและนำเข้าจะใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 
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10 - 15 เซนติเมตร จากระดับเดิม และส่วนใหญ่มีการเติมน้ำใหม่เข้าบ่อในช่วงเวลากลางคืน เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลง 

ของแพลงก์ตอนในบ่อเลี้ยง 
 

ตารางที่ 1 สภาพที่ตั้งฟาร์มและแหล่งน้ำ ในการผลิตกุ้งขาวแวนนาไม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังผลกระทบจากโรค EMS 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 

รายการ จำนวน (n = 54) ร้อยละ 

จำนวนฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว  1 ฟาร์ม 48 88.89 

 มากกว่า 1 ฟาร์ม 6 11.11 

พื้นที่ฟาร์มทั้งหมด น้อยกว่า 50 ไร่ 16 29.63 

 ระหว่าง 50 - 100 ไร่ 20 37.04 

 มากกว่า 100 ไร่ 18 33.33 

จำนวนบ่อทั้งหมดในฟาร์ม น้อยกว่า 5 บ่อ 5 9.26 

 5 - 10 บ่อ 30 55.55 

 มากกว่า 10 บ่อ 19 35.19 

จำนวนบ่อเลี้ยงกุ้ง น้อยกว่า -5 บ่อ 28 51.85 

 5 - 10 บ่อ 21 38.89 

 มากกว่า 10 บ่อ 5 9.26 

พื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้งในฟาร์ม น้อยกว่า 10 ไร่ 1 1.85 

 10 - 20 ไร่ 15 27.78 

 21 - 30 ไร่ 16 29.63 

 มากกว่า 30 ไร่ 22 40.74 

จำนวนบ่อพักน้ำ น้อยกว่า 5 บ่อ 43 79.63 

 5 - 10 บ่อ 8 14.81 

 มากกว่า 10 บ่อ 3 5.56 

พื้นที่บ่อพักน้ำในฟาร์ม น้อยกว่า 10 ไร่ 8 14.81 

 10 - 20 ไร่ 24 44.45 

 21 - 40 ไร่ 13 24.07 

 มากกว่า 40 ไร่ 9 16.67 

บ่อบำบัดน้ำ มี 32 59.26 

 ไม่มี 22 40.74 

จำนวนบ่อบำบัดน้ำ (n=32) 1 บ่อ 25 78.13 

 มากกว่า 1 บ่อ 7 21.87 

พื้นที่บ่อบำบัดน้ำในฟาร์ม (n=32) น้อยกว่า 5 ไร่ 6 18.75 

 5 - 10 ไร่ 21 65.63 

 มากกว่า 10 ไร่ 5 15.62 

ลักษณะของบ่อเลี้ยง ปูพลาสติก PE เฉพาะขอบบ่อ 11 20.37 

 ปูพลาสติก PE เต็มบ่อ 39 72.22 

 ไม่ปูพลาสติก PE  4 7.41 
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รายการ จำนวน (n = 54) ร้อยละ 

แหล่งน้ำท่ีสูบน้ำเข้าฟาร์ม สูบจากคลองสาขาย่อย 27 50.00 

 สูบจากคลองใหญ่ 27 50.00 

สภาพความเค็มของน้ำท่ีสูบเข้ามาในฟาร์ม ความเค็มระหว่าง 0 - 5 ppt 3 5.56 

 ความเค็มระหว่าง 5 - 10 ppt 21 38.89 

 ความเค็มระหว่าง 10 - 15 ppt 24 44.44 

 ความเค็มมากกว่า 15 ppt 6 11.11 

การพักน้ำ มีการพักน้ำก่อนนำไปใช้ 54 100 

 

 เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ (Auto Feed) ในการให้อาหารกุ้ง คิดเป็นร้อยละ 96.30 อาหารที่ใช้
ในการเลี้ยงทั้งหมดเป็นอาหารสำเร็จรูป ปริมาณการใช้อาหารเฉลี่ย 16,062 กิโลกรัมต่อบ่อ เฉลี่ย 3,349 กิโลกรัมต่อไร่ 
เกษตรกรมีการใช้อาหารกุ้งขาวและอาหารกุ้งกุลาดำร่วมกับอาหารกุ้งขาวในระหว่างการเลี้ยง 
 ระยะเวลาในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรเฉลี่ย 86 วัน ผลผลิตกุ้งที่ได้เฉลี่ย 2,282.26 กิโลกรัมต่อไร่ 
ขนาดของผลผลิตกุ้งที่จับขายเฉลี่ย 69.22 ตัวต่อกิโลกรัม โดยสามารถขายผลผลิตได้ในราคาเฉลี่ย 183.66 บาทต่อกิโลกรัม 
เกษตรกรจะจำหน่ายผลผลิตส่วนใหญ่ให้กับโรงงานหรือห้องเย็นโดยตรง คิดเป็นร้อยละ 70.37 โดยเป็นการขายให้กับห้องเย็นหรือแพ
ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี คิดเป็นร้อยละ 55.56 ที่เหลือเป็นแพหรือห้องเย็นต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 44.44 กุ้งที่จำหน่าย
เป็นกุ้งน็อคความเย็นฉับพลัน คิดเป็นร้อยละ 83.33 รูปแบบการชำระเงินส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือจะโอนเงินให้กับผู้ขายก่อนจะนำผลผลิต
ชุดสุดท้ายออกจากฟาร์มเลี้ยง คิดเป็นร้อยละ 81.84 

3. ผลการวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 

 3.1 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 

  1) ต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ ต้นทุนท้ังหมดของเกษตรกรเท่ากับ 269,530.93 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย
ต้นทุนคงที่ 21,581.69 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.01 และต้นทุนผันแปร 247 ,949.24 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 91.99 
(ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 โครงสร้างต้นทุนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังผลกระทบจากโรค EMS โดยวิธีการสัมภาษณ์
ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 

บาท/ไร ่

รายการ 
ต้นทุนที่เป็นเงินสด ต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด ต้นทุนรวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ต้นทุนผันแปร       

ค่าอาหารกุ้ง 140,860.46 52.26 - - 140,860.46 52.26 

ค่าลูกพันธุ์กุ้ง 27,147.47 10.07 - - 27,147.47 10.07 

ค่าจ้างแรงงานจับกุ้ง 2,399.98 0.89 - - 2,399.98 0.89 

ค่าจ้างและผลตอบแทนเลีย้งกุ้ง 13,473.08 5.00 797.98 0.30 14,271.06 5.30 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้า 35,393.84 13.13 - - 35,393.84 13.13 

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ ์ 3,692.01 1.37 - - 3,692.01 1.37 

ค่าเวชภัณฑ์และเคมภีัณฑ ์ 17,406.18 6.46 - - 17,406.18 6.46 

ค่าลอกเลน 1,978.76 0.73 - - 1,978.76 0.73 
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รายการ 
ต้นทุนที่เป็นเงินสด ต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด ต้นทุนรวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ค่าดอกเบี้ยเงินกู ้ 2,344.54 0.87 - - 2,344.54 0.87 

ค่าเสียโอกาสคา่ใช้จ่ายที่เป็นเงินสด (1.0%/ปี) - - 2,454.94 0.91 2,454.94 0.91 

ต้นทุนผันแปรทั้งหมด 244,696.32 90.78 3,252.92 1.21 247,949.24 91.99 

ต้นทุนคงที ่       

ค่าเช่าท่ีดิน 1,045.69 0.39 - - 1,045.69 0.39 

ค่าเสื่อมราคาพลาสติก PE - - 6,950.91 2.58 6,950.91 2.58 

ค่าเสื่อมราคาเครื่องตีน้ำ - - 1,785.46 0.66 1,785.46 0.66 

ค่าเสื่อมราคาอาคารและโรงเรือน - - 314.01 0.12 314.01 0.12 

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ตา่งๆ - - 11,015.00 4.09 11,015.00 4.09 

ค่าเสื่อมราคาเครื่องสูบน้ำ - - 470.62 0.17 470.62 0.17 

ต้นทุนคงที่ท้ังหมด 1,045.69 0.39 20,536.00 7.62 21,581.69 8.01 

ต้นทุนทั้งหมด 245,742.01 91.17 23,788.92 8.83 269,530.93 100.00 

หมายเหตุ จำนวนร้อยละที่แสดงในตาราง เป็นจำนวนร้อยละที่เปรียบเทียบกับต้นทุนรวมทั้งหมด 

 

   ต้นทุนผันแปร ที่มีสัดส่วนสูงสุด คือ ค่าอาหารกุ้ง คิดเป็นมูลค่า 140,860.46 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 
52.26 รองลงมาเป็นค่าพลังงาน (ไฟฟ้า/แก๊ส/น้ำมัน) 35,393.84 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.13 ค่าลูกพันธุ์กุ้ง 27,147.47 บาทต่อไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 10.07 ค่ายาและเวชภัณฑ์ 17,406.18 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.46 ค่าจ้างแรงงานและผลตอบแทนแรงงาน
เลี้ยงกุ้ง 14,271.06 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.30 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 3,692.01 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.37 ค่าจ้างแรงงาน
จับกุ้ง 2,399.98 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.89 ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 2,344.54 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.87 และค่าลอกเลน 
1,978.76 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.73 (ตารางที่ 2) 
   ต้นทุนคงที่ ที่มีสัดส่วนสูงสุดคือ ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ต่าง ๆ 11,015.00 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 
4.09 รองลงมาเป็นค่าเสื่อมราคาพลาสติก PE 6,950.91 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.58 ค่าเสื่อมราคาเครื่องตีน้ำ 1,785.46 บาทต่อไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 0.66 ค่าเช่าที่ดิน 1,045.69 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.39 ค่าเสื่อมราคาเครื่องสูบน้ำ 470.62 บาทต่อไร่  
คิดเป็นร้อยละ 0.17 และค่าเสื่อมราคาอาคารและโรงเรือน 314.01 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.12 (ตารางที่ 2) 
  2) ต้นทุนท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด 

   จากการศึกษาต้นทุนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังผลกระทบจากโรค EMS 

พบว่ามีต้นทุนทั้งหมด 269,530.93 บาทต่อไร่ เป็นต้นทุนที่เป็นเงินสดทั้งหมด 245,742.01 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 91.17 
และต้นทุนท่ีไม่เป็นเงินสด 23,788.92 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.83 (ตารางที่ 2) 
 3.2 ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 

  1) รายได้สุทธิ พบว่า เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 418,703.42 บาทต่อไร่ เมื่อหักต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด 
244,696.32 บาทต่อไร่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเป็นเงินสดเท่ากับ 174,007.10 บาทต่อไร่ เมื่อนำรายได้ 418,703.42 บาทต่อไร่ 
หักด้วยต้นทุนผันแปรทั้งหมด 247,949.24 บาทต่อไร่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิ 170,754.18 บาทต่อไร่ เม่ือนำรายได้สุทธิทั้งหมด 
170,754.18 บาทต่อไร่ หารด้วยผลผลิตเฉลี่ย 2,282.26 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิ  74.82 บาทต่อกิโลกรัม 
(ตารางที่ 3) 
  2) กำไรสุทธิ พบว่า เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 418 ,703.42 บาทต่อไร่ หักด้วยต้นทุนทั้งหมดที่เป็นเงินสด 
245,742.01 บาทต่อไร่ ทำให้เกษตรกรมีกำไรสุทธิที่เป็นเงินสด 172,961.41 บาทต่อไร่ เมื่อนำรายได้ 418,703.42 บาทต่อไร่ 
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หักด้วยต้นทุนทั้งหมด 269,530.93 บาทต่อไร่ ทำให้เกษตรกรมีกำไรสุทธิท้ังหมด 149,172.49 บาทต่อไร่ เม่ือนำกำไรสุทธิท้ังหมด 
149,172.49 บาทต่อไร่ หารด้วยผลผลิตเฉลี่ย 2,282.26 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้เกษตรกรมีกำไรสุทธิท้ังหมด 65.36 บาทต่อกิโลกรัม 
(ตารางที่ 3) 
 

ตารางที่ 3 ผลตอบแทนจากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังผลกระทบจากโรค EMS โดยวิธีการสัมภาษณ์
ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 

รายการ จำนวน 

ต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่) 269,530.93 

รายได้ทั้งหมด (บาท/ไร่) 418,703.42 

รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 170,754.18 

กำไรสุทธิ (บาท/ไร่) 149,172.49 

ราคากุ้งขาวแวนนาไมเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม)  183.46 

ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) 2,282.26 

รายได้สุทธิ (บาท/กิโลกรัม) 74.82 

กำไรสุทธิ (บาท/กิโลกรัม) 65.36 

 

 3.3 การวิเคราะห์ผลตอบแทนวิกฤตของการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 

  1) ราคาคุ้มทุน ซึ่งราคาคุ้มทุนของเกษตรกรที่ศึกษาพบว่า ต้นทุนในการผลิตกุ้งขาวแวนนาไมทั้งหมด 
269,530.93 บาทต่อไร่ ผลผลิต 2,282.26 กิโลกรัมต่อไร่ จะได้ราคาคุ้มทุน 118.10 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคาเฉลี่ย  

ทีเ่กษตรกรขายได้คือ 183.46 บาทต่อกิโลกรัม แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีกำไรจากการผลิตอย่างชัดเจน 

  2) ผลผลิตคุ้มทุน ซึ่งผลผลิตคุ้มทุนของเกษตรกรที่ศึกษาพบว่า ต้นทุนในการผลิตกุ้งขาวแวนนาไมทั้งหมด 
269,530.93 บาทต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 183.46 บาทต่อกิโลกรัม ผลผลิตคุ้มทุน 1,469.15 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่
ผลผลิตเฉลี่ยที่เกษตรกรผลิตได้ 2,282.26 กิโลกรัมต่อไร่ แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีกำไรจากการเพาะเลี้ยงอย่างชัดเจน 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 

 จากการศึกษาต้นทุนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังผลกระทบจากโรค EMS พบว่ามีต้นทุน
ทั้งหมด 269,530.93 บาทต่อไร่ สามารถแยกเป็นเป็นต้นทุนที่เป็นเงินสด 245,742.01 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 91.17) และต้นทุน 

ที่ไม่เป็นเงินสด 23,788.92 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 8.83) และสามารถแยกเป็นต้นทุนคงที่ 21,581.69 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 8.01) 
ต้นทุนผันแปร 247,949.24 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 91.99) ซึ่งสอดคล้องและใกล้เคียงกับผลการศึกษา ของ Mansaray et al. (2018) 
ที่วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตกุ้งขาวแวนนาไม กรณีศึกษา: เมืองรูดง จังหวัดหนานตง มณฑลเจียงซู ประเทศจีน โดยต้นทุน
ผันแปรทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 89.2 และต้นทุนคงที่ท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 10.8 

 ต้นทุนผันแปรที่มีสัดส่วนสูงสุด คือ ค่าอาหารกุ้งขาวแวนนาไม คิดเป็นมูลค่า 140,860.46 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.26 
ซึ ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา ของ Mansaray et al. (2018) ที ่ว ิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตกุ ้งขาวแวนนาไม 
กรณีศึกษา: เมืองรูดง จังหวัดหนานตง มณฑลเจียงซู ประเทศจีน พบว่าเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่ มีต้นทุนผันแปร
ที่เป็นสัดส่วนสูงสุด คือ ค่าอาหารกุ้ง คิดเป็นร้อยละ 34.3 และจากการศึกษาของ Hoai (2012) ที่ศึกษาประสิทธิภาพของฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว 
ในจังหวัดฟู้เอียน ประเทศเวียดนาม พบว่า ต้นทุนผันแปรที่เป็นสัดส่วนสูงสุดในการเลี้ยงกุ้งขาว คือ ค่าอาหารกุ้ง คิดเป็นร้อยละ 45.2 
ของต้นทุนท้ังหมด 
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 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับต้นทุนการเลี้ยงกุ้ง
ในอดีตของประเทศไทย พบว่าต้นทุนการเลี้ยงกุ้งเพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของกฤษณะ (2553) ที่ได้ศึกษาต้นทุน 
และผลการตอบแทนการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ในปีการผลิต 2552 ที่การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
มีต้นทุนท้ังหมด 232,780.28 บาทต่อไร่  
 และเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม จากการศึกษาของ Mansaray et al. (2018) ที่วิเคราะห์
ทางเศรษฐกิจของการผลิตกุ้งขาวแวนนาไม กรณีศึกษา: เมืองรูดง จังหวัดหนานตง มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ที่พบว่าต้นทุน
การผลิตกุ้งทั้งหมดของเกษตรกร คือ 425,128.34 บาท/ไร่ (83,032.88 US$/ha คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 32 บาท:1 ดอลลาร์สหรัฐ) 
โดยต้นทุนการผลิตกุ้งขาวดังกล่าว สูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่มาก 

 เกษตรกรมีผลตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม รวม 418,703.42 บาทต่อไร่ คิดเป็นต้นทุนในการผลิต  

กุ้งขาวแวนนาไมทั ้งหมด 269,530.93 บาทต่อไร่ เป็นรายได้สุทธิเท่ากับ 170,754.18 บาทต่อไร่ และกำไรสุทธิเฉลี่ย 
149,172.49 บาทต่อไร่  
 ราคาคุ้มทุนของเกษตรกรเท่ากับ 118.10 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคาเฉลีย่ที่เกษตรกรขายได้คือ 183.46 บาทต่อกิโลกรัม 
และราคากุ้งขาวแวนนาไมที่เกษตรกรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีขายได้ สูงกว่าราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราขายได้ 
ที่ราคา 148.67 บาทต่อกิโลกรัม (Tammaroopa et al., 2016) ผลผลิตคุ้มทุนของเกษตรกร เท่ากับ 1,469.15 กิโลกรัมต่อไร่ 
ในขณะที่ปริมาณผลผลิตโดยเฉลี่ยที่เกษตรกรผลิตได้ 2,282.26 กิโลกรัมต่อไร่ แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีกำไรจากการเพาะเลี้ยง
อย่างชัดเจน ซ่ึงราคาคุ้มทุนและผลผลิตคุ้มทุนของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของวิทยา (2548) 
ที่ได้ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุน และผลการตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีราคาคุ้มทุน
ที่ 75.25 บาทต่อกิโลกรัม และมีผลผลิตคุ้มทุนที่ 1,072.74 บาทต่อไร่ 
 

คำขอบคุณ 

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่าน ในการรวบรวมข้อมูล รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่าน  

ที่เสียสละเวลาในการให้ข้อมูล จนงานวิจัยครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
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ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มเล้ียงปลานิล 
ของเกษตรกรผู้เล้ียงปลาในกระชังจังหวัดแพร่ 
 

วิลาสินี คงเล่ง 
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา 1) ความพร้อมของเกษตรกรในการเข้าสู ่กระบวนการรับรองมาตรฐาน  

การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มเลี้ยงปลานิลในกระชัง 2) ระดับความรู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา 

ในกระชังจังหวัดแพร่เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) 3) แรงจูงใจที่มีผลต่อความพร้อมของเกษตรกร
ในการเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
ประชากร คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังจังหวัดแพร่ จำนวน 51 ราย มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา  

ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และ 2 (ไค-สแควร์) 
 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41 – 55 ปี อาชีพหลักเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท/เดือน วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์การเลี้ยงปลานิลมากกว่า 10 ปี 
เกษตรกรมีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) การเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
คิดเป็นร้อยละ 47.06 เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ระดับความรู้ดีมาก 
ร้อยละ 82.35 และระดับความรู้ดี ร้อยละ 17.65 เกษตรกรส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในภาพรวมระดับมาก (X̄ = 3.55 , S.D. = 0.58) 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) การเลี้ยงปลานิล
ในกระชังของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานการปฏบิัติทางการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำท่ีดี (GAP) 

การเลี้ยงปลานิลในกระชัง เกษตรกรมีข้อเสนอแนะ ความตัองการพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ การตรวจคุณภาพน้ำ การตรวจสุขภาพ
สัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอ และความต้องการให้มีการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 

คำสำคัญ: จีเอพี ปลานิล มาตรฐาน จังหวัดแพร่ 
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Readiness to Adopt the Good Aquaculture Practice (GAP): Tilapia Cage Culture Farmers 

in Phrae Province 

 

Wilasinee Kongleng 

Songkhla Fisheries Provincial Office 

 

Abstract 

 This research aims to study 1) readiness of Tilapia cage farmer to adopt the Good Aquaculture 

Practice (GAP); 2) Good Aquaculture Practice (GAP) knowledge of tilapia cage culture farmers in Phrae,  

3) their motivation to adopt the Good Aquaculture Practice (GAP). The study surveyed 51 tilapia cage culture farmers 

in Phrae Province. Data was gathered by using questionnaire and analyzed using computer software of  
the percentage, average (mean), standard deviation and 2 (Chi - Square). 

 The results showed that most of farmers are males with ages of 41 – 55 years. Their main occupation 

was agriculture. The average monthly income was 10,001 – 20,000 Baht/month, below Bachelor’s degrees 
and have experiences in raising tilapia fish more than 10 years. Regarding the readiness and the availability 

on applying for Good Aquaculture Practice (GAP) for their farming, the study revealed that 47.06% of farmers 

were ready. The level of knowledge about the Good Aquaculture Practice (GAP) was showed that most farmers 

had a very good knowledge level of 82.35 percent and well knowledge levels of 17.65 percent. Most of 

farmers were motivated at a hight levels of knowledge (X̄ = 3 . 5 5 , S.D. = 0 . 5 8 ) .  Hypothesis testing found  

they had motivation to adopt Good Aquaculture Practice (GAP). The raising of tilapia in the floating cage of 

the farmers was showed relationship to the readiness to Good Aquaculture Practice (GAP) in raising fish in cages. 

They suggested that they need assistance and support on quality seeds, regularly water quality and  

fish health control, and the needs for improved road accessed to farming areas. 

 

Keywords: GAP, Tilapia, the aquaculture farm standard, Phare province 
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การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2556 – 2559 
 

จีรนันท์ สนุทรรัตนเวช 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 
 

บทคัดย่อ 

 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2556 – 2559 ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ ่มผลผลิตสัตว์น้ำ กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จำนวน 9 กิจกรรม มีกิจกรรม  

ที่ดำเนินงานต่ำกว่าแผน 1 กิจกรรม เป้าหมายที่กำหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์จำนวน 3 เป้าหมาย โดยเป้าหมายผลผลิต  

จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี ดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ปัญหาด้านต้นทุน
การผลิตที่สูงขึ้น และการเกิดโรคระบาด EMS ในกุ้งทะเล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 
กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จำนวน 10 กิจกรรม มีกิจกรรมที่ดำเนินงานต่ำกว่าแผน 5 กิจกรรม เป้าหมายที่กำหนดไว้
ในประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 6 เป้าหมาย โดยเป้าหมายแหล่งเลี้ยงหอยเข้าสู่ระบบการควบคุมแหล่งรับรองหอยสองฝา  

เพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 เป้าหมายโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำทุกประเภทที่ขอใบรับรองสุขอนามัยได้รับการรับรอง  

ตามมาตรฐาน GMP และหรือ HACCP ร้อยละ 100 และเป้าหมายสถานแปรรูปเบื้องต้น สะพานปลา ท่าเทียบเรือที่ขึ้นทะเบยีน
ได้รับการตรวจ GMP และ HACCP ร้อยละ 100 ดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื ่องจาก เกษตรกรขาดความเข้าใจ 

และให้ความสำคัญในการตรวจประเมินฟาร์มน้อยเกินไป ส่งผลให้ไม่สามารถตรวจประเมินได้ตามแผนการดำเนินงาน  

และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานตรวจรับรองโรงงานมีจำนวนไม่เพียงพอ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ  

ให้ยั่งยืนและคงความหลากหลาย กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จำนวน 6 กิจกรรม มีกิจกรรมที่ผลดำเนินงาน
เป็นไปตามแผน 2 กิจกรรม และกิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน 4 กิจกรรม เป้าหมายที่กำหนดไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ จำนวน 4 เป้าหมาย โดยเป้าหมายผลผลิตของทรัพยากรประมงน้ำจืดอยู่ในระดับ 0.20 - 0.25 ล้านตัน เป้าหมายผลผลิต
ของทรัพยากรประมงทะเลในเขตน่านน้ำไทยอยู่ในระดับ 1.7 – 2.0 ล้านตัน และเป้าหมายผลผลิตจากการประมงนอกน่านน้ำ
อยู่ในระดับ 0.7 – 1.0 ล้านตัน ดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของ
ชุมชนเมืองและการบุกรุกการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมถึงการขาดแคลนแรงงานภาคประมง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
วิจัยและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการประมง กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จำนวน 2 กิจกรรม โดยทุกกิจกรรม
มีผลดำเนินงานสูงกว่าแผน เป้าหมายที่กำหนดไว้ในประเดน็ยุทธศาสตร์จำนวน 1 เป้าหมาย คือ เป้าหมายผลงานวิจัยท่ีสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินการจริงอย่างน้อยร้อยละ 10 ของผลงานวิจัยที่ดำเนินการทั้งหมด ดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย 
เนื่องจากผลงานวิจัยบางส่วนยังไม่ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรโดยตรง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาบุคลากรและองค์กร กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จำนวน 1 กิจกรรม ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน 
เป้าหมายที่กำหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์จำนวน 2 เป้าหมาย โดยเป้าหมายบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์การอย่างน้อย
ร้อยละ 90 ดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากบุคคลมีความพึงพอใจในระดับน้อยในเรื่องหน่วยงานมีกำลังคนไม่เพียงพอ
ในการปฏิบัติภารกิจ เรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลยังมีความไม่คุ้มค่า รวมทั้งการจัดสวัสดิการ
ที่ไม่ใช่สวัสดิการบังคับตามกฎหมายไม่ตรงกับความต้องการของบุคลากร เช่น การจัดร้านค้า/ร้านอาหารสวัสดิการ การสงเคราะห์
ข้าราชการกรณีต่าง ๆ 

 

คำสำคัญ: การประเมินผล ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2556 – 2559 
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The Evaluation of Implementation of Department of Fisheries’ Strategies 2013 – 2016 
 

Jeeranan Soontronratanavej 

Fisheries Development Policy and Planning Division 

 

Abstract 

 The implementation of the Department of Fisheries’ strategies 2013 - 2016 was evaluated in 5 strategic 

issues. Strategy issue 1 : Increase fish production. Results showed that there were 9 activities implemented 

in lined with strategic issues and 1  activity was not achieved the target. There were 3  goals specified in  

this strategic issue. The target of increasing 2 percent per year of aquaculture production was not achieved 

the target due to the drought problems, rising production costs and the occurrence of EMS epidemics in 

marine shrimp. Strategy issue 2: Develop the quality of fish production and products. 10 activities were performed 

in line with strategic issue. Five activities were not achieved the target. There were 6  goals were specified  

in this strategic issue. There were targets of the Strategy issue 2  was not achieved namely increasing 30%  
of clam breeding area being certified the control system of the bivalve clam for export, Target of 100 percent 

of all aquatic animal processing plants were certified the GMP standards and/or HACCP, and the target of 100% 
of the primary processing facilities, piers, and fishing ports were registered  for GMP and HACCP inspection. 

These were due to the farmer lacks understanding and pays less attention on farm inspections resulting low 

performance according to the operation plan, and the number of staff in the factory certification section 

was insufficient. Strategy Issue 3 :  Manage sustainable aquatic animal resources and maintain diversity.  

There were 6  activities in this strategic issue. There were 2  activities performed in line with strategic issue 

and 4 activities showed higher performance than specified plan target. There were 4 targets in the strategic 

issue and 3 of them were not achieved the target, they were the production target of freshwater fishery resources 

of 0.20 - 0.25 million tons, production target of marine fishery resources in Thai waters of 1.7 - 2.0 million tons, 

and the target production from oversea fisheries of 0.7 - 1.0 million. These were because of climate change, 

expansion of urban communities, invasion and utilization of natural water resources, and the shortage of 

fishery labor. Strategy issue 4 :  Fisheries research and technology development, there were 2  activities in  

this strategy issue and performed greater than the target plan specified in the strategic issue. 1 goal was specified 

in this strategy namely at least 10 percent of the research were utilized in actual operation. This goal was not 

achieved the target because some research did not directly meet the needs or solve the problems of farmers. 

Strategy issue 5: Develop personnel and organization, there was 1 activity was in line with this strategic issue, 

however, performed under level of plan. There were 2 goals in strategic issue, the goal of at least 90% of personnel 

satisfied with the organization was not achieved the target because of unsatisfying with insufficient manpower 

to perform the mission. Regarding the costs of human resource management activities, there was still not worth 

and the provided extra welfare was not meet   the needs of personnel such as store/restaurant, Government 

official assistance in various cases. 
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การขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri Sowerby, 1871) ให้สมบูรณ์เพศ
ด้วยความเค็มต่างระดับ 

กาญจนา อภนิันท์อวยพร* และ สุนิตา เลี่ยมใหม ่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบครีีขันธ ์

บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลของระดับความเค็มต่อความสมบูรณ์เพศในการขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวที่ระดับความเค็ม 
20, 25, 30 และ 35 ส่วนในพัน โดยใช้พ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวที่มีขนาดความกว้างเปลือกเริ่มต้นเฉลี่ย 8.06±0.18 
เซนติเมตร ความยาวเปลือกเริ่มต้นเฉลี่ย 11.85±0.02 เซนติเมตร และ น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 256.96±1.93 กรัม การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์
หอยตะโกรมกรามขาวจะเลี้ยงในถังระบบน้ำหมุนเวียนกึ่งปิดในอัตรา 15 ตัว/ถัง ให้อาหารเป็นแพลงก์ตอนพืชชนิด Chaetoceros 
calcitrans และ Tetraselmis sp. สัดส่วน 1:1 ความหนาแน่น 1.0x105 เซลล์/มิลลิลิตร/มื้อ รวมระยะเวลาเลี้ยง 16 สัปดาห์ 
พบว่า จำนวนพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวทีป่ล่อยเซลล์สืบพันธุ์และความดกไข่ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(P>0.05) แต่อัตราการฟักของพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวท่ีเลี้ยงในระดับความเค็ม 20, 25 และ 30 ส่วนในพัน มากกว่า
พ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวที่เลี้ยงในระดับความเค็ม 35 ส่วนในพัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( P<0.05)  
พ่อแม่พันธ์ุหอยตะโกรมกรามขาวท่ีเลี้ยงระดับความเค็ม 25 ส่วนในพัน มีอัตรารอดตายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(P>0.05) กับพ่อแม่พันธ์ุหอยตะโกรมกรามขาวท่ีเลี้ยงระดับความเค็ม 20 ส่วนในพัน แต่มีอัตรารอดตายสูงกว่าพ่อแม่พันธุ์หอย
ตะโกรมกรามขาวท่ีเลี้ยงระดับความเค็ม 30 และ 35 ส่วนในพัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่า ความเค็มที่เหมาะสมในการขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวในโรงเพาะฟักอยู่ที่ระดับความเค็ม 20 - 25 
ส่วนในพัน 
 
คำสำคัญ: หอยตะโกรมกรามขาว ความเค็ม พ่อแม่พันธ์ุ 
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Reproductive performance of tropical oyster (Crassostrea belcheri Sowerby, 1871) 
under different salinity 

Karnjana Apinunuayporn* and Sunita Liammai 
Prachuap Khirikhan coastal aquaculture research and development center 

 
Abstract 
 The study on the effect of different salinity levels 20, 25, 30 and 35 ppt in fattening tropical oyster 
broodstock was conducted. The tropical oysters had an average initial shell width 8.06±0.18 cm, the average 
initial shell length 11.85±0.02 cm and the average initial weight 256.96±1.93 g. Broodstock was cultured 
in tank with semi-closed recirculating water system, density of 15 individuals/tank and fed with 1:1 mixture 
of Chaetoceros calcitrans and Tetraselmis sp. at density of 1. 0x105 cells/ml/time. During 16 weeks of culture, 
it was found that the number of broodstock were not significantly different (P>0.05) in releasing gamete and 
fecundity but the hatching rate of the oysters cultured the level of the salinity of 20, 25 and 30 ppt was 
significantly (P<0.05) greater than the tropical oyster cultured at the level of salinity 35 ppt. The results 
showed that the survival rate of tropical oyster cultured at 25 ppt were not significantly different (P>0.05) 
with that cultured at salinity 20 ppt but the survival rate of tropical oyster cultured at 25 ppt was significantly 
(P<0.05) higher than the broodstock of the tropical oyster cultured at the salinity level of 30 and 35 ppt. 
The results showed that the optimum salinity for fattening tropical oyster broodstock in the hatchery was 
at the salinity level of 20 - 25 ppt. 
 
Keywords: Tropical oyster, Salinity, Broodstock 
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คำนำ 
หอยตะโกรมกรามขาว (Tropical oyster หรือ White scar oyster) ชื ่อวิทยาศาสตร์ Crassostrea belcheri 

(Sowerby, 1871) เป็นหอยสองฝาทีมี่ความสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและประเทศไทย โดยที่หอยตะโกรมกรามขาว
เป็นหอยนางรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะมีราคาแพงที่สุดและมีความต้องการสูง (สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ, 2546) 
เป็นหนึ่งในอาหารทะเลที่มีรสชาติดี มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็นท่ีนิยมบริโภคโดยทั่วไป หอยตะโกรมกรามขาวพบเลี้ยง
กันมากในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกทั้งเป็นหอยท่ีสร้างช่ือเสียงและรายได้ให้แก่จังหวัดเป็นอย่างมาก อ่าวบ้านดอน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีการเลี้ยงหอยนางรมมากที่สุดจังหวัดหนึ่ง เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของหอยนางรมและมีอาหารอุดมสมบูรณ์ ลักษณะการขึ้นลงของน้ำทะเลไม่รุนแรงเปลี่ยนแปลงมากนัก  
และมีลักษณะเป็นอ่าวที่เป็นที่บรรจบของแม่น้ำซ่ึงนำน้ำจืดมาผสมกับน้ำทะเล ทำให้ระดับความเค็มของน้ำทะเลอยู่ในภาวะสมดุล 
ที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของหอย ซ่ึงหอยนางรมจะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีในบริเวณที่เป็นน้ำกร่อย มีปริมาณความเค็มไม่มาก
หรือน้อยเกินไป เพราะถ้าความเค็มของน้ำทะเลมากหรือน้อยเกินไปก็จะทำให้หอยเจริญเติบโตช้าหรืออาจตายได้ (กรมประมง, 2540) 
ถึงแม้ว่าหอยตะโกรมกรามขาวสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มได้ในช่วงกว้างแต่จากปัญหาความเสื ่อมโทรม  

ทางด้านสิ่งแวดล้อมและการทำลายแหล่งพ่อแม่พันธุ์ในธรรมชาติทำให้ลูกพันธุ์จากธรรมชาติมีปริมาณลดลง การนำหอยพ่อแม่พันธุ์
มาปรับสภาพในโรงเพาะฟักและจัดการเรื่องอาหารและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จะสามารถทำให้มีพ่อแม่พันธุ ์สำหรับ  

การผลิตลูกหอยจากโรงเพาะฟัก ซ่ึงเป็นวิธีการสำคัญที่สามารถทดแทนลูกพันธุ์จากธรรมชาติได้  
การวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาการขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวให้มีความสมบูรณ์เพศ โดยจัดสภาพแวดล้อม 

ให้เหมาะสมในด้านต่าง ๆ และพิจารณาในด้านความเค็มเป็นหลัก เนื ่องจากแหล่งที่อยู ่อาศัยของหอยตะโกรมกรามขาว  

บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าระดับความเค็มน้ำทะเลในรอบปีเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล อยู่ในช่วงกว้างมี 

ค่าระหว่าง 8 - 31 ส่วนในพัน ความเค็มต่ำในช่วงฤดูฝน สาเหตุจากน้ำจืดจากคลองต่าง ๆ ที่อยู่รอบอ่าวบ้านดอนไหลลงสู่ทะเล 
(อาภรณ์ และคณะ, 2561) แต่โรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์อยู่ในสภาพที่
ห่างไกลจากปากแม่น้ำและคลองน้ำจืดต่าง ๆ  ทำให้ความเค็มของน้ำทะเลในรอบปีค่อนข้างสูง การศึกษาถึงระดับความเค็มของน้ำที่
เหมาะสมจะสามารถทำให้พ่อแม่พันธุ ์หอยสร้างเซลล์สืบพันธุ ์ที ่สมบูรณ์และสืบพันธุ ์ได้ตลอดทั ้งปี ไม่ประสบปั ญหา 
ทางด้านปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่ผันแปรไปตามฤดูกาล ตลอดจนสามารถสร้างลูกพันธุ์หอยได้อย่างต่อเนื่องและมีปริมาณที่
เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร  

 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาผลของระดับความเค็มต่อการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธ์ุหอยตะโกรมกรามขาว 
2. เพื่อศึกษาผลของระดับความเค็มต่อความดกไข่ 
3. เพื่อศึกษาผลของระดับความเค็มต่ออัตราการฟักไข่จนถึงระยะตัวดี (D-shape) 
4. เพื่อศึกษาผลของระดับความเค็มต่ออัตรารอดตายของพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาว 
 
วิธีดำเนินการ 
1. การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized design, CRD) แบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 
3 ซ้ำ ดังน้ี 

ชุดการทดลองที่ 1 เลี้ยงท่ีระดับความเค็ม 20 ส่วนในพัน 
ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงท่ีระดับความเค็ม 25 ส่วนในพัน 
ชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงท่ีระดับความเค็ม 30 ส่วนในพัน 
ชุดการทดลองที่ 4 เลี้ยงท่ีระดับความเค็ม 35 ส่วนในพัน 

 ระยะเวลาดำเนินการทดลองระหวา่ง เดือน มีนาคม - มิถุนายน 2562 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์  
2. วิธีการทดลอง 
 2.1 การเตรียมถังทดลอง 
 2.1.1 ถังพลาสติกขนาด 135 ลิตร จำนวน 12 ถัง เป็นถังเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ โดยเติมน้ำทะเล 120 ลิตรต่อถัง และ
ถังพลาสติกขนาด 70 ลิตร จำนวน 12 ถัง เป็นถังอาหาร ซึ ่งในแต่ละชุดการทดลองจะประกอบด้วยถังเลี ้ยงพ่อแม่พันธุ์  
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จำนวน 1 ถัง และถังอาหาร จำนวน 1 ถัง ติดตั้งท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว เชื่อมต่อกับปั๊มน้ำขนาด 40 วัตต์ โดยจะ
สูบน้ำทะเลผสมอาหารจากถังอาหารให้มีการไหลเวียนของน้ำเข้าสู่ถังเลี้ยง ควบคุมอัตราไหลของน้ำ 6  - 12 ลิตร/นาที ส่วน 

ท่อน้ำออกจากถังเลี้ยงเชื่อมต่อกันด้วยท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว เพื่อรวมน้ำที่ผ่านถาดเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กลั บไปลง 
ถังอาหาร ใส่หัวทรายในถังเลี ้ยงพ่อแม่พันธุ ์และถังอาหารอย่างละ 1 ชุด เตรียมตะกร้าพลาสติกสำหรับใส่พ่อแม่พันธุ์  
ขนาด 35x46x12 เซนติเมตร จำนวน 2 ใบ/ถัง วางยกพื้นให้สูงจากก้นถังเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ 5 เซนติเมตร 
 2.1.2 ถังไฟเบอร์กลาสสำหรับฟักไข่ ขนาดปริมาตร 250 ลิตร จำนวน 12 ถัง พร้อมระบบให้อากาศ  
 2.2 การเตรียมน้ำทะเลแต่ละระดับความเค็ม 

ก่อนการทดลองประมาณ 3 เดือน เตรียมน้ำความเค็ม 33 - 34 ส่วนในพัน พักไว้ในบ่อขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร
เพื่อเตรียมเป็นน้ำทะเลความเค็มสูง จากนั้นนำน้ำทะเลความเค็มสูงและน้ำจืดผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแคลเซียมไฮโปคลอไรท์  
ความเข้มข้น 30 ส่วนในล้าน ปรับความเค็มให้ได้ 20, 25, 30 และ 35 ส่วนในพัน โดยใช้สูตร N1V1 = N2V2  

       เมื่อ      N1 = ความเข้มข้นของสารละลายที่ต้องการใช้ 
  V1 = ปริมาตรของสารละลายที่ต้องการใช้ 
  N2 = ความเข้มข้นของสารละลาย stock solution 
  V2 = ปริมาตรของสารละลาย stock solution ที่ต้องใช้ในการเตรียม 
แล้วใช้ปั ๊มน้ำดูดน้ำที ่ปรับความเค็มแล้วผ่านการกรองละเอียด 1 ไมโครเมตร แยก เก็บไว้ในบ่อขนาด  

50 ลูกบาศก์เมตร ที่มีหลังคาแบบทึบคลุมบ่อ ตรวจวัดความเค็มของน้ำทะเลทุกครั้งก่อนนำไปใช้  
 2.3 การเตรียมพ่อแม่พันธ์ุหอยตะโกรมกรามขาว 

การรวบรวมหอยตะโกรมกรามขาวจากธรรมชาติ โดยใช้แหล่งพันธุ์จากอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ขนาดความยาวเปลือกมากกว่า 10 เซนติเมตร นำมาทำความสะอาดภายนอกตัวโดยล้างขัดด้วยแปรงเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและ
สิ ่งมีชีวิตอื ่น ๆ ที ่ติดปะปนมากับตัวหอย นำหอยมาพักในที่ร่ม 16 - 18 ชั ่วโมง จากนั ้นแช่หอยทั ้งตัวลงในสารละลาย
แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น 10 ส่วนในล้าน นาน 10 นาที ล้างด้วยน้ำให้สะอาดอีกครั้ง นำหอยตะโกรมกรามขาว 

มากระตุ้นให้ปล่อยเซลล์สืบพันธุ ์ออกจนหมดก่อนด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว (Temperature shock) 
จากนั้นสุ่มเลือกพ่อแม่พันธ์ุหอยตะโกรมกรามขาวท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันมาเลี้ยงชุดการทดลองละ 45 ตัว หรือ 15 ตัว/ถัง  
 2.4 การให้อาหารและการจัดการ  
 การให้แพลงก์ตอนพืชเป็นอาหารโดยใช้ Chaetoceros calcitrans และ Tetraselmis sp. สัดส่วน 1:1  
ความหนาแน่น 1.0x105 เซลล์/มิลลิลิตร/ม้ือ ให้วันละ 2 ม้ือ โดยเม่ือเติมแพลงก์ตอนพืชในถังอาหารแล้วจะปรับความเค็มของ
น้ำให้ได้ 20, 25, 30 และ 35 ส่วนในพัน ตามแต่ละชุดการทดลอง ก่อนการเติมแพลงก์ตอนพืชลงในถังอาหารจะปล่อยน้ำออก 
100 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน และทำความสะอาดพื้นถังเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุและถังอาหารทุกวัน  

2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
เมื่อเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุหอยตะโกรมกรามขาวท่ีระดับความเค็มต่างกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จะนำหอยมากระตุ้นให้

ปล่อยเซลล์สืบพันธุ์เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ รวมจำนวน 8 ครั้ง ด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว (Temperature 
shock) สังเกตการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์โดยหอยเพศผู้จะปล่อยน้ำเช้ือลักษณะเป็นสีขาวขุ่น หอยเพศเมียปล่อยไข่ลักษณะเป็นผงฝุ่น 
สีขาว แยกเพศผู้และเพศเมียออกมาใส่ภาชนะ บันทึกข้อมูลจำนวนพ่อแม่พันธุ์ท่ีปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ จำนวนแม่พันธุ์หอยที่ปล่อยไข่ 
สุ่มนับปริมาณไข่ท่ีได้ในแต่ละแม่ สุ่มจำนวนไข่ที่รวบรวมได้ของแต่ละระดับความเค็มไปแยกฟักในถังไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 
250 ลิตร ความหนาแน่น 5 ฟอง/มิลลิลิตร หลังจากฟักไข่ 18 - 24 ชั่วโมง บันทึกข้อมูลลูกหอยระยะตัวดี (D-shape) และ
บันทึกข้อมูลจำนวนพ่อแม่พันธ์ุหอยเม่ือสิ้นสุดการทดลอง นำข้อมูลมาคำนวณตามสูตร ดังนี้ 

จำนวนพ่อแม่พันธ์ุหอยท่ีปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ (%)  =    จำนวนพ่อแม่พันธ์ุที่ปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ x 100 
                                                                  จำนวนพ่อแม่พันธ์ุทั้งหมดที่นำมากระตุ้น 
ความดกไข่เฉลี่ย (ล้านฟอง/ตัว)          =    จำนวนไข่ท้ังหมด x 100 

                 จำนวนแม่พันธ์ุทั้งหมด 
อัตราการฟัก (%)         =    จำนวนลูกหอยระยะตัวดี (D-shape) x 100 
                                จำนวนไข่ท้ังหมด  
อัตรารอดตาย (%)          =    จำนวนพ่อแม่พันธ์ุหอยท่ีเหลือ x 100 
                              จำนวนพ่อแม่พันธ์ุทั้งหมด    
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 2.6 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
 วิเคราะห์คุณภาพน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั ้ง โดยวัดอุณหภูมิน้ำด้วยเทอร์โมมิเตอร์ วัดความเป็นกรด-ด่างด้วย 

เครื ่อง pH meter วัดปริมาณออกซิเจนที ่ละลายในน้ำ วิเคราะห์ความเป็นด่าง ปริมาณไนโตรเจนจากการวิเคราะห์  

ค่าแอมโมเนียรวมและไนไตรท์ ตามวิธีของ Strickland and Parson (1972) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที ่เป็นเปอร์เซ็นต์ทำการแปลงข้อมูลเพื ่อปรับปรุงข้อมูลให้มีการกระจายแบบปกติ  (normal distribution)  
นำข้อมูลแต่ละชุดการทดลองวิเคราะห์ความแตกต่างของผลการทดลอง โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบแจกแจงทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในแต่ละชุดการทดลอง เปรียบเทียบโดย 
Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  
 
ผลการศึกษา 
1. การศึกษาผลของความเค็มต่อความสมบูรณ์เพศของหอยตะโกรมกรามขาวที่ระดับความเค็ม 4 ระดับ คือ 20 , 25, 30, และ 
35 ส่วนในพัน พ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวมีความกว้างเฉลี่ยเริ่มต้น 8.06±0.18 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น 
11.85±0.02 เซนติเมตร และน้ำหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 256.96±1.93 กรัม ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(P>0.05) ทำการกระตุ้นให้มีการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์โดยวิธีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ทุก 2 สัปดาห์ โดยทำการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ผลการศึกษาดังน้ี  
 1.1 จำนวนพ่อแม่พันธ์ุหอยตะโกรมกรามขาวปล่อยเซลล์สืบพันธุ์เฉลี่ย 

จากการศึกษาพบว่า มีพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวที่ปล่อยเซลล์สืบพันธุ์มีจำนวนไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยมีจำนวนพ่อแม่พันธุ ์หอยตะโกรมกรามขาวปล่อยเซลล์สืบพันธุ ์เฉลี ่ย 46.77±18.04, 
39.62±21.27, 39.52±21.90 และ 32.43±21.51 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (ตารางท่ี 1) 

1.2 ความดกไข่เฉลี่ย 

จากการศึกษาพบว่า แม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวที่เลี้ยงในน้ำระดับความเค็ม 20, 25, 30 และ 35 ส่วนในพัน 
มีความดกไข่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยมีความดกไข่เฉลี่ย 15.31±8.45, 11.84±4.92, 10.40±8.12 
และ 6.86±4.71 ล้านฟอง/ตัว ตามลำดับ (ตารางท่ี 1) 

1.3 อัตราการฟัก 
จากการศึกษาอัตราการฟักไข่ของพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวที่เลี้ยงในน้ำระดับความเค็ม 20, 25, 30 และ 

35 ส่วนในพัน มีอัตราการฟักไข่เฉลี่ย 85.26±12.46, 86.87±9.71, 82.14±5.32 และ 66.56±15.26 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ 
(ตารางที่ 1) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติพบว่า อัตราการฟักของพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในน้ำระดับความเค็ม 20, 25 และ 30 ส่วนในพัน มีอัตราการฟักไข่ 
ไม่แตกต่างกันและมีค่าสูงกว่าพ่อแม่พันธ์ุที่เลี้ยงในระดับความเค็ม 35 ส่วนในพัน (P<0.05) 

1.4 อัตรารอดตาย 
จากการศึกษาอัตรารอดตายของพ่อแม่พันธ์ุหอยตะโกรมกรามขาวที่เลี้ยงในน้ำระดับความเค็ม 20, 25, 30 และ 

35 ส่วนในพัน มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 84.44±10.18, 86.67±6.67, 66.67±6.67 และ 64.44±10.18 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ 
(ตารางที่ 1) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติพบว่า อัตรารอดตายของพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวที่เลี้ยงในน้ำระดับความเค็ม 25 ส่วนในพัน มีอัตรารอดตาย
สูงกว่าพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวที่เลี้ยงในน้ำระดับความเค็ม 30 และ 35 ส่วนในพัน (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างกัน 

ที่ระดับความเค็ม 20 ส่วนในพัน และอัตรารอดตายของพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวที่เลี้ยงในน้ำระดับความเค็ม 20, 30 
และ 35 ส่วนในพัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05)  
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ตารางที่ 1 การปล่อยเซลล์สบืพันธุ์ ความดกไข่ อัตราการฟักและอตัรารอดตาย 
ระดับความเคม็ (ส่วนในพัน) 20 25 30 35 

จำนวนหอยปล่อยเซลล์สืบพันธุ ์(%) 46.77±18.04a 39.62±21.27a 39.52±21.90a 32.43±21.51a 

ความดกไขเ่ฉลี่ย (ล้านฟอง/ตัว) 15.31±8.45a 11.84±4.92a 10.40±8.12a 6.86±4.71a 

อัตราการฟักเฉลี่ย (%) 85.26±12.46a 86.87±9.71a 82.14±5.32a 66.56±15.26b 

อัตรารอดตายเฉลี่ย (%) 84.44±10.18ab 86.67±6.67a 66.67±6.67b 64.44±10.18b 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ต่างกันในแถวเดียวกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ (P<0.05) 

2. คุณภาพน้ำ 
คุณภาพน้ำของพ่อแม่พันธุ ์หอยตะโกรมกรามขาวที่เลี ้ยงในน้ำระดับความเค็ม 20 , 25, 30 และ 35 ส่วนในพัน  

มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันในแต่ละพารามิเตอร์ (ตารางที่ 2) มีค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ 27.94±0.95 - 28.11±1.01 องศาเซลเซียส, 
ความเป็นกรดด่าง 8.05±0.01 - 8.09±0.11, ปริมาณออกซิเจนที ่ละลายน้ำ 5 .78±0.60 - 6.27±0.85 มิลลิกรัม/ลิตร,  
ความเป็นด่าง 114.15±9.49 - 125.64±8.46 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณแอมโมเนียรวม 0.2219±0.15 - 0.3863±0.51 มิลลิกรัม/ลิตร, 
และไนไตรท์-ไนโตรเจน 0.2446±0.15 - 0.3049±0.30 มิลลิกรัม/ลิตร 

ตารางที่ 2 คุณภาพน้ำในช่วงทำการทดลองขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุหอยตะโกรมกรามขาวท่ีระดับความเคม็ต่างกัน 

สรุปและวิจารณ์ผล 
 การศึกษาครั้งนี้พบว่าผลของระดับความเค็ม 20, 25, 30 และ 35 ส่วนในพัน ที่ใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาว
ไม่มีความแตกต่างกันต่อจำนวนพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวที่ปล่อยเซลล์สืบพันธุ์และไม่มีผลต่อความดกไข่ แต่ระดับ
ความเค็มที่ต่ำกว่า 30 ส่วนในพัน มีแนวโน้มจำนวนพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวที่ปล่อยเซลล์สืบพันธุ์และมีความดกไข่
ดีกว่าที่ความเค็มมากกว่า 30 ส่วนในพัน สอดคล้องกับ รัชฎา (2537) ได้ศึกษาฤดูกาลวางไข่ผสมพันธุ์ของหอยตะโกรมกรามขาว 
Crassostrea belcheri ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าช่วงระยะเวลาที่หอยตะโกรมกรามขาววางไข่มากค่าความเค็ม
ของน้ำทะเลมีค่าระหว่าง 15 - 30 ส่วนในพัน และใกล้เคียงกับ Laakonen (2014) รายงานการสำรวจหอยตะโกรม (Crassostrea 
virginica) ในแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ พบว่าความเค็มและการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของหอยตะโกรมมีความสัมพันธ์กันโดยที่
ความเค็มอยู่ระหว่าง 25 - 27 ส่วนในพัน มีค่า condition index สูงกว่าความเค็มระหว่าง 33 - 38 ส่วนในพัน นอกจากนี้ยังมี
รายงานกล่าวว่าหอยตะโกรมที่นำมาจากอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเลี้ยงท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในบ่อดินและทะเล
ที่มีความเค็มระหว่าง 18.20 - 30.05 ส่วนในพัน มีการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์และวางไข่ได้ตลอดทั้งปี (รัชฎา และคณะ , 2536) 
พ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวที่เลี้ยงระดบัความเค็ม 20 และ 25 ส่วนในพัน สามารถปล่อยเซลลส์ืบพันธุ์ได้ตลอดทุกครั้งท่ีมี
การกระตุ้น แต่พ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวที่เลี้ยงระดับความเค็ม 30 และ 35 ส่วนในพัน ไม่มีการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 
จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งฤดูกาลวางไข่มากของหอยตะโกรมกรามขาวมี 2 ช่วง คือ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน และระหว่าง
เดือน กันยายน - พฤศจิกายน (รัชฎา, 2537)  

อัตราการฟักไข่ของพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวที่เลี้ยงระดับความเค็ม 20, 25 และ 30 ส่วนในพัน มีค่าสูงกว่า
พ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวที่เลี้ยงที่ระดับความเค็ม 35 ส่วนในพัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Tan and Wong (1996) 
พบว่า ความเค็มช่วงที่ทนได้ต่อการพัฒนาจากไข่ถึงระยะตัวดี (D-shape) ของลูกหอยตะโกรมกรามขาวอยู่ในช่วง 12 - 30 ส่วนในพัน 
และช่วงที่เหมาะสม 24 - 30 ส่วนในพัน เช่นเดียวกับการศึกษาของ Amelia et al. (2016) พบว่าลูกหอยตะโกรมกรามดำมี
ความเค็มที่เหมาะสมต่อการพัฒนาจากไข่ถึงระยะตัวดี (D-shape) อยู่ในช่วง 15 - 30 ส่วนในพัน แตกต่างจากการทดลองของ 
Muranaka and Lannan (1984) รายงานว่าในหอย Crassostrea gigas ที่ความเค็มต่ำกว่า 30 ส่วนในพัน จะส่งผลในเชิงลบต่อ

พารามิเตอร ์ ความเค็ม (ส่วนในพัน) 
20 25 30 35 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.94±0.95 28.11±1.01 28.05±1.01 28.06±1.12 

ความเป็นกรด-ด่าง 8.09±0.11 8.05±0.10 8.06±0.10 8.07±0.11 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (มิลลิกรัม/ลติร) 6.27±0.85 6.11±0.73 5.97±0.62 5.78±0.60 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัม/ลิตร) 114.15±9.49 114.82±8.72 118.92±10.39 125.64±8.46 
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัม/ลิตร) 0.3783±0.63 0.2219±0.15 0.3576±0.59 0.3863±0.51 
ไนไตรท์ (มิลลิกรัม/ลิตร) 0.3049±0.30 0.2641±0.18 0.2683±0.19 0.2446±0.15 
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การพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์ แม้ว่าการปรับสภาพพ่อแม่พันธุ์ที่ระดับความเค็ม 20 - 30 ส่วนในพัน จะสามารถทำให้พ่อแม่พันธุ์มี
การพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์ได้แต่อัตราการรอดของลูกหอยในระยะวัยอ่อนจะมีค่าลดลง  
 รัชฎา และคณะ (2536) ได้รายงานการศึกษาการเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวในบ่อดินและทะเลที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยสามารถเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ตามธรรมชาติที่มีความเค็มระหว่าง 18.20 - 30.05 ส่วนในพัน สอดคล้องกับผลการศึกษา
อัตรารอดตายของพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวเม่ือเลี้ยงในระดับความเค็ม 20, 25, และ 30 ส่วนในพัน มีค่าสูงกว่าพ่อแม่
พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวที่เลี้ยงในระดับความเค็ม 35 ส่วนในพัน  
 ในส่วนของคุณภาพน้ำระหว่างการศึกษาทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แต่ความแตกต่าง
ของระดับความเค็มซ่ึงเม่ือเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ที่ความเค็มสูงในระยะเวลานานจึงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพ่อแม่พันธุ์หอย
ตะโกรมกรามขาวที่เลี้ยงในระดับความเค็ม 35 ส่วนในพัน ซึ่ง วิทยา และสิริพร (2542 อ้างตาม Boy, 1990) กล่าวว่า เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงช่วงระดับความเค็มมากจากระดับความเค็มที่เหมาะสมจะทำให้สัตว์น้ำตาย เพราะว่าสัตว์น้ำไม่สามารถรักษา
ภาวะสมดุลภายในร่างกายได้ (homeostasis) นอกจากนี้ ความเค็มมีผลต่อระบบการควบคุมน้ำในตัวหอย ความเค็มที่ต่ำหรือ
สูงขึ้นมากกว่าที่หอยอาศัยอยู่เดิมมาก มีผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์และยังมีผลต่ออัตราการกรองกินอาหาร
จากน้ำของหอยตะโกรม (Galtsoft, 1964) 
 สรุปผลการศึกษาการขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวในโรงเพาะฟักในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาแนวโน้มการปล่อย
เซลล์สืบพันธุ์และความดกไข่ รวมทั้งผลของอัตราการฟักไข่และอัตรารอดของพ่อแม่พันธุ์ที่ดีกว่า ความเค็มที่เหมาะสมในการขุนเลี้ยง
พ่อแม่พันธ์ุหอยตะโกรมกรามขาวในโรงเพาะฟักอยู่ที่ระดับความเค็ม 20 - 25 ส่วนในพัน 

 
คำขอบคุณ  
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีทุกท่านของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
ที่ให้ความช่วยเหลือจนการวิจัยครั้งนี้สำเร็จได้เป็นอย่างดี 
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ผลของโปรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและความต้านทานโรคในปลาตะกรับ  
(Scatophagus argus Linnaeus, 1766) 
 
อรัญญา อัศวอารีย1์* กฤษณา องอาจ1 เพ็ญศรี เมืองเยาว์1 จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์2 และ กมลศิริ รักกมล1 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6  (สงขลา) 
2ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา 
 
บทคัดย่อ 

การทดลองเลี้ยงปลาตะกรับด้วยอาหารเม็ดผสมจุลินทรีย์โปรไบโอติก 4 ชนิด ในถังขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 15 ถัง 
ความหนาแน่น 60 ตัวต่อถัง แบ่งเป็น 5 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ำ ได้แก่ ชุดควบคุม (C) และชุดใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติก 4 ชนิด 
คือ Bacillus licheniformis (BL), B. subtilis (BS), Lactobacillus plantarum (LP) และ L. rhamnosus (LR) ในปริมาณ
ที่มีเซลล์จุลินทรีย์ 106 CFU/g จำนวน 20 มิลลิลิตร ผสมในอาหารเม็ดให้ปลาตะกรับกินวันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 60 วัน 
จากนั้นสุ่มปลาตะกรับในแต่ละชุดการทดลอง ๆ ละ 30 ตัว มาเลี้ยงในตู้ปลาขนาด 25x50x30 เซนติเมตร จำนวน 10 ตัวต่อตู้ 
ฉีดเช้ือแบคทีเรีย Vibrio alginolyticus ที่ระดับความเข้มข้น 6.85x107 CFU/ml เข้าช่องท้องปลาตะกรับตัวละ 0.1 มิลลิลิตร 
ตรวจสอบความต้านทานโรคจากเช้ือ V. alginolyticus บันทึกการตายของปลาตะกรับทุกวันเป็นเวลา 14 วัน นำผลการทดลองที่
ได้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์อัตราการรอดตายของปลาตะกรับ และเพื่อยืนยันการติดเช้ือแบคทีเรียนำปลาตะกรับที่ตายระหว่างการทดลอง
ไปเพาะเช้ือ V. alginolyticus ส่วนปลาตะกรับที่รอดตายนำมาเจาะเลือดและตัดไตส่วนหน้ามาเพาะหาเช้ือ V. alginolyticus 
ในอาหารเลี้ยงเช้ืออีกครั้งเพื่อยืนยันว่าปลาตะกรับที่รอดตายไม่มีการติดเช้ือแบคทีเรีย และทดสอบการติดเช้ือแบคทีเรียโดยวิธี PCR 
พบว่า ปลาตะกรับชุดการทดลองที่ให้กินอาหารเม็ดผสมจุลินทรีย์โปรไบโอติกชนิด Bacillus subtilis (BS) และ Bacillus 
licheniformis (BL) มีเปอร์เซ็นต์อัตราการรอดตายเฉลี่ย เท่ากับ 42.22 ± 51.78 และ 6.67 ± 11.55 ตามลำดับ ในขณะที่ 
ชุดการทดลองที่ให้กินอาหารเม็ดผสมจุลินทรีย์โปรไบโอติกชนิด Lactobacillus plantarum (LP), Lactobacillus rhamnosus (LR) 
และชุดควบคุม พบว่า ตายหมดทั้ง 3 ชุดการทดลอง ในระยะเวลาการตายสะสมหลังจากได้รับเชื้อ V. alginolyticus ที่ 7, 5 
และ 10 วัน ตามลำดับ และเมื่อทดสอบทางสถิติ พบว่า ทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างอย่าง ไม่มีนัยสำคัญ (P>0.05)  
ส่วนการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ชุดการทดลองที่กินอาหารเม็ดผสมจุลินทรีย์โปรไบโอติกชนิด LR  
มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี ่ยดีกว่าชุดที ่กินอาหารเม็ดผสมจุลินทรีย์โปรไบโอติก  
ชนิด Bacillus licheniformis (BL), Bacillus subtilis (BS) และ Lactobacillus plantarum (LP) และมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ยใกล้เคียงกับชุดควบคุม  เมื่อทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างอย่างไม่มี
นัยสำคัญ (P>0.05) เช่นกัน 

การใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติก 4 ชนิดผสมอาหารเม็ดให้ปลาตะกรับกินเป็นระยะเวลา 60 วันนั้น มีผลต่ออัตราการรอดตาย 
การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อที่ไม่แตกต่างกัน แต่จุลินทรีย์โปรไบโอติกชนิด Bacillus licheniformis และ 
Bacillus subtilis มแีนวโน้มในการสร้างความต้านทานต่ออัตราการรอดตายได้ดีกว่าชุดการทดลองอื่น 
 
คำสำคัญ: จุลินทรีย์โปรไบโอติก ความต้านทานโรค การเจรญิเติบโตและความต้านทางโรค ปลาตะกรับ 
   
*ผู้รับผดิชอบ: 1/19 หมู่ 3 ซอย 1 ถนนเก้าแสน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร. 074-311895  

E-mail: aa95208@gmail.com 
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Effects of Probiotics on Growth Performance and Disease Resistance in Spotted Scat (Scatophagus argus 
Linnaeus, 1766) 
 
Aranya Assava-aree1* Kritsana Ong-art1 Pensri Muangyao1 Juliwan Roongkamnertwongsa2 and 
Kamolsiri Rukkamol1 
1Coastal Aquaculture Research and Development Regional center 6 (Songkhla) 
2Songkhla Aquatic Animal Health Research Center 
 
Abstract 

A growth experiment of Spotted scat (Scatooophagus argus) was conducted. Fishes were rearing 
with pellet feed mixed with 4 probiotic strains at 106 CFU/g 20 ml by spraying on pellet before fed to 
spotted scat twice a day. Fishes were cultured in 1,000 liters of 15 tanks at 60 individuals per tank. Each 
experiment composed of five treatments and each treatment had three replications. The control was fed 
with pellet without probiotic, treatment 2 - 5, pellets were sprayed with probiotic Bacillus licheniformis (BL), 
Bacillus subtilis (BS), Lactobacillus plantarum (LP), and Lactobacillus rhamnosus (LR) respectively. The end of 
the experiment at 60 days, then 30 fishes from each thank were sampled and transferred to aquarium in 
size 25x50x30 cm for bacterium disease resistance test. Vibrio alginolyticus was injected to abdominal cavity 
of allvsampled fishes and observe for 14 days. The number of dead fish was recorded daily. The results were 
found that fish feed with the Bacillus subtilis (BS) and Bacillus licheniformis (BL) probiotic-pellet feed showed 
the average survival rate of 42.22±51.78 and 6.67±11.55 respectively. While all fishes fed with the 
Lactobacillus plantarum (LP) , Lactobacillus rhamnosus (LR) , probiotic-pellet feed and control were dead 
within 7, 5 and 10 days, respectively. However, there was no significant different in all treatments (P> 0.05). 
The statistical test also indicated non significantly difference among treatments (p>0.05).  
 From these experiment results, the use of 4 probiotic mixed with pellet for culture spotted scat 60 days 
had no significantly effect on survival rate, growth rate and FCR. However, Bacillus subtilis (BS) and Bacillus 
licheniformis (BL) showed the trend to produce resistance to the survival rate better than other treatments. 
 
Keywords: probiotic, disease resistance, growth rate and survival rate, spotted scat  
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คำนำ  
ปลาตะกรับ Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) มีชื่อสามัญ Spotted scat เป็นปลาเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง  

ที่นิยมบริโภคโดยเฉพาะภาคใต้ ทำให้มีราคาสูง (กิโลกรัมละ 250 - 400 บาท) นอกจากนี้ยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามเนื่องจากเป็น
ปลาที่มีลวดลายข้างลำตัวสีสันสวยงาม ซึ่งส่วนมากปลาตะกรับที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดเป็นปลาที่จับได้จากธรรมชาติและ  
มีแนวโน้มลดลงในทางกลับกันมีความต้องการของตลาดสูงขึ้น ต่อมากรมประมงได้มีการพัฒนาจนสามารถเพาะพันธุ์ลูกปลาตะกรับได้ 
และส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดสงขลาและในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเปลี่ยนมาเลี้ยงปลาตะกรับในกระชัง หรือในบ่อดิน 
หรือเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอื่นกันแบบเกื้อกูล และมีเกษตรกรใช้พื้นที่นากุ้งทิ้งร้างเพื่อเลี้ยงปลาตะกรับเพิ่มขึ้น ทั้งการเพิ่มกำลังผลิต 
การเพิ่มความหนาแน่น เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงขึ้น จึงส่งผลให้สภาวะแวดล้อมในบ่อเลี้ยงไม่เหมาะสม ทำให้ปลาตะกรับเกิด
ความเครียด อ่อนแอและติดเช้ือได้ง่าย เกิดโรคระบาดตามมา โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ที่จะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยง
และผลผลิต เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตในด้านการรักษาและการป้องกัน และความเสี่ยงต่อความเสียหายในการเลี้ยงปลาตะกรับได้ 
ซ่ึงโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชนิด Vibrio alginolyticus หากปลาที่ติดเชื้อจะแสดงอาการว่ายน้ำไร้ทิศทาง เกาะกลุ่ม ลำตัวมี
สีคล้ำ เป็นแผลเปื่อยและทยอยตายในท่ีสุด ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาและป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นการนำจุลินทรีย์โปรไบโอติก มาเป็นแนวทางการศึกษาเพื่อสร้างความต้านทานและลดการใช้ยาปฏิชีวนะใน  
การเพาะเลี้ยง โดยการเสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติกลงไปในอาหารปลา โดยเฉพาะจุลินทรีย์โปรไบโอติกกลุ่มที่มีประโยชน์ ที่พบในลำไส้ 
มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ย่อยสารอาหารบางประเภทของระบบการย่อยที่ไม่สามารถย่อยได้ ทําหน้าที่ในการช่วยปรับสมดุล
ในระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากในระบบทางเดินอาหารมีจุลินทรีย์เป็นจํานวนมากและมีหลายชนิดทั้งที่เป็นประโยชน์และโทษ 
เช่น มีการศึกษาการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกเสริมอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถเพิ่มการเจริญเติบโต (วิลาวัณย์และคณะ, 2554.) 
(ยุทธพลและนงนุช, 2555) ทำให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดีขึ้น (สุบัณฑิตและคณะ, 2550, Mohammadi et.al, 2016, 
Al-Dohail et al., 2009 และ Dhanaraj et.al, 2010 ช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค (Sharma  et.al, 2013) สามารถต่อต้าน 
เชื้อก่อโรคได้จำนวนหนึ่ง (Kontula, 1998) และกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Aly et.al, 2008), (Rengpipat et.al, 2008) (Mukadam, 2015) 
ซ่ึงจุลินทรีย์โปรไบโอติก ได้รับการยืนยันว่ามีความสามารถในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน (immune system) ของปลาส่งผลให้
ปลามีความต้านทานต่อโรคสูงขึ้น โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย (อุดมลักษณ์และจีรพร, 2555) และเพิ่มอัตรารอด
ให้แก่สัตว์น้ำ (ยุทธพลและนงนุช, 2555, สุบัณฑิตและคณะ, 2550 และ สนธิและลิลา, 2541) ดังนั้น การเสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติก 
ลงไปในอาหารของปลาตะกรับในปริมาณที่เหมาะสมน่าจะส่งผลดีต่อสุขภาพของปลาตะกรับได้ เช่นช่วยในการย่อยอาหารทำให้
ประสิทธิภาพในการได้รับอาหารดีขึ้น ปลาแข็งแรง ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น และหากนำจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่เหมาะสมมาใช้นอกจาก 
จะช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกัน ลดการใช้ยาปฎิชีวนะแล้ว อาจจะช่วยในการย่อยสลายของเสียและอินทรีย์สารภายในบ่อ  
ทำให้ของเสียมีปริมาณน้อยลงได้อีกด้วย  

การศึกษาครั้งนี้ จึงได้นำจุลินทรีย์โปรไบโอติก 2 กลุ่ม คือ Bacillus และ Lactobacillus ชนิดต่างกันมาผสมในอาหาร
ทดลองเลี้ยงปลาตะกรับ เพื่อศึกษาความต้านทานโรคและลักษณะสำคัญทางด้านการเพาะเลี้ยง เพื่อพิจารณาศักยภาพการเลี้ยง
ปลาตะกรับต่อไป  
 

วัตถุประสงค ์

ศึกษาประสิทธ ิภาพการใช้จ ุล ินทรีย ์โปรไบโอติก 4 ชนิด ได ้แก่ Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis 
Lactobacillus plantarum และ Lactobacillus rhamnosus ผสมในอาหารต่อความต้านทานโรคจากการติดเช้ือแบคทีเรีย 
Vibrio alginolyticus การเจริญเติบโตของปลาตะกรับ และองค์ประกอบทางเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 472 -



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 P43 

วิธีดำเนินการ 
1. การวางแผนการทดลอง 

ดำเนินงานวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) ทำการทดลองที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) โดยเลี้ยงในอัตราความหนาแน่น 60 ตัวต่อถัง เป็นระยะเวลา 60 วัน 
โดยกำหนดการทดลองออกเป็น 5 ชุดการทดลอง  ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ (Replication) ดังนี้  
 ชุดการทดลองที่ 1 ชุดควบคุม (C) อาหารเมด็ไม่ผสมจลุินทรีย ์

ชุดการทดลองที่ 2 อาหารเมด็ผสมจุลินทรยี์โปรไบโอติก Bacillus licheniformis (BL) 
ชุดการทดลองที่ 3 อาหารเม็ดผสมจุลินทรยี์โปรไบโอติก Bacillus subtilis (BS) 
ชุดการทดลองที่ 4 อาหารเม็ดผสมจุลินทรยี์โปรไบโอติก Lactobacillus plantarum (LP) 
ชุดการทดลองที่ 5 อาหารเม็ดผสมจุลินทรยี์โปรไบโอติก Lactobacillus rhamnosus (LR) 

2. การเตรยีมหัวเช้ือจลุินทรีย ์
เตรียมหัวเชื้อบริสุทธิ์ของจุลินทรีย์โพรไบโอติก 4 ชนิด ได้แก่ เชื้อ Lactobacillus plantarum (LP), Lactobacillus 

rhamnosus (LR), นำมาเลี ้ยงในอาหารเลี ้ยงเชื ้อ De Man Rogosa-Sharoe agar (MRS)  ส ่วน Bacillus subtilis (BS),  
และ Bacillus licheniformis (BL) นำมาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Trypticase soy agar (TSA) จากนั้นนำไปบ่มที่อุณหภูมิที่ 
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ขยายปริมาณเชื้อโดยเลี้ยงในตู้บ่มเชื ้ออุณหภูมิ  30 - 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  
24 - 48 ชั่วโมง เก็บเกี่ยวเซลล์โดยนำเชื้อที่ได้ไปหมุนเหวี่ยงเพื่อแยกเซลล์ที่ 10,000 rpm 15 นาที ล้างเซลล์ที่แยกได้ 2 ครั้ง
ด้วย phosphate buffer saline (PBS) pH 7 และนำมาใช้ผสมในอาหารทดลองแต่ละสูตรเก็บรักษาหัวเชื้อจุลินทรีย์ โปรไบโอติก 
ไว้ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และถ่ายเชื้อใหม่ทุก 1 เดือน (Essa et al., 2010) 

3. การเตรยีมอาหารทดลอง 
ใช้อาหารเม็ดปลาทะเล โปรตีนไม่ต่ำกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ มาผสมหัวเช้ือจุลินทรีย์โปรไบโอติกแต่ละชนิดตามชุดการทดลอง 

โดยฉีดพ่นเซลล์จุลินทรีย์ในสารละลาย Phosphate buffer saline (PBS) ในปริมาณที่มีเซลล์จุลินทรีย์ 106 CFU/g จำนวน  
20 มิลลิลิตร ลงบนอาหารทดลองคลุกพอหมาด ๆ อาหารไม่เปียกติดกันเป็นก้อน โดยเตรียมอาหารที่ผสมจุลินทรีย์ดังกล่าวในปริมาณ 
ที่ใช้หมดใน 24 ชั่วโมง ส่วนอาหารทดลองชุดควบคุมเตรียมโดยผสมอาหารด้วยสารละลาย  PBS ที่ไม่มีจุลินทรีย์ ในปริมาณ  
1 เปอร์เซ็นต์ (v/w)  

4. การเตรยีมการทดลอง 
เตรียมถังขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 15 ใบ ล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ติดตั้งระบบการให้อากาศ ใส่น้ำทะเลความเค็ม 

15 พีพีที พักไว้ 1 สัปดาห์ นำลูกปลาตะกรับ ที่ได้จากโรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและพัฒนาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 
(สงขลา) ใส่ในถังแต่ละชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ ซ้ำละ 60 ตัว มีขนาดความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 10.12±0.98, 
10.48±1.08, 10.11±1.09, 9.94±1.00 และ 10.07±1.14 เซนติเมตร/ตัว น้ำหนักปลาเริ่มต้นเฉลี่ย 38.26±10.92, 42.87±13.14, 
38.60±11.31, 36.04±10.37 และ 38.83±12.45 กรัม/ตัว ในชุดการทดลองที ่ 1(C), 2(BL), 3(BS), 4(LP) และ 5(LR) 
ตามลำดับ เลี้ยงปลาด้วยอาหารเม็ดที่ผสมจุลินทรีย์โปรไบโอติกในแต่ละชุดการทดลอง  โดยให้อาหารวันละ 2 ครั้ง ในเวลา 
09.00 - 10.00 น. และ 15.00 - 16.00 น. ให้กินอาหารจนอิ่ม เปลี่ยนถ่ายน้ำวันละ 1 ครั้ง ๆ ละ 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 60 วัน 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.1 บันทึกการเจริญเติบโตโดยการสุ่มชั่งน้ำหนักและวัดความยาวปลาตะกรับ จำนวน 30 ตัว ทุก 20 วัน นับจำนวน

ปลาทั้งหมดเพื่อทราบอัตรารอดตาย และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 60 วัน นำปลาไปตรวจสอบความต้านทานเชื้อ Vibrio alginolyticus 
ทุกชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ ซ้ำละ 10 ตัว ในตู้ปลาขนาด 25x50x30 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ
สงขลา ตามวิธีการที่ดัดแปลงจาก Aly et al. (2008) โดยฉีดเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวที่ระดับความเข้มข้น 6.85x107 CFU/ml 
เข้าช่องท้องปลาตะกรับ (ตัวละ 0.1 มิลลิลิตร) บันทึกการตายของปลาตะกรับทุกวันเป็นเวลา 14 วัน นำผลการทดลองที่ได้ใน
แต่ละชุดการทดลองคำนวณหาเปอรเ์ซ็นต์อัตราการรอดตายของปลาตะกรับ จากนั้นนำปลาตะกรับท่ีตายระหว่างการทดลองไป
เพาะเชื้อ V. alginolyticus เพื่อยืนยันการติดเชื้อแบคทีเรีย ส่วนปลาตะกรับที่รอดตายนำมาเจาะเลือดและตัดไตส่วนหน้ามา
เพาะหาเชื้อ V. alginolyticus ในอาหารเลี้ยงเชื้ออีกครั้งเพื่อยืนยันว่าปลาตะกรับที่รอดตายไม่มีการติดเชื้อแบคทีเรีย และ
ทดสอบการติดเช้ือแบคทีเรียโดยวิธี PCR (Shruti and Soumya, 2012) 
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5.2 ส่วนปลาตะกรับที่เหลือเมื่อสิ้นสุดการทดลอง โดยทำการแล่เนื้อปลาจากแต่ละชุดการทดลองจำนวน 500 กรัม 
ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีในเนื้อปลา ได้แก่ ระดับโปรตีน ไขมัน และเถ้า (วิธีทดสอบอ้างอิงตาม 
AOAC (2012) 981.10) หาระดับคาร์โบไฮเดรต (วิธีทดสอบอ้างอิงตาม Compendium of methods for food analysis (2003)) 
และความช้ืน (วิธีทดสอบอ้างอิงตาม In house method based on AOAC (2012) 950.46 (B)) 
 5.3 ตรวจเช็คคุณภาพน้ำในถังเลี้ยงปลาในระหว่างการทดลอง โดยวัดอุณหภูมิน้ำและปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 
ด้วยเคร ื ่อง DO meter ยี ่ห ้อ YSI ร ุ ่น 57 ความเค็มด้วยเครื ่องว ัดความเค็ม (Salino-refractometer ยี ่ห ้อ ATAGO)  
ความเป็นกรด-ด่างของน้ำด้วยเครื่อง pH meter ยี่ห้อ WTW รุ่น Multiline P4 และเก็บตัวอย่างน้ำในถังเลี้ยงเพื่อนำไปวิเคราะห์
คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ปริมาณแอมโมเนียรวมด้วยวิธี Modified indo-phenol blue (Sasaki and Sawada, 1980) 
ไนไตรท์ ด้วยวิธี Diazotization (Bendschneider and Robinson, 1952) ไนเตรท ด้วยวิธี Cadmium reduction method 
เพื่อรีดิวซ์ไนเตรทให้เป็นไนไตรท์ (APHA,1985) แล้ววัดไนไตรท์ที่เกิดขึ้นด้วยวิธี Diazotization ดังข้างต้น  
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

นำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์อัตราการรอดตาย ตัวแปรการเจริญเติบโต และคุณภาพน้ำ หาค่าความแปรปรวน
ของค่าเฉลี่ยแบบ One way analysis of variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย Duncan’s new 
multiple range test ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติสำเร็จรูป ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์  
 
ผลการศึกษา 
1. ความต้านทานเช้ือแบคทีเรยี Vibrio alginolyticus 
 นำปลาตะกรับที่ได้รับอาหารเม็ดที่ผสมจุลินทรีย์โปรไบโอติกแต่ละชนิดเป็นเวลา 60 วัน มาตรวจสอบความต้านทาน
โรคจากเชื้อ Vibrio alginolyticus บันทึกการตายของปลาตะกรับทุกวันเป็นเวลา 14 วัน นำผลการทดลองที่ได้ในแต่ละชุด  
การทดลองคำนวณหาเปอร์เซ็นต์อัตราการรอดตายของปลาตะกรับ พบว่า ปลาตะกรับชุดการทดลองที่ให้กินอาหารเม็ดผสมจุลินทรีย์
โปรไบโอติกชนิด Bacillus subtilis (BS) และ Bacillus licheniformis (BL) เมื่อได้รับเชื้อ V. alginolyticus เป็นเวลาครบ 
14 วัน มีเปอร์เซ็นต์อัตราการรอดตายเฉลี่ย เท่ากับ 42.22±51.78 และ 6.67±11.55 ตามลำดับ ซึ่งขณะที่ชุดการทดลองที่ให้
กินอาหารเม็ดผสมจุลินทรีย์โปรไบโอติกชนิด Lactobacillus plantarum (LP), Lactobacillus rhamnosus (LR), และชุดควบคุม 
ตายหมดทั้ง 3 ชุดการทดลอง ในระยะเวลาการตายสะสมหลังจากได้รับเชื้อ V. alginolyticus ที่ 7, 5 และ 10 วัน ตามลำดับ 
ดังภาพที่ 1 เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า ทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญ (p>0.05) และนำปลาตะกรับท่ี
ตายระหว่างการทดลองไปเพาะเช้ือ V. alginolyticus เพื่อยืนยันการติดเช้ือแบคทีเรีย และปลาตะกรับที่รอดตายนำมาเจาะเลือด
และตัดไตส่วนหน้ามาเพาะหาเชื้อ V. alginolyticus ในอาหารเลี้ยงเชื้ออีกครั้งเพื่อยืนยัน พบว่า ปลาตะกรับที่รอดตายไม่มี  
การติดเช้ือแบคทีเรียดังกล่าว  
 

 
ภาพที่ 1 เปอร์เซ็นต์การรอดตายของปลาตะกรับ หลังได้รับเชื้อแบคทีเรีย V. alginolyticus เป็นระยะเวลา 14 วัน 
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2. การเจรญิเติบโต 
จากการทดลองเลี้ยงปลาตะกรับด้วยอาหารเม็ด (ชุดควบคุม) และอาหารเม็ดผสมจุลินทรีย์โปรไบโอติก ในแต่ละชุดการทดลอง 

พบว่า อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย มีค่าอยู่ระหว่าง 0.41±0.20 – 0.53±0.12 กรัมต่อตัวต่อวัน และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 
มีค่าอยู่ระหว่าง 1.61±0.43 – 2.83±2.10 โดยชุดการทดลองที่กินอาหารเม็ดผสมจุลินทรีย์โปรไบโอติกชนิด Lactobacillus 
rhamnosus (LR) มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ยดีกว่าชุดที่กินอาหารเม็ดผสมจุลินทรีย์ 
โปรไบโอติกชนิด Bacillus licheniformis (BL), Bacillus subtilis (BS) และ Lactobacillus plantarum (LP) และมีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ยใกล้เคียงกับชุดควบคุม เม่ือทดสอบทางสถิติด้านการเจริญเติบโตทุกตัวแปร
ทุกชุดการทดลอง พบว่า มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญ (p>0.05) ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการเจรญิเติบโตของปลาตะกรับในแต่ละชุดการทดลอง 

ผลการเจริญเติบโต 
ชุดการทดลอง 

1 © 2 (BL) 3 (BS) 4 (LP) 5 (LR) 

น้ำหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 

(กรัม/ตัว) 
38.26±10.92 a 42.87±13.14a 38.60±11.31a 36.04±10.37a 38.83±12.45a 

น้ำหนักเฉลี่ยสุดท้าย 

(กรัม/ตัว) 
70.20±22.60a 67.85±23.27a 64.41±20.80a 60.78±16.79a 69.90±22.26a 

อัตราการเจรญิเติบโต
เฉลี่ย (กรัม/ตัว/วัน) 

0.53±0.12a 0.42±0.05a 0.43±0.03a 0.41±0.20a 0.52±0.06a 

อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อ (FCR) 

1.64±0.50a 1.96±0.87a 2.83±2.10a 2.22±1.02a 1.61±0.43a 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันหากกำกับด้วยตัวอักษรต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) 

 
3. องค์ประกอบทางเคม ี

นำปลาตะกรับที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดผสมจุลินทรีย์โปรไบโอติกในแต่ละชุดการทดลองที่เหลือจากกการนำไปทดสอบเช้ือ 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง โดยทำการแล่เนื้อปลาจากแต่ละชุดการทดลองจำนวน 500 กรัม ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์ 
หาองค์ประกอบทางเคมีในเนื้อปลา พบว่า องค์ประกอบทางเคมีในเนื้อปลามีค่าใกล้เคียงกันทุกชุดการทดลอง โดยปริมาณโปรตีน 
มีค่าระหว่าง 19.35 – 20.55 กรัม/100 กรัม ไขมันมีค่าระหว่าง 11.21 – 12.98 กรัม/100 กรัม เถ้ามีค่าระหว่าง 1.26 – 1.70 
กรัม/100 กรัม และความช้ืนมีค่าระหว่าง 68.06 – 69.12 กรัม/100 กรัม ส่วนปริมาณคาร์โบไฮเดรตตรวจไม่พบทุกชุดการทดลอง 
ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงปริมาณองค์ประกอบทางเคมี และค่าการสะสมโปรตีน ในเนื้อปลาแต่ละชุดการทดลอง 

ตัวแปร 
ชุดการทดลอง 

1 (C) 2 (BL) 3 (BS) 4 (LP) 5 (LR) 

ปริมาณโปรตีน (ก./100 ก.) 20.47 20.29 19.89 19.35 20.55 

ปริมาณคารโ์บไฮเดรต (ก./100 ก.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ปริมาณไขมัน (ก./100 ก.) 11.99 11.21 11.47 12.98 12.17 

เถ้า (ก./100 ก.) 1.66 1.45 1.26 1.51 1.70 

ความช้ืน (ก./100 ก.) 68.59 69.12 69.07 68.06 68.27 
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4. คุณภาพน้ำระหว่างการทดลอง 
จากการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการทดลอง พบว่า ปริมาณแอมโมเนียรวม ไนไตรท์ ไนเตรท และฟอสเฟต 

มีค่าระหว่าง 1.65 - 1.95, 0.28 - 0.49, 1.14 - 1.38 และ 0.37 - 0.69 mg-N/L โดยในชุดการทดลองที่ให้อาหารเสริม 
โปรไบโอติกทั้ง 4 ชนิด มีปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรท พบมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญ (p>0.05) ยกเว้น
ปริมาณฟอสเฟต ในชุดการทดลองที่ให้อาหารเสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติกทั้ง 4 ชนิด มีค่าสูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 
(p<0.05) กับชุดควบคุม (ตารางที่ 3) แต่คุณภาพน้ำดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการดำรงชีวติของสัตว์น้ำ (ไมตรี, 2530)  
 

ตารางที่ 3 คุณภาพน้ำระหว่างการทดลองเลี้ยงปลาตะกรับในแต่ละชุดการทดลอง  

ตัวแปร 
ชุดการทดลอง 

1 (C) 2 (BL) 3 (BS) 4 (LP) 5 (LR) 

แอมโมเนียรวม (mg-N/L) 1.65±0.21a 1.83±0.35a 1.90±0.26a 1.95±0.17a 1.88±0.25a 

ไนไตรท์ (mg-N/L) 0.28±0.11a 0.46±0.24a 0.44±0.12a 0.49±0.32a 0.49±0.33a 

ไนเตรท (mg-N/L) 1.14±0.38a 1.31±0.35a 1.31±0.36a 1.37±0.29a 1.38±0.40a 

ฟอสเฟต (mg-P/L) 0.37±0.21b 0.64±0.18a 0.62±0.12a 0.68±0.12a 0.69±0.16a 
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ภาพที่ 2 ปริมาณไนโตรเจนรวม ไนไตรท์ ไนเตรท และฟอสฟอรัส ในแต่ละชุดการทดลอง 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

จากการทดลองเลี้ยงปลาตะกรบัด้วยอาหารเม็ดผสมจุลนิทรีย์โปรไบโอตกิ 4 ชนิด เป็นเวลา 60 วัน ทดสอบความต้านทานโรค
จากการติดเชื้อแบคทีเรีย Vibrio alginolyticus โดยตรวจสอบการตายสะสมเป็นเวลา 14 วัน พบว่า ปลาตะกรับชุดการทดลอง 
ที่ได้รับอาหารผสมโปรไบโอติกชนิด  Bacillus subtilis (BS) และ Bacillus licheniformis (BL) มีเปอร์เซ็นต์อัตราการรอดตายเฉลี่ย 
เท่ากับ 42.22±51.78 และ 6.67±11.55 ตามลำดับ ซ่ึงขณะที่ปลาตะกรับชุดการทดลองที่ให้กินอาหารเม็ดผสมจุลินทรีย์โปรไบโอติก 
ชนิด Lactobacillus plantarum (LP), Lactobacillus rhamnosus (LR) และชุดควบคุมได้ตายหมดในระยะเวลาการตายสะสม
หลังจากได้รับเชื้อ V. alginolyticus ที่ 7, 5 และ 10 วัน ตามลำดับ ซึ่งมีผลสอดคล้องกับการทดสอบกลุ่มปลากะรังจุดส้ม
หลังจากได้รับโปรไบโอติกชนิด L. plantarum ในความเข้มข้น 106 และ 1010 CFU ต่อกิโลกรัม พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสำคัญในอัตราการรอดตาย (Son et al., 2009) เช่นเดียวกับการศึกษาในปลาหมอของเมธาวีและคณะ, (2560) และใน
ปลานิลของวิลาวัญย์และคณะ, 2554; อุดมลักษณ์, 2555; นัยนา, 2558 แต่ในขณะที่ผลการศึกษาของ Al-Dohail et al. (2009) 
ที่พบว่า ลูกปลาดุกรัสเซียที่ได้รับอาหารผสมโปรไบโอติก Lactobacillus acidophilus ในปริมาณ 3.01x107 โคโลนี/กรัม  
มีอัตรารอดตายสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)  

การเจริญเติบโต จากการทดลองเลี้ยงปลาตะกรับด้วยอาหารเม็ดที่มีระดับโปรตีนไม่ต่ำกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการผสม
ด้วยจุลินทรีย์โปรไบโอติกทั้ง 4 ชนิด เป็นระยะเวลา 60 วัน พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับชุดควบคุม 
ซึ่งสอดคล้องกับ Merrifield et al. (2010) แต่การศึกษาในปลาทับทิมใช้โปรไบโอติก 4 ชนิด เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต การใช้
อาหารและความต้านทานโรคในปลาทับทิม พบว่า เมื่อปลาได้รับอาหารที่ผสม Bacillus licheniformis มีการเจริญเติบโตสูง
กว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) กับปลาที่ได้รับอาหารผสม Lactobacillus plantarum และ L. rhamnosus 
(คณาธิป และคณะ, 2558) 

ด้านองค์ประกอบทางเคมี เมื่อนำปลาตะกรับที่ได้รับอาหารที่มีการผสมจุลินทรีย์โปรไบโอติกครบ 60 วัน ตรวจสอบ
คุณภาพเนื้อปลา เพื่อตรวจสอบหาระดับโปรตีน ไขมัน และเถ้า พบว่า องค์ประกอบด้านปริมาณโปรตีนทั้ง 4 ชุดการทดลอง 
ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) และมีค่าใกล้เคียงกับปลากระบอก (20.5 กรัมต่อเนื้อปลา 100 กรัม) และปลาทู (20 กรัมต่อเนื้อ
ปลา 100 กรัม)  ปริมาณไขมันในเนื้อปลาตะกรับ ชุดที่เสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติกชนิด Lactobacillus plantarum และ 
Lactobacillus rhamnosus มีปริมาณสูงกว่าชุดควบคุมและชุดที่เสริมโปรไบโอติกจุลินทรีย์ชนิด Bacillus licheniformis 
และ Bacillus subtilis และมีปริมาณไขมันท่ีสูงกว่าของปลากระบอก (1.6 กรัมต่อเนื้อปลา 100 กรัม) และปลาทู (6.7 กรัมต่อ
เนื้อปลา 100 กรัม) (กระทรวงสาธารณสุข, 2544)  
 จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การใช้อาหารผสมจุลินทรีย์กลุ่ม Bacillus ในปริมาณ 106 CFU/g เลี้ยงปลาตะกรับใน
ระยะเวลา 60 วัน ทำให้มีผลในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิด Vibrio alginolyticus ได้ในระดับหนึ่ง ซ่ึงแนวทางในการศึกษา
เพิ่มเติมโดยการเพิ่มระดับความเข้มข้นของปริมาณจุลินทรีย์ หรือโดยการให้อาหารผสมจุลินทรีย์ในระยะเวลานานข้ึน 
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ศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาทู (Rastrelliger brachysoma) ในถังพลาสติก PE 
 
พิชญา ชัยนาค1* ธันว์ จิตตนูนท์2 เนตรดาว วิเศษโส3 และ วารินทร์ ธนาสมหวัง4 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 5 (ภูเกต็) 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา 
3กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
4กรมประมง 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาความหนาแน่นท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาทู (Rastrelliger brachysoma) ในถังพลาสติกPE โดยแบ่ง
ความหนาแน่นเป็น 5 ระดับ คือ 100, 300, 500, 700 และ 900 ตัว/ลูกบาศก์เมตร อนุบาลลูกปลาทูแรกฟักเป็นระยะเวลา 30 วัน 
ผลการศึกษาพบว่าลูกปลาทูที่อนุบาลในระดับความหนาแน่น 100 และ 300 ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีน้ำหนักเฉลี่ย 21.16±1.11 และ 
21.92±1.45 มิลลิกรัม สูงกว่าน้ำหนักเฉลี่ยของลูกปลาทูที่อนุบาลที่ระดับความหนาแน่น 500, 700 และ 900 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 
(16.92±1.33, 16.88±1.12 และ 16.86±1.16 มิลลิกรัม ตามลำดับ) อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ส่วนความยาวเฉลี่ยของ 
ลูกปลาทูท่ีอนุบาลที่ระดับความหนาแน่น 100, 300, 500, 700 และ 900 ตัว/ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 6.36±0.89, 6.65±1.13, 
5.86±1.14, 5.78±1.26 และ 5.51±0.97 มิลลิเมตร ไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) อัตรารอดของลูกปลาทูที่อนุบาลที่ระดับ
ความหนาแน่น 100 และ 300 ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีอัตรารอดเฉลี่ยเท่ากับ 45.33±2.31 และ 45.78±4.02 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่า
ลูกปลาทูที่อนุบาลที่ระดับความหนาแน่น 500 ตัว/ลูกบาศก์เมตร (P<0.05) มีอัตรารอดเฉลี่ยเท่ากับ 42.53±4.77 เปอร์เซ็นต์ 
และสูงกว่าลูกปลาทูท่ีอนุบาลที่ระดับความหนาแน่น 700 และ 900 ตัว/ลูกบาศก์เมตร (P<0.05) ซ่ึงลูกปลาทูที่อนุบาลที่ระดับ
ความหนาแน่น 700 และ 900 ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีอัตรารอดเฉลี่ยเท่ากับ 39.81±3.19 และ 39.93±5.64 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่าง
ทางสถิติ (P>0.05) 

จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการอนุบาลลูกปลาทูในช่วง 30 วันแรก ความหนาแน่นของการอนุบาลส่งผลตอ่การเจรญิเติบโต
และอัตราการรอดตายของลูกปลาทู โดยระดับความหนาแน่นที่เหมาะสมที่สุด ควรอนุบาลที่ความหนาแน่น 300 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 

 
คำสำคัญ: ความหนาแน่น ลูกปลาท ูการเจรญิเติบโต อัตรารอด 
   
*ผู้รับผดิชอบ: 100 หมู่ 4 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทร 0-8876-51393 E-mail: phuketcoastal@gmail.com 
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Study on Optimum Stocking Density of Shorted-body mackerel  
(Rastrelliger brachysoma) Nursing in PE tank 
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1Coastal Aquaculture Research and Development Regional 5 Center (Phuket) 
2Phangnga Coastal Aquaculture Research and Development Center 
3Coastal Aquaculture Research and Development Division 
4Department of Fisheries 

 
Abstract 

The optimum stocking density of short-bodied mackerel (Rastrelliger brachysoma) larvae in PE tanks 
was studied on 5 experiments of the different density of 100, 300, 500, 700 and 900 fish/m3. The newly hatched 
short-bodied mackerel larvae were nursed for 30 days. The results showed that short-bodied mackerel larvae 
nursed at a density of 100 and 300 fish/m3 showed average weight (16.92±1.33, 16.88±1.12 and 16.86±1.16 mg) 
higher than average weight of short-bodied mackerel larvae nursed at the densities of 500, 700 and 900 fish/m3 

(20.05±0.35, 19.44±0.75 and 19.17±0.70 mg, respectively) (P<0.05). The average length of short-bodied 
mackerel larvae nursed at  densities of 100, 300, 500, 700 and 900 fish/m3 were 6.36±0.89, 6.65±1.13, 
5.86±1.14, 5.78±1.26 and 5.51±0.97 mm (P>0.05). The survival rate of short-bodied mackerel larvae nursed 
at densities of 100 and 300 fish/m3 were 45.33±2.31 and 45.78±4.02%, which were higher than short-bodied 
mackerel larvae nursed at the density of 500 fish/m3 (42.53±4.77%) (P<0.05). Short-bodied mackerel larvae 
nursed at the densities of 700 and 900 fish/m3 (P<0.05) showed the survival rate of 39.81±3.19 and 
39.93±5.64%. 

In conclusion of this study, it showed the growth performances and survival rate of short-bodied 
mackerel larvae which were nursed in 30 days related to the density level. It can be concluded that  
the most effectiveness of stocking density for this rearing was 300 fish/m3. 
 
Keywords: Stocking density, Short-bodied mackerel (Rastrelliger brachysoma), Growth, Survival rate  
   
*Corresponding author: 100 Moo 4, Paklok Sub-district, Thalang District, Phuket Province 83110  
  Tel. 0 8876 51393 E-mail: phuketcoastal@gmail.com 
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คำนำ 

ปลาทู Rastrelliger brachysoma (bleeker, 1851) อยู่ในวงศ์ Scombridae อาศัยในแหล่งน้ำท่ีมีความเค็มของน้ำ
ไม่เกิน 32 ส่วนในพัน พบแพร่กระจายในเขตอินโดแปซิฟิก ทั้งในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก (Collette and Nauen, 
1983) ประเทศไทยพบแพร่กระจายทั้งในทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยและสหภาพพม่า จนถึงบริเวณด้านตะวันตก
ของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณชายฝั่งจนถึงที่ระดับความลึกไม่เกิน 50 เมตร (ไพเราะ, 2541) ปลาทูเป็นปลาขนาดเล็ก มีรสชาติดี 
และมีคุณค่าทางอาหารสูง จึงมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 
ปริมาณการจับปลาทูแต่ละปีเพิ่มมากขึ้น ในปี 2555 ปลาทูท่ีจับจากอ่าวไทยและมหาสมุทรอินเดียมีปริมาณ 128,958 ตัน คิดเป็น
มูลค่า 4,907,593,000 บาท (กรมประมง, 2556) จากความต้องการบริโภคปลาทูในปริมาณเพิ่มมากขึ้นทำให้มีการจับปลาทูในทะเล
เกินกำลังผลิตของธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรของปลาทูในน่านน้ำไทย กรมประมงจึงป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยการ
ห้ามจับปลาทูในฤดูวางไข่ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม ของทุกปี ในเขตอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ถึงสุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตามผลผลิตปลาทูจากทะเลยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชากรในประเทศที่เพิ่มขึ้น 
จึงต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ ซ่ึงในปี 2554 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร ประสบความสำเร็จในการเพาะ
ลูกปลาทูจากปลาทูวัยเจริญพันธุ์ที่เลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนด้วยการวางไข่ตามธรรมชาติ และอนุบาลปลาวัยอ่อนด้วย คลอเรลลา 
ไดอะตอม โรติเฟอร์ โคพีพอด อาร์ทีเมียแรกฟัก และอาหารสำเร็จรูป (สุทธิชัย และคณะ, 2555) ระบบการเลี้ยงปลาทะเล
ระดับความหนาแน่นที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของลูกปลาที่เลี้ยงในแต่ละช่วงอายุและอัตราการรอดตาย 
(Roca and Main, 2012) และมีผลต่อการกินอาหารของปลา (Yousif, 2002) ทั้งนี้การเลี้ยงปลาในอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสม
เป็นปัจจัยสำคัญในการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการคุณภาพน้ำและของเสีย (Shang, 1986) 

การศึกษาระดับความหนาแน่นในการอนุบาลลูกปลาทูที่แตกต่างกันจะทำให้ทราบความหนาแน่นที่เหมาะสมต่อ  

อัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลาทู ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดการการเลี้ยงปลาทูให้มีประสิทธิภาพ  
Sugama et al. (2001) อีกทั้งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเลี ้ยงปลาทูในอนาคต ทั้งนี ้จะได้ขยายผลไปสู่
เกษตรกรเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาทูต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อทราบความหนาแน่นที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาทูในถังพลาสติก PE ให้มีอัตรารอดและอัตราการเจริญเติบโตที่ด ี
 

วิธีดำเนินการ 
1. การวางแผนการศึกษา 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) แบ่งเป็น 5 ชุดการทดลอง ชุดการทดลอง
ละ 3 ซ้ำ คือ 

ชุดการทดลองที่ 1 อนุบาลลูกปลาทูท่ีความหนาแน่น 100 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 
ชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลลูกปลาทูท่ีความหนาแน่น 300 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 
ชุดการทดลองที่ 3 อนุบาลลูกปลาทูท่ีความหนาแน่น 500 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 
ชุดการทดลองที่ 4 อนุบาลลูกปลาทูท่ีความหนาแน่น 700 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 
ชุดการทดลองที่ 5 อนุบาลลูกปลาทูท่ีความหนาแน่น 900 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 

2. วิธีการทดลอง/วิธีการสำรวจ/วธิีรวบรวมข้อมูล 

2.1 การเตรียมแพลงก์ตอน 
นำหัวเชื้อ Thalassiosira sp. จากห้องปฏิบัติการมา 50 ลิตร เพื่อนำหัวเชื้อมาขยายปริมาณลงในถังพลาสติก PE 

ขนาด 1,000 ลิตร เป็นเวลา 2 วัน จึงสามารถนำไปอนุบาลลูกปลาทูได้ 
2.2  การเตรียมน้ำทะเลสำหรับอนุบาลลูกปลาทู 

เตรียมน้ำทะเลความเค็ม 27±1 ส่วนในพันส่วน โดยฆ่าเชื้อด้วย Ca(OCl)2 ความเข้มข้น 20 ส่วนในล้านส่วน  
ให้อากาศท้ิงไว้ประมาณ 1 - 2 วัน ให้คลอรีนสลายหมด กรองผ่านถุงกรองขนาด 5 ไมครอน ก่อนนำมาใช้  
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2.3 การอนุบาลลูกปลาทู 
สุ่มนับจำนวนลูกปลาทูแรกฟักอายุ 1 วัน ก่อนนำไปใส่ถังพลาสติก PE โดยชุดการทดลองที่ 1 - 5 ใส่ลูกปลาทู

จำนวน 50, 150, 250, 350 และ 450 ตัว ปริมาตรน้ำ 0.5 ลูกบาศก์เมตร ให้อากาศเบา ๆ ตลอดเวลา เม่ือลูกปลาทูอายุ 3 วัน 
ให้โรติเฟอร์ ความหนาแน่น 5 - 15 ตัว/มิลลิลิตร ลูกปลาทูอายุ 7 วัน ให้อาร์ทีเมียแรกฟักและอาร์ทีเมียอายุ 3  - 4 วัน  
ความหนาแน่น 0.5 - 1 ตัว/มิลลิลิตร จนกระทั่งลูกปลาอายุ 20 วัน จากนั้นให้อาหารสำเร็จรูปจนลูกปลาทูอายุ 30 วัน  
ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อ 30 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ลูกปลาอายุ 1 - 15 วัน หลังจากนั้นเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อ 50 - 70 เปอร์เซ็นต/์วัน 
สุ่มชั่งน้ำหนักและวัดความยาว รวมทั้งนับจำนวนลูกปลาที่เหลือรอดเมื่อสิ้นสุดการทดลองที่อายุลูกปลาทู 30 วัน 

2.4 การเก็บข้อมูล 
 สุ่มชั่งน้ำหนักและวดัความยาว รวมทั้งนับจำนวนลูกปลาทีเ่หลือรอดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

2.5  การวิเคราะห์คณุภาพน้ำ 
 วิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกสปัดาห์ ดังนี้ อุณหภูมิ (temperature; oC) ใช้เทอร์มิเตอรแ์บบปรอท ความเค็ม (salinity; ppt) 

ใช้เครื่องวัดแบบหักเหแสง (refracto–salinometer) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ใช้ pH meter ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ 
(dissolved oxygen; mg/l) ใช้ DO meter ความเป็นด่าง (alkalinity; mg/l) ตามวิธีการของ (APHA, AWWA และ WPCF, 1980) 
ปริมาณแอมโมเนียรวม (total ammonia หรือ TAN; mg/l) และไนไตรท์-ไนโตรเจน (NO2

--N; mg/l) ตามวิธีของ Strickland 
and Parson (1972) 

2.6  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบแจกแจงทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกตา่งระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของน้ำหนัก ความยาว และอัตรารอด โดยวิธี Tukey,s Test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 
ผลการศึกษา 
การเจริญเติบโต 

จากการศึกษาการเจริญเติบโตของลูกปลาทูที่อนุบาลที่ระดับความหนาแน่นแตกต่างกัน พบว่าลูกปลาทูท่ีอนุบาลที่ระดับ
ความหนาแน่น 300 ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีการเจริญเติบโตด้านน้ำหนักมากที่สุด เท่ากับ 21.92±1.45 มิลลิกรัม รองลงมา คือ 
ลูกปลาทูที่อนุบาลที่ระดับความหนาแน่น 100, 500, 700 และ 900 ตัว/ลูกบาศก์เมตร โดยมีน้ำหนักเท่ากับ 21.16±1.11, 
16.92±1.33, 16.88±1.12 และ 16.86±1.16 มิลลิกรัม ตามลำดับ โดยการเจริญเติบโตด้านน้ำหนักของลูกปลาทูที่อนุบาลที่
ระดับความหนาแน่น 100 และ 300 ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีความแตกต่างจากการเจริญเติบโตด้านน้ำหนักของลูกปลาทูท่ีอนุบาล
ที่ระดับความหนาแน่น 500, 700 และ 900 ตัว/ลูกบาศก์เมตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ในการเจริญเติบโตด้านน้ำหนักของลูกปลาทูที่อนุบาลที่ระดับความหนาแน่น  100 และ 
300 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 

ส่วนศึกษาการเจริญเติบโตด้านความยาว พบว่า  การเจริญเติบโตด้านความยาวของลูกปลาทูที่อนุบาลที่ระดับ 

ความหนาแน่นแตกต่างกันทั้ง 5 ระดับ มีการเจริญเติบโตด้านความยาวแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) โดย 

ลูกปลาททูี่อนุบาลที่ระดับความหนาแน่น 300 ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีการเจริญเติบโตด้านความยาวมากที่สุด คือ 6.65±1.13 มิลลิเมตร 
รองลงมาคือ ลูกปลาทูที่อนุบาลที่ระดับความหนาแน่น 100, 500, 700 และ 900 ตัว/ลูกบาศก์เมตร โดยมีความยาวเฉลี่ย
เท่ากับ 6.36±0.89, 5.86±1.14, 5.78±1.26 และ 5.51±0.97 มิลลิเมตร ตามลำดับ (ตารางท่ี 1) 

 
อัตรารอด 

จากการศึกษาอัตรารอดตายของลูกปลาทูท่ีอนุบาลที่ระดับความหนาแน่นแตกต่างกัน พบว่า ลูกปลาทูท่ีอนุบาลที่ระดับ
ความหนาแน่น 300 ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีอัตรารอดตายสูงที่สุด เท่ากับ  45.78±4.02 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ลูกปลาทูที่
อนุบาลที่ระดับความหนาแน่น 100, 500, 900 และ 700 ตัว/ลูกบาศก์เมตร โดยมีอัตรารอดตายเท่ากับ 45.33±2.31, 42.53±4.77, 
39.93±5.64 และ 39.81±3.19 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่งอัตรารอดตายของลูกปลาทูที่อนุบาลที่ระดับความหนาแน่น 100 และ 
300 ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) กับลูกปลาที่อนุบาลที่ระดับความหนาแน่น 500 
ตัว/ลูกบาศก์เมตร และแตกต่างกับลูกปลาที่อนุบาลที่ระดับความหนาแน่น 700 และ 900 ตัว/ลูกบาศก์เมตร อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 น้ำหนัก ความยาว และอัตรารอดของลูกปลาทู 
ชุดการทดลองที่ น้ำหนัก (มิลลกิรัม) ความยาว (มิลลิเมตร) อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 

1 21.16±1.11a 6.36±0.89a 45.33±2.31a 
2 21.92±1.45a 6.65±1.13a 45.78±4.02a 
3 16.92±1.33b 5.86±1.14a  42.53±4.77b 
4 16.88±1.12b 5.78±1.26a  39.81±3.19c 
5 16.86±1.16b 5.51±0.97a 39.93±5.64c 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยภายในคอลัมนเ์ดียวกันที่กำกับด้วยอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ (P<0.05) 
 
คุณภาพน้ำ 

คุณภาพน้ำระหว่างการทดลองอนุบาลลูกปลาทูมีค่าดังนี้ คือ อุณหภูมิ 28.05 - 28.65 องศาเซลเซียส ความเค็ม 27 
ส่วนในพัน pH 7.39 - 7.67 ความเป็นด่าง 112.5 - 115.5 มิลลิกรัม/ลิตร ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 6.13 - 6.39 มิลลิกรัม/ลิตร 
ไนไตรท์ 0.01 - 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย 0.63 - 0.69 มิลลิกรัม/ลิตร ไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 

 
ตารางที่ 2 คุณภาพน้ำท่ีอนุบาลลกูปลาท ู

คุณภาพน้ำ ชุดการทดลองที ่  

 1 2 3 4 
อุณหภูมิ ns (oC) 28.65±0.21 ns 28.13±0.18 ns 28.05±0.07 ns 28.35±0.21 ns 
pH ns 7.65±0.14 ns 7.39±0.18 ns 7.60±0.04 ns 7.67±0.14 ns 
DO ns (mg/l) 6.13±0.18 ns 6.35±0.07 ns 6.39±0.27 ns 6.35±0.21 ns 
Alk ns (mg/l) 112.50±3.54 ns 113.50±2.12 ns 115.50±4.95 ns 112.50±2.12 ns 
TAN ns (mg/l) 0.6351±0.04 ns 0.6567±0.06 ns 0.6983±0.05 ns 0.6889±0.04 ns 
NO2

--N ns (mg/l) 0.0166±0.02 ns 0.0135±0.01 ns 0.0224±0.01 ns 0.0289±0.01 ns 
หมายเหตุ * ns ไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ (P>0.05) 
 
สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลาทูที่อนุบาลในระดับความหนาแน่นแตกต่างกัน 5 ระดับ 
ได้แก่ 100, 300, 500, 700 และ 900 ตัว/ลูกบาศก์เมตร พบว่าลูกปลาทูที ่อนุบาลที่ระดับความหนาแน่น 100 และ 300  
ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีการเจริญเติบโตด้านน้ำหนักและอัตรารอดตายดีที่สุด แตกต่างจากลูกปลาที่อนุบาลที่ระดับความหนาแน่น 
500, 700 และ 900 ตัว/ลูกบาศก์เมตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) แตกต่างจากการศึกษาของจิระยุทธ และคณะ (2555) 
ที่ทำการศึกษาอัตรารอดของการอนุบาลลูกปลาตะกรับอายุ 0 – 20 วัน ที่ระดับความหนาแน่น 20,000 ตัว/ลูกบาศก์เมตร  
(20 ตัว/ลิตร) พบว่าลูกปลาตะกรับมีอัตรารอด 10.42±4.12 ถึง 19.25±7.42 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตรารอดตาย 52.67±17.91 และ 
51.67±2.36 เปอร์เซ็นต์ ในการอนุบาลลูกปลาตะกรับอายุ 21 – 45 วัน ที่ระดับความหนาแน่น 10,000 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 
ถึงแม้ว่าลูกปลาตะกรับจัดเป็นปลาผิวน้ำ หรือ pelagic fish ที่ว่ายน้ำรวมกันเป็นฝูงเช่นเดียวกับปลาทู แต่ในการศึกษาการอนุบาล
ลูกปลาตะกรับนี้ได้ทำการปลอ่ยลกูปลาตะกรับที่มีความหนาแน่นของลูกปลาสูงกว่าการอนุบาลลกูปลาทูเป็นอย่างมาก อาจเนื่องมาจาก
ปลาทูเป็นปลาที่ว่ายน้ำเร็ว ต้องการใช้ปริมาณออกซิเจนสูง (นิพนธ์ และคณะ, 2555) มากกว่าลูกปลาตะกรับ ถึงแม้จะเป็นปลา
ในกลุ่มของปลาผิวน้ำเช่นเดียวกัน ดังนั้นในระหว่างอนุบาลลูกปลาทูจึงควรปล่อยลูกปลาในอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสม คือ 
100 และ 300 ตัว/ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ได้อัตรารอดและการเจริญเติบโตที่ดีที่สุด 

ส่วนของการศึกษาการเจริญเติบโตของลูกปลาทู แสดงให้เห็นว่าการอนุบาลลูกปลาทูที่ความหนาแน่น 100 และ 300 
ตัว/ลูกบาศก์เมตร เป็นระดับความหนาแน่นเหมาะสม ทำให้ลูกปลาทูวัยอ่อนกินอาหารได้ดีจึงทำให้มีอัตราการเจริญเติบโตสูง 
เพราะลักษณะการกินอาหารของลูกปลาทูเม่ือมีตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมานำกินอาหารลูกปลาทูตัวอื่น ๆ จะตามมากินอาหารหลังจากนั้น 
แต่ต้องมีอาหารเพียงพอ การที่อาหารไม่เพียงพอปลาจะแย่งกันกินอาหารที่มีจำกัด อาจทำให้การเจริญเติบโตลดลงได้ (Salama, 2007) 
ซ่ึงการทดลองนี้มีการปรับปริมาณอาหารโดยการสุ่มนับอาหารมีชีวิต และสังเกตการกินอาหารสำเร็จรูปของลูกปลาทูในถังทดลอง
จึงทำให้อาหารพอเพียงต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตายของลูกปลาทูที่ความหนาแน่น 100 และ 300 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร  
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มีอัตรารอดตายดีกว่าที่ความหนาแน่น 500, 700 และ 900 ตัว/ลูกบาศก์เมตร แสดงว่าการอนุบาลลูกปลาทูที่ความหนาแน่น 
100 และ 300 ตัว/ลูกบาศก์เมตร เหมาะสมและทำให้ลูกปลาทูวัยอ่อนมีอัตรารอดสูง ซึ่งอัตรารอดตายของลูกปลาทูที่อนุบาล
ด้วยความหนาแน่นที่สูงขึ้นมีอัตรารอดตายต่ำกว่า เนื่องจากการอนุบาลที่ความหนาแน่นสูงเกินจากความหนาแน่นที่เหมาะสม 
ภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจงและความต้านทานเช้ือโรคของลูกปลาลดลงจากปลาเกิดความเครียด (เจนจิตต์ และคณะ, 2551) โดย 
Iguchi et al. (2003) รายงานการเลี้ยงปลา Ayu (Plecoglossus altivelis) ที่ความหนาแน่นสูงจะมีอัตราการตายมากกว่า
และมีปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) สูงกว่าปลาที่เลี้ยงความหนาแน่นต่ำ ท้ังนี้การเลี้ยงปลาความหนาแน่นสูงเกินจะทำให้
ปลาเกิดความเครียด จึงหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาตอบสนองต่อความเครียดที่เกิดขึ้นส่งผลให้ภูมิคุ้มกันลดต่ำลง (Ashley, 2007) 
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ผลของการเสริม DHA (Docosahexaenoic acid, 22:6n-3) ในโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียต่อการอนุบาล 
ลูกปลาท ู(Rastrelliger brachysoma) 
 
พิชญา ชัยนาค1* เนตรดาว วิเศษโส2 และ ธันว์ จิตตนูนท์3  
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) 
2กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา 
 
บทคัดย่อ 
 ศึกษาผลของการเสริม DHA (Docosahexaenoic acid, 22:6n-3) ให้โรติเฟอร์และอาร์ทีเมียต่อการเจริญเติบโตและ
อัตรารอดตายของลูกปลาทู (Rastrelliger brachysoma) ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ การทดลองมี 2 ส่วน คือ การทดลองที่ 1 
ศึกษาในลูกปลาอายุ 1 - 7 วัน ให้กินโรติเฟอร์ที่ไม่เสริมและเสริม DHA 0.25 มิลลิกรัม/กรัม (น้ำหนักแห้ง) พบว่าการเจริญเติบโต
ด้านน้ำหนักและความยาว รวมทั้งอัตรารอดตายของลูกปลาทูที่ให้โรติเฟอร์เสริม DHA (13.77±1.17 มิลลิกรัม, 3.79±1.16 
มิลลิเมตร และ 47.78±2.14 เปอร์เซ็นต์) สูงกว่าลูกปลาทูที่ให้โรติเฟอร์ไม่เสริม DHA (10.82±1.28 มิลลิกรัม, 2.04±0.94 
มิลลิเมตร และ 45.11±4.44 เปอร์เซ็นต์) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) การทดลองที่ 2 ศึกษาในลูกปลาทูอายุ 8 - 20 วัน 
ให้กินอาร์ทีเมียที่ไม่เสริมและเสริม DHA 0.25 มิลลิกรัม/กรัม (น้ำหนักแห้ง) พบว่าการเจริญเติบโตด้านน้ำหนักและความยาว 
รวมทั้งอัตรารอดตายของลูกปลาทูที่ให้อาร์ทีเมียเสริม DHA (23.67±0.63 มิลลิกรัม, 6.95±1.04 มิลลิเมตร และ 48.22±2.69 
เปอร์เซ็นต์) สูงกว่าลูกปลาทูที่ให้อาร์ทีเมียไม่เสริม DHA (20.82±1.28 มิลลิกรัม, 5.49±0.70 มิลลิเมตร และ DHA 45.56±3.67 
เปอร์เซ็นต์) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) การเสริม DHA ในอาหารมีชีวิตช่วยเพิ่มอัตรารอดตายหรือการเจริญเติบโตของ
ลูกปลาทูให้สูงขึ้น 

 
คำสำคัญ: ลูกปลาท ูการเจรญิเตบิโต อัตรารอด Docosahexaenoic acid โรติเฟอร์ อาร์ทเีมีย 
   
*ผู้รับผดิชอบ: 100 หมู่ 4 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 E-mail: pchainark@yahoo.com 
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Effect of DHA (Docosahexaenoic acid, 22:6n-3) Enrichment to Rotifer and Artemia  
on Shorted-body mackerel (Rastrelliger brachysoma) Nursing 
 
Pitchaya Chainark1*, Natedow Wisesso2 and Tun Jitanoon3 
1Coastal Aquaculture Research and Development Regional 5 Center (Phuket) 
2Coastal Aquaculture Research and Development Division 
3Phangnga Coastal Aquaculture Research and Development Center 
 
Abstract 

Effect of supplementation with DHA (Docosahexaenoic acid, 22: 6n-3) to rotifer and Artemia on 
growth and survival rate of shorted-body mackerel (Rastrelliger brachysoma) from breeding were examined. 
The study was divided into 2 experiments. The first experiment was to studied on shorted-body mackerel 
larvae 1 - 7 days fed with non-supplemented rotifer and supplemented with DHA 0.25 mg/g (dry weight). 
The result found that growth (average weight and length), including survival rate of shorted-body mackerel 
larvae fed with rotifer and supplemented with DHA (13.77±1.17 mg, 3.79±1.16 mm and 47.78±2.14%)  was 
significantly higher than the mackerel fed with rotifer and without DHA supplementation ( 10.82±1.28 mg, 
2.04±0.94 mm and 45.11±4.44%)  (P <0.05). The second experiment was studied on shorted-body mackerel 
larvae aged 8 - 20 days consumed Artemia without DHA supplementation and supplemented with DHA 0.25 mg/g 
(dry weight). The result showed that growth (average weight and length), in an addition survival rate of 
shorted-body mackerel larvae with Artemia supplemented with DHA ( 23.67±0.63 mg, 6.95±1.04 mm and 
48.22±2.69%)  were significantly higher than those fed by Artemia without supplementation DHA (20.82±1.28 mg, 
5.49±0.70 mm and 45.56±3.67%) (P<0.05). DHA supplementation in living feeds increased the growth and survival 
rate of shorted-body mackerel larvae. 
 
Keywords: Short-bodied mackerel (Rastrelliger brachysoma), growth, survival rate, Docosahexaenoic acid, 

enrichment, rotifer, Artemia 
   
*Corresponding author: 100 Moo 4, Pa Khlok Sub-district, Tha Lang District, Phuket Province 83110 

E-mail: pchainark@yahoo.com 
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คำนำ  
 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปลา คือ การที่ลูกปลาได้รับอาหารเพียงพอและมีคุณค่า 
ทางโภชนาการตามความต้องการของลูกปลา ลูกปลาที่ได้รับอาหารที่มีโภชนาการต่ำทำให้ลูกปลาโตช้าและมีร่างกายผิดปกติ 
(Kolkovski, 2005) อาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกปลาทะเลวัยอ่อนระยะแรก คือ อาหารมีชีวิต ได้แก่ แพลงก์ตอน เนื่องจากการใช้
อาหารสำเร็จรูปในลูกปลาทะเลวัยอ่อนยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความสามารถในการย่อยของลูกปลา (Hamre et al., 2009)  
การอนุบาลลูกปลาทะเลวัยอ่อนในโรงเพาะฟักทั่วไปนิยมใช้โรติเฟอร์เป็นอาหารในระยะแรกสุดเพราะมีขนาดเล็ก เพาะเลี้ยงได้ง่าย
และเพิ่มจำนวนได้รวดเร็ว (ธิดา, 2542; Lubzens, 1987) 
 ปลาทู (Rastrelliger brachysoma bleeker, 1851) เป็นปลาที่มีความสำคัญทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื่องจากปริมาณ 
ที่จับได้จากธรรมชาติลดลง ในขณะเดียวกันความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศไทยและต่างประเทศยังคงสูง ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) จึงได้ศึกษาเพาะพันธุ์ปลาทู แต่การอนุบาลยังไม่ได้ผลดีอัตรารอดตายที่ได้ 
ยังไม่คงที่และต่ำ ส่วนมากลูกปลาจะตายในช่วงอายุ 5 - 8 วัน ซ่ึงเป็นช่วงที่ลูกปลากินโรติเฟอร์เป็นอาหาร ลูกปลาทะเลวัยอ่อน
หลายชนิดมีความต้องการกรดไขมันไม่อิ่มตัว (highly unsaturated fatty acid, HUFAs) เพื่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย
ที่เป็นปกติของลูกสัตว์น้ำ (Sargent et al., 1997) ในขณะที่ลูกปลาไม่สามารถสังเคราะห์กรดไขมันกลุ่มนี้ได้ในปริมาณที่เพียงพอ
แก่ความต้องการ ลูกปลาจึงต้องการกรดไขมันเพิ่มเติมโดยผ่านทางอาหารที่กิน เช่น โรติเฟอร์ หรือ ครัสเตเชี่ยน ที่ผ่านการเสรมิ
กรดไขมันแล้ว เนื่องจากโรติเฟอร์ที่ให้อาจมีสารอาหารประเภทน้ีไม่เพียงพอแก่ความต้องการของลูกปลา (Holt, 2011) โรติเฟอร์
ม ักม ีกรดไขมันในกลุ ่ม EPA (Eicosapentaenoic acid, 20:5n-3) สูงแต่ขาด DHA (Docosahexaenoic acid, 22:6n-3)  
ซ่ึงเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกปลาทะเลวัยอ่อน 
 การเสริมกรดไขมันก่อนนำไปให้สัตว์น้ำกินเป็นอาหารเป็นวิธีที่นิยมเพิ่มมากขึ้นในการอนุบาลลูกปลาทะเลวัยอ่อน  
ธิดา และมาวิทย์ (2536) ได้ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ , Brachionus plicatilis เม่ือกิน emulsified oil ที่ 
อุดมไปด้วย n-3 HUFA โรติเฟอร์จะมี n 3 HUFA สูง การศึกษาการเสริมกรดไขมันให้กับโรติเฟอร์แล้วนำไปใช้ในการอนุบาล
ลูกปลาทะเลวัยอ่อนหลายชนิด เช่น ปลากะรัง (นิเวศน์ และไพบูลย์, 2536) ปลากะพงขาว (สุพจน์ และคณะ, 2533) ปลาช่อนทะเล 
(โกวิทย์ และคณะ, 2546) ผลการศึกษาส่วนใหญ่พบว่าสามารถช่วยเพิ่มอัตรารอดตายและหรือทำให้การเจริญเติบโตของลูกปลา
สูงขึ้นแต่ในปลาทูยังไม่มีผู้ศึกษามาก่อน การศึกษาการเสริมกรดไขมัน DHA ให้กับโรติเฟอร์ก่อนนำไปเป็นอาหารให้กับลูกปลาทู
วัยอ่อนเพื่อช่วยเพิ่มอัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปลาสูงขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงปลาทูและส่งเสริม
ให้เกษตรกรการเพาะเลี้ยงต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อทราบระดับ DHA ที่เหมาะสมในการเสริมโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียก่อนนำไปเป็นอาหารอนุบาลลูกปลาทูวัยอ่อน 
ในถังพลาสติกให้มีอัตรารอดและอัตราการเจริญเติบโตที่ดี 
 
วิธีดำเนินการ 
1. การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) แบ่งเป็น 2 การทดลอง แต่ละการทดลอง
มี 2 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ คือ 

การทดลองที่ 1 อนุบาลลูกปลาทูอายุ 1 - 7 วัน 
ชุดการทดลองที่ 1 อนุบาลลูกปลาทูด้วยโรติเฟอรไ์ม่เสริม DHA 
ชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลลูกปลาทูด้วยโรติเฟอร์เสรมิ DHA 0.25 กรัม/ลิตร 

 
การทดลองที่ 2 อนุบาลลูกปลาทูอายุ 8 - 20 วัน 

ชุดการทดลองที่ 1 อนุบาลลูกปลาทูด้วยอาร์ทีเมียไม่เสริม DHA 
ชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลลูกปลาทูด้วยอาร์ทีเมียเสริม DHA 0.25 กรัม/ลิตร 

2. สถานท่ีและระยะเวลาดำเนินการทดลอง 
ดำเนินการทดลองที่ 1 และ 2 ที่โรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) ระหว่าง

เดือนตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2562 
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3. การเตรยีมอาหารทดลอง 
โรติเฟอร์ที่ใช้เป็นโรติเฟอร์น้ำเค็ม ชนิด B. rotundiformis เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ในร่มขนาด 20 ตัน ตามวิธีการของ ธิดา (2542) 

แล้วกรองไปให้ล ูกปลากิน หรือนำไปเสริมกรดไขมันโดยใช้กรดไขมันสำเร็จรูปแบบผง (DHA Protein SELCO; INVE 
Aquaculture, Belgium) ที่มีไขมันรวม 29 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณกรดไขมัน n-3 HUFA รวม 70 มิลลิกรัม/กรัม (น้ำหนักแห้ง) 
และมี DHA 50 มิลลิกรัม/กรัม (น้ำหนักแห้ง) วิธีการเสริม DHA ดำเนินการตามข้อบ่งชี้ของบริษัทผู้ผลิตเป็นเวลา 6 ชั่วโมง  
ที่ความเข้มข้น 250 กรัม/ตัน (ก่อนใส่กรดไขมันในโรติเฟอร์ให้ชั่งกรดไขมันตามสัดส่วนที่ใช้แล้วนำไปปั่นกับน้ำจืด 3 - 5 นาที) 
จากนั้นจึงล้างโรติเฟอร์ด้วยน้ำทะเลสะอาดแล้วนำไปให้ลูกปลากินเป็นอาหาร 

อาร์ทีเมียที่ใช้ในการทดลองเป็นอาร์ทีเมียที่ได้จากการฟักจากไข่อาร์ทีเมียที่บรรจุกระป๋องสำเร็จรูปโดยใช้วิธีการฟัก
ด้วยน้ำทะเล ให้ฟองอากาศและแสงเล็กน้อย ประมาณ 24 ชั่วโมง เมื่อไข่ฟักเป็นตัวจึงแยกเปลือกออก แล้วจึงนำไปให้ลูกปลา
กินเป็นอาหารหรือนำไปเสริม DHA ตามวิธีการเดียวกับการเสริม DHA ให้โรติเฟอร ์
4. การเตรยีมน้ำทะเลสำหรับอนุบาลลูกปลาท ู

เตรียมน้ำทะเลความเค็ม 27±1 พีพีที โดยฆ่าเชื้อด้วย Ca(OCl)2 ความเข้มข้น 20 พีพีเอ็ม ให้อากาศ ทิ้งไว้ประมาณ  
1 - 2 วัน ให้คลอรีนสลายหมด กรองผ่านถุงกรองขนาด 5 ไมครอน ก่อนนำมาใช้  
5. การอนุบาลลูกปลาท ู

การทดลองที่ 1 อนุบาลลูกปลาทูในถังพลาสติกความจุ 500 ลิตร ปริมาตรน้ำ 400 ลิตร ความหนาแน่น 300 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 
เมื่อลูกปลาทูอายุ 2 วัน ให้โรติเฟอร์ ความหนาแน่น 5 - 15 ตัว/มิลลิลิตร ให้อากาศเบา ๆ ตลอดเวลา ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำ 

ในบ่อ 30 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงเป็นระยะเวลา 7 วัน การทดลองที่ 2 อนุบาลลูกปลาทูโดยย้ายลูกปลาทูอายุ 8 วัน มาอนุบาลใน 

ถังพลาสติกความจุ 500 ลิตร ปริมาตรน้ำ 400 ลิตร ความหนาแน่น 300 ตัว/ลูกบาศก์เมตร ให้อาร์ทีเมีย ความหนาแน่น  
0.5 - 1 ตัว/มิลลิลิตร ให้อากาศเบา ๆ ตลอดเวลา ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อ 50 เปอร์เซ็นต์ อนุบาลจนลูกปลาอายุ 20 วัน  
6. การเก็บข้อมูล 

สุ่มชั่งน้ำหนักและวดัความยาว รวมทั้งนับจำนวนลูกปลาทีเ่หลือรอดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
7. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ
 วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของน้ำหนัก ความยาว และอัตรารอดตายของลูกปลาทูที่เสริมและไม่เสริมกรดไขมัน
ด้วยวิธี t-test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สำเร็จรูป 
 
 
 
 
 
ผลการทดลอง 
1. การเจรญิเติบโต 
 การทดลองที่ 1 ลูกปลาทูท่ีอนุบาลด้วยโรติเฟอร์ที่เสริม DHA 0.25 กรัม/ลิตร มีน้ำหนักเฉลี่ย 13.77±1.17 มิลลิกรัม 
และความยาวเฉลี่ย 3.79±1.16 มิลลิเมตร มากกว่าลูกปลาทูที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์ที่ไม่เสริม DHA มีน้ำหนักเฉลี่ย 10.82±1.28 
มิลลิกรัม และความยาวเฉลี่ย 2.04±0.94 มิลลิเมตร อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) 
 การทดลองที่ 2 ลูกปลาทูท่ีอนุบาลด้วยอาร์ทีเมียที่เสริม DHA 0.25 กรัม/ลิตร มีน้ำหนักเฉลี่ย 23.67±0.63 มิลลิกรัม 
และความยาวเฉลี่ย 6.95±1.04 มิลลิเมตร มากกว่าลูกปลาทูที่อนุบาลด้วยอาร์ทีเมียที่ไม่เสริม DHA มีน้ำหนักเฉลี่ย 20.82±1.28 
มิลลิกรัม และความยาวเฉลี่ย 5.49±0.70 มิลลิเมตร อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) 

2. อัตรารอด 
 การทดลองที่ 1 อัตรารอดของลูกปลาทูที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์ที่เสริม DHA 0.25 กรัม/ลิตร มีอัตรารอดเฉลี่ย 47.78±2.14 
เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) กับลูกปลาทูท่ีอนุบาลด้วยโรติเฟอร์ที่ไม่เสริม DHA 45.11±4.44 เปอร์เซ็นต์ 
 การทดลองที่ 2 อัตรารอดของลูกปลาทูท่ีอนุบาลด้วยอาร์ทีเมียที่เสริม DHA 0.25 กรัม/ลิตร มีอัตรารอดเฉลี่ย 48.22±2.69 
เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) กับลูกปลาทูท่ีอนุบาลด้วยโรติเฟอร์ที่ไม่เสริม DHA 45.56±3.67 เปอร์เซ็นต์ 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 การเสริมกรดไขมันในโรติเฟอร์ทำให้อัตรารอดตายของลูกปลาทูในช่วงอายุ 7 วัน แรกสูงขึ้น เช่นเดียวกับการเจริญเติบโต 
สอดคล้องกับการศึกษาในปลาทะเลชนิดอื่น ๆ เช่น ปลา sea bream (Mourente et al., 1993) การเสริมกรดไขมันในอาร์ทีเมีย
ทำให้อัตรารอดตายของลูกปลาในช่วงวัยที่กินอาร์ทีเมียเป็นอาหารสูงขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาในลูกปลาทะเลที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ในปลากะพงขาว (สุพจน์ และคณะ , 2533) ปลากะรัง (นิเวศน์ และไพบูลย์, 2536) ปลาช่อนทะเล 
(โกวิทย์ และคณะ, 2546) และลูกปลากะรังจุดฟ้า (ธวัช และคณะ, 2549) นอกจากนั้นการศึกษาลูกปลาในต่างประเทศหลายชนิด
ให้ผลในลักษณะเดียวกัน (Gapasin et al., 1998; Sargent and Tacon, 1999) โดย Sargent et al. (2002) กล่าวว่าไขมัน
เป็นแหล่งของพลังงานหลักสำหรับปลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนแรกของชีวิตโดยกรดไขมันที่สำคัญได้แก่ DHA, 22:6n-3, 
EPA, 20:5n-3 และ ARA, 20: 4n-6 ซึ่งเป็นกรดไขมันที่สำคัญในด้านโภชนาการของปลา โดยเฉพาะ DHA และ EPA ถือได้ว่า
เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต การอยู่รอดและช่วยเสริมสร้างความต้านทานโรคในปลาวัยอ่อนด้วย สุพิศ (2535) กล่าวว่า
ไขมันเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่มีประโยชน์และมีความจำเป็นสำหรับปลา มีผลต่อการเจริญเติบโตและการทำงานของระบบภายใน
ร่างกาย อาหารสัตว์น้ำจึงจำเป็นต้องมีการเสริมกรดไขมันในอาหาร เนื่องจากไขมันบางตัวไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ต้องได้รับ
จากอาหารเท่านั้น นอกจากนี้ Hafezieh et al. (2009) รายงานว่าไม่พบ DHA ในอาร์ทีเมียที่ไม่เสริมกรดไขมัน Treece (2000) 
ที่พบว่าอาร์ทีเมียที่มีคุณภาพมักมีกรดไขมันในกลุ่ม EPA สูง แต่ขาด DHA โดยเฉพาะในปลาทะเลวัยอ่อน และ Koven et al., 1993) 
พบว่า DHA มีผลต่อการเจริญเติบโตมากกว่า EPA ดังนั้นการเสริม DHA ให้โรติเฟอร์และอาร์ทีเมียจึงทำให้อัตรารอดตายและ 

การเจริญเติบโตของลูกปลาทูสูงขึ้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
โกวิทย์ เก้าเอี้ยน เรณู ยาชิโร และ ทวี จินดามัยกุล. 2546. ผลของความเค็มและกรดไขมันไม่อิ่มตัว n-3 HUFA ระดับต่าง ๆ   

ต่อการอนุบาลลูกปลาช่อนทะเล Rachycentron canadum. รายงานการประชุมทางวิชาการของหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 41, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. หน้า 418 - 425. 

ธิดา เพชรมณี และ มาวิทย์ อัศวอารีย. 2536. คุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร Brachionus plicatilis เมื่อให้กิน emulsified oil 
ที่อุดมด้วย n3-HUFA. การสัมมนาวิชาการเรื ่องการเพาะเลี้ยงปลากะรัง, สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั ่ง, 
จังหวัดสงขลา. 38 หนา. 

ธิดา เพชรมณี. 2542. คู่มือการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน, สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, จ.สงขลา, กรมประมง. 49 หน้า. 
ธวัช ศรีวีระชัย ชัชวาล วุฒิเมธี และ จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ. 2549. การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus 

วัยอ่อนอายุ 25 - 50 วัน. เอกสารวิชาการฉบับที่ 31/2549. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด, กรมประมง. 
11 หน้า. 

นิเวศน์ เรืองพานิช และ ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์. 2536. ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของ 
ลูกปลากะรังวัยอ่อน (Epinephelus coioides). เอกสารทางวิชาการฉบับที่ 20/2536. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่ง, กรมประมง. 25 หน้า. 

สุพจน์ จึงยิ้มแป้น มะลิ บุณยรัตผลิน และ สุพักตร์ ร่อนรา. 2533. การทดลองใช้กรดไขมันชนิดต่าง ๆ ในอาหารปลากะพงขาว. 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, จังหวัดสงขลา. 18 หน้า. 

สุพิศ ทองรอด. 2535. ความสำคัญของไขมันในอาหารสัตว์น้ำ (The role of fat in fish feed). วารสารการประมง. 45: 943 - 950. 
Gapasin, R.S., J.R. Bombeo, P. Lavens, P. Sorgeloos and H.J. Nelis. 1998. Enrichment of live food with essential 

fatty acids and vitamin C: effects on milkfsh (Chanos chanos) larval performance. Aquaculture. 162: 
269 - 285. 

Mourente, G., A. Rodriguez, D.R. Tocher and J.R. Sargent. 1993. Effects of dietary docosahexaenoic acid (DHA; 
22:6n-3) on lipid and fatty acid compositions and growth in gilthead sea bream (Sparus aurata L.) 
larvae during first feeding. Aquaculture 112: 79 - 98. 

Hamre, K., J.V. Helvik, I. Hordvik, T. van der Meeren, H. Ressem, M. Schartl, H. Sveier, H. Tveiten and G. Oie. 
2009. The Fish Larva: a Transitional Life Form, the Foundation for Aquaculture and Fisheries.  
The Research Council of Norway, Oslo. 73 pp. 

- 491 -



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 P45 

Hafezieh, M., M.S. Kamarudin, C.R.B. Saad, M.K.A. Sattar, N. Agh and H. Hosseinpour. 2009. Effect of enriched 
Artemia urmiana on growth, survival and composition of larval Persian sturgeon.  
Turk. J. Fish. Aquat. Sci. 9: 201 - 207. 

Holt, G.J. 2011. Larval Fish Nutrition. Wiley-Blackwell, Chichester. 435 pp. 
Koven, W.M., A. Tandler, D. Sklan and G.W. Kissil. 1993. The association of eicosapentaenoic and 

docosahexaenoic acids in the main phospholipids of different-age Sparus aurata larvae with growth. 
Aquaculture 116: 71 - 82. 

Kolkovski, S. 2005. Progress in fish larval nutrition. Aqua Feeds: Formulation and Beyond. 2: 7 - 8. 
Lubzens, E. 1987. Raising rotifers for use in aquaculture. Hydrobiologia 147: 245 - 255. 
Sargent, J.R., L.A. McEvoy and J.G. Bell. 1997. Requirements, presentation and sources of polyunsaturated 

fatty acids in marine fish larval feeds. Aquaculture 155: 117 - 127. 
Sargent J.R. and A. Tacon. 1999. Development of farmed fish: a nutritionally necessary alternative to meat. 

Proceedings of the Nutrition Society. 58: 377 - 383. 
Sargent J.R., D.R. Tocher and J.G. Bell. 2002. The Lipids In: E. Halver, R.W. Hardy (Ed.). Fish Nutrition. 

Academic Press, pp. 182 - 246. 
Treece, G.D. 2000. Artemia production for marine larval fish culture. SRAC publication. No.702, Texas A&M 

University, Texas. 8 pp. 

- 492 -



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 O1 

 

P46 

ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาต่อปริมาณหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ 
 

กนกพร เกษสุวรรณ์1* สุรพันธ์ คำทอง1 พัชรี ซุ่นสั้น2 และ ชัยวุฒิ สุดทองคง3 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สรุาษฎร์ธานี), 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่), 
3กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาต่อปริมาณของหัวเช้ือจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ แบบแยกชนิด 
คือ Bacillus subtilis (BS), B. megaterium (BM), B. licheniformis (BL) และหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำแบบผสม (B-mix)  
ที่ประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ทั้งสามชนิด (BS+BM+BL) ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสต่อเนื่อง 12 สัปดาห์ 
พบว่า BS, BM, BL และ B-mix สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ได้นาน 1, 2, 2 และ 1 สัปดาห์ 
และ 4, 6, 10 และ 3 สัปดาห์ ตามลำดับ โดยยังคงรักษาระดับปริมาณของหัวเชื้อจุลินทรีย์รวมไม่น้อยกว่า 10 8 CFU/ml  
ตามมาตรฐานที่กรมประมงกำหนด ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ BS, BM, BL และ B-mix กับระยะเวลาใน 

การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่ างมีนัยสำคัญยิ่ง (P<0.01) โดย BS, 
BM และ B-mix มีระดับความสัมพันธ์กันสูงมาก r= -0.94, -0.91, -0.94 ตามลำดับ ในขณะที่ BL มีระดับความสัมพันธ์กันสูง  
r= -0.85 ผลศึกษาครั้งนี ้ชี ้ชัดได้ว่า B-mix ที ่ผลิตโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำชายฝั ่งเขต 4 (กระบี่)  
ควรนำไปใช้ภายใน 3 สัปดาห์เมื่อเก็บรักษาในอุณหภมิู 4 องศาเซลเซียส หรือไม่ควรเกิน 1 สัปดาห์เมื่อเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง 
และในกรณีที่เก็บรักษาหัวเชื้อจุลินทรีย์แบบแยกชนิดควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้งาน 

หัวเช้ือจุลินทรีย์ 
 
คำสำคัญ: หัวเช้ือจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ ปม.1 ระยะเวลาการเกบ็รกัษา 
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Effects of temperature and storage duration on quantity of microorganisms, liquid PORMOR-1 
 
Kanonkporn Kessuwan1*, Suraphant Kumthong1, Patcharee Soonsan2 and Chaiwud Sudthongkong3 
1Coastal Aquaculture Research and Development Center, Region 3 (Surat Thani) 
2Coastal Aquaculture Research and Development Center, Region 4 (Krabi) 
3Coastal Aquaculture Research and Development Division 
 
Abstract 
 This study reported experiments on the effects of temperature and storage duration of three species of 
liquid PORMOR-1 on microorganism quantity in mono-culture of (1) Bacillus subtilis (BS), (2) B. megaterium (BM), 
(3) B. licheniformis (BL), and liquid form of mixed culture BS, BM and BL (B-mix). All cultured stock were 
continuously stored at ambient temperature and controlled temperature at 4 ºC for 12 weeks. The result 
indicated that when stored at ambient temperature, the quantity of B-mix maintained at 108 CFU/ml within 
1 week and 3 weeks for controlled temperature at 4 ºC. Considering a mono-culture, the results testing with 
BS, BM and BL showed that the quantity was maintained at 108 CFU/ml for 1, 2 and 2 weeks at the ambient 
temperature and 4, 6 and 10 weeks at 4 ºC, respectively. The negative correlation between storage duration 
and microorganism quantity (P<0.01) was significantly observed for all BS, BM, BL, and B-mix (r = -0.94, -0.91, 
-0.85 and -0.94). This study strongly recommends that: 1) keep the B-mix at 4 ºC and use within 3 weeks or 
2) keep the B-mix at ambient temperature and use within a week after bottling. Meanwhile, the mono-culture 
should be kept at 4 ºC for extending the life span of the microorganisms. 
 
Keywords: quantity of microorganisms, liquid PORMOR-1, PORMOR-1, storage duration 
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ประสิทธิภาพการสืบพันธ์ุของแม่พันธ์ุปูทะเล Scylla paramamosain (Estampador, 1949) จากการขุนเล้ียง
ด้วยอาหารที่ต่างกัน 
 
สิริวรรณ หนูเซ่ง1* จีรรัตน์ แก้วประจุ1 และ ณัฐธยาน์ คงขึม2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สรุาษฎร์ธานี) 
2ศูนย์ควบคมุการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี ่
 
บทคัดย่อ 

ศึกษาการเจริญพันธุ์ของแม่พันธุ์ปูทะเล Scylla paramamosain (Estampador, 1949) ไข่ระยะที่ 2 ในบ่อคอนกรีต 
จำนวน 3 บ่อ ขนาด 10 ตร.ม. (กว้างxยาวxสูง = 2x5x0.6 ม.) ซึ่งมีทรายปูพื้นบ่อ 3 ใน 4 ส่วนของบ่อ โดยการขุนเลี้ยงด้วยอาหาร 
ที่ต่างกัน เพื่อดูคุณภาพในการผลิตแม่พันธุ์ปูไข่นอกกระดอง ความดกไข่ และอัตราการฟักเป็นตัวอ่อนระยะซูเอี้ย โดยแต่ละบ่อ
แบ่งเป็น 3 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองเลี้ยงที่ความหนาแน่นจำนวน 10 ตัวต่อบ่อ (อัตราความหนาแน่น 1 ตัว/ตร.ม.) 
ชุดการทดลองที่ 1 ขุนเลี้ยงแม่พันธุ์ปูทะเลด้วยปลาหลังเขียวสดห่ันเป็นชิ้น, ชุดการทดลองที่ 2 ขุนเลี้ยงแม่พันธุ์ปูทะเลด้วย
อาหารเม็ดสำเร็จรูป และชุดการทดลองที่ 3 ขุนเลี้ยงแม่พันธุ์ปูทะเลด้วยปลาหลังเขียวสดห่ันเป็นช้ิน สลับกับอาหารเม็ดสำเร็จรูป 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าการขุนเลี้ยงแม่พันธุ์ปูทะเลด้วยปลาหลังเขียวสด (แม่ปูทะเลออกไข่นอกกระดองคิดเป็น 
60.00%) ให้ผลดีกว่าทั้งการขุนเลี้ยงแบบให้กินสลับกันระหว่างปลาหลังเขียวสดและอาหารเม็ดสำเร็จรูป (แม่ปูทะเลออกไข่
นอกกระดองคิดเป็น 20.00%) และแบบการขุนเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว (แม่ปูทะเลออกไข่นอกกระดอง
คิดเป็น 20.00%) แม่พันธุ์ปูทะเลในชุดการทดลองที่ 1 จึงมีคุณภาพในการผลิตแม่พันธุ์ปูไข่นอกกระดอง ซึ่งแสดงออกทั้งค่า
ความดกของไข่ อัตราการฟัก และจำนวนซูเอี้ยมากที่สุด รองลงมาคือแม่พันธุ์ปูทะเลในชุดการทดลองที่ 3 และแม่พันธุ์ปูทะเล
ในชุดการทดลองที่ 2 ซึ่งให้ค่าต่ำสุด ดังนั้นการพัฒนาสูตรอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับการผลิตแม่พันธุ์ปูไข่นอกกระดองกันที่มี
คุณภาพจึงต้องทำการศึกษากันต่อไป เพื่อให้สามารถใช้ทดแทนอาหารจากธรรมชาติซ่ึงถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในอนาคต 

 
คำสำคัญ: ปูทะเล ประสิทธิภาพการเจรญิพันธ์ุ แม่พันธ์ุ อาหารสำเรจ็รูป 
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Reproductive Performance of Female Mud Crab, Scylla paramamosain  
(Estampador, 1949) Broodstock Fed with Different Diets 
 
Siriwan Nooseng1* Jeerarat Kaewpraju1 and Natthaya Kongkhuem2 
1Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 3 (Surat Thani) 
2Krabi Fisheries Port – In and Port - Out Control Center 

 
Abstract 
 The study on reproductive performance of breeder mud crab, Scylla paramamosain (Estampador, 1949) 
was conducted, mud crab carried the ovary developing stage 2. The experiment was divided into 3 treatments 
and each treatment had 10 female mud crab, broodstock were fattened in concrete tank size of 2.0x5.0x0.6 m 
which sand substrate was added three quarters of the tank. The broodstock in each treatment (T) were fed 
with different diets. The treatment 1 (T1), crabs were fed with chopped fresh fish. The treatment 2 (T2), 
crabs were fed with artificial diets which had crude protein and crude fat not lower than 46 and 12%, 
respectively. While the treatment 3 (T3), crabs were fed with chopped fresh fish in the morning and artificial 
diets in the evening daily. The best reproductive performance including number of berried females, fecundities 
and egg hatching rates were investigated. 
 From this study, it was concluded that the female mud crab broodstock fattened with the chopped 
fresh fish showed the best reproductive performance (60.00% of berried female) and offspring qualities, 
whereas either feeding with mixed of chopped fresh fish and artificial diets or fed with artificial diets only 
got 20.00% of berried female. The female mud crab in T1 had the best reproductive performance and 
offspring qualities including number of berried females, fecundities and egg hatching rates when compared 
with broodstock in T3 and T2. To sum up, the quality of artificial diet for the female mud crab broodstock 
in this study needed to be improved and the further studies should be considered in order to research  
the replacement of natural food in the future.  
 
Keywords: mud crab, reproductive performance, female broodstock, diet 
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คำนำ 
ปูทะเลเป็นสัตว์น้ำท่ีเนื้อมีรสชาติดี จึงเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค และทำให้ปูทะเลมีราคาสูง ประมาณ 300 - 600 บาท 

ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของปู แต่ปัจจุบันนี้ทรัพยากรปูทะเลมีจำนวนลดน้อยลงมาก จากข้อมูลสถิติ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนา 
การประมง (2562) พบว่า ปี พ.ศ. 2560 ผลผลิตปูทะเลจากการจับจากธรรมชาติรวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีทั้งสิ้น 400 เมตริกตัน 
คิดเป็นมูลค่า 74.9 ล้านบาท ในขณะที่เมื่อ ปี พ.ศ. 2543 ผลผลิตปูมีมากถึง 6,921 เมตริกตัน คิดเป็นมูลค่า 491.4 ล้านบาท 
แสดงให้เห็นว่าการจับปูทะเลจากธรรมชาติขึ้นมาบริโภคเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น 
และส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ปูทะเลในธรรมชาติ  

ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมประมง จึงได้ศึกษาและพัฒนาการเพาะพันธุ์ปูทะเลในโรงเพาะฟักเพื่อเป็นการสร้าง
พันธุ์ปูทดแทนพันธุ์ปูจากธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว งานวิจัยด้านปูทะเลของกรมประมงได้มีการริเริ่มมาไม่น้อยกว่า 20 ปี 
โดยมีการทดลองเลี้ยงแม่พันธุ์ปูทะเลให้มีไข่นอกกระดอง และการอนุบาลปูทะเลวัยอ่อน  (บังอร, 2538) การศึกษาถึงระดับ
ความเค็มที่เหมาะสมในการเลี้ยงปูทะเลให้มีไข่นอกกระดอง (รัชฎา, 2543) การอนุบาลลูกปูทะเลวัยอ่อนระยะซูเอี้ยถึงระยะลูกปู
คราบแรกด้วยอาหารต่างชนิดกัน (สิริวรรณ และสุพาภร, 2554) เป็นต้น รวมถึงความพยายามในการเพาะพันธุ์ปูทะเลจากโรงเพาะฟัก
เพื่อปล่อยเสริมในแหล่งน้ำธรรมชาติก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มผลผลิตลูกพันธุ์ปูทะเล แต่การผลิตลูกพันธุ์ปูทะเลจากโรงเพาะฟัก
ยังมีปริมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากแม่พันธุ์ปูทะเลไข่นอกกระดองที่จับได้จากธรรมชาติมีน้อยลง และวงจรชีวิตของแม่พันธุ์ปูทะเล
ในระยะที่มีไขน่อกกระดองจะไปวางไข่ในทะเลลึก ซ่ึงยากต่อการรวบรวบแม่พันธุ์ปูทะเลไข่นอกกระดองเพื่อนำกลับมาเพาะพันธุ์ 
ถึงแม้ว่านักวิจัยได้พยายามรวบรวมแม่พันธุ์ปูทะเลไข่แก่จากธรรมชาติมาขุนเลี้ยงเพื่อให้มีไข่นอกกระดองในบ่อดินหรือบ่อคอนกรีต 
แต่ในการขุนเลี้ยงต้องใช้ระยะเวลานาน และคุณภาพของแม่ปูทะเลไข่นอกกระดองที่ขุนเลี้ยงได้ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร ผลผลิตลูกปูทะเล
ที่เพาะฟักได้จึงมีปริมาณไม่สม่ำเสมอ ยังไม่สามารถพัฒนาการเลี้ยงปูทะเลขึ้นมาทดแทนการจับในธรรมชาติได้ ปัจจัยด้านอาหาร
แม่พันธุ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการออกไข่นอกกระดองของแม่ปู จากการศึกษาทดลองของ สิริวรรณ และมนทกานติ (2559) 
ชี้ให้เห็นว่าแหล่งไขมันที่เสริมในอาหารสำเร็จรูปมีผลต่อคุณภาพแม่พันธุ ์ปูทะเลไข่นอกกระดอง,  Scylla paramamosain 
(Estampador, 1949) ที่ดีขึ้น โดยพบว่า อาหารสำเร็จสามารถใช้แทนอาหารสดได้ สามารถเลี้ยงจนแม่ปูทะเลมีไข่นอกกระดอง
และไข่สามารถฟักออกเป็นลูกปูทะเลวัยอ่อนระยะซูเอี้ย (zoea) ได้ แต่คุณภาพแม่ปูไข่นอกกระดองยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้น
การทดลองในครั้งนี้จึงได้พัฒนาการผลิตอาหารสำเร็จรูปในระดับโปรตีน 46% และไขมัน 12% โดยอ้างอิงตาม Millamena and 
Quinitio (1999) และให้ร่วมกับปลาสด เพื่อให้แม่ปูทะเลจะได้รับโภชนาการอาหารที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาเป็นแม่ปู  
ไข่นอกกระดองที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอเพื่อส่งเสริมการผลิตลูกพันธุ์ปูทะเลที่มีคุณภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาผลของการขุนเลี้ยงแม่พันธุ์ปูทะเลด้วยปลาหลังเขียวสด อาหารสำเร็จรูป และปลาหลังเขียวสดร่วมกับอาหาร
สำเร็จรูปต่อประสิทธิภาพของการผลิตแม่พันธุ์ปูไข่นอกกระดอง ความดกไข่ และอัตราการฟักเป็นตัวอ่อนลูกปูทะเลระยะซูเอี้ย 

 

วิธีดำเนินการ 
1. การวางแผนการทดลองและการให้อาหาร 

 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด Completely Randomized Design (CRD) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3  
ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 10 ตัว โดยใช้แม่ปูเป็นซ้ำของการทดลอง ดังนี้ 
 ชุดการทดลองที่ 1 ขุนเลี้ยงแม่พันธ์ุปูทะเลด้วยปลาหลังเขียวสดอย่างเดียว 

 ชุดการทดลองที่ 2 ขุนเลี้ยงแม่พันธ์ุปูทะเลด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปอย่างเดียว 
 ชุดการทดลองที่ 3 ขุนเลี้ยงแม่พันธ์ุปูทะเลด้วยปลาหลังเขียวสดร่วมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูป 
 โดยให้อาหาร วันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 และ 16.00 น. ในส่วนชุดการทดลองที่ 3 ให้ปลาหลังเขียว เวลา 09.00 น. 
และให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป เวลา 16.00 น. ทั้งนี้ในแต่ละมื้อจะให้อาหารในปริมาณที่มากเกินพอ 

2. สถานท่ีและระยะเวลาดำเนินการทดลอง 
 ดำเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) ระหว่างเดือนตลุาคม 
2559 ถึง กันยายน 2560 
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3. การเตรยีมแม่พันธุ์ปูทะเล Scylla paramamosain (Estampador, 1949) 
 คัดเลือกแม่พันธุ์ปูทะเลที่มีรยางค์ครบสมบูรณ์และมีไข่อ่อนในกระดองระยะที่ 2 - 3 มีน้ำหนักตัวอยู่ในช่วง 300 - 500 กรัม 
ความกว้างกระดองอยู่ในช่วง 10 - 14 เซนติเมตร จำนวน 30 ตัว โดยก่อนเริ่มการทดลองชั่งน้ำหนักและวัดความกว้างกระดอง 
แม่พันธ์ุปูทะเลทุกตัวก่อนนำลงไปเลี้ยงในบ่อทดลอง 
4. การเตรยีมบ่อทดลอง 
 เตรียมบ่อคอนกรีตขนาด 2x5x0.6 เมตร จำนวน 3 บ่อ โดยใช้ทรายรองพื้นบ่อ 3 ใน 4 ส่วนของบ่อ มีท่อส่งอากาศเจาะรู
ด้านล่างเชื่อมต่อกับสายออกซิเจนไปยังระบบการให้อากาศแบบยกน้ำขึ้นที่สูง (air lift) จำนวน 8 ชุด/บ่อ เติมน้ำทะเลที่ผ่าน
การตกตะกอนแล้ว ความเค็ม 32 ส่วนในพันส่วน ลงไปในบ่อทดลองความลึกน้ำ  30 เซนติเมตร และใช้ระบบ air lift  
เพื่อหมุนเวียนน้ำจากบ่อทดลองลงไปในบ่อบำบัดที่ผ่านการกรองด้วยระบบกรองทราย และผ่าน Protein skimmer แล้วจึง 
นำน้ำกลับมาใช้ในบ่อทดลองอีกครั้งด้วยระบบ air lift  

5. การเตรียมอาหารทดลอง 
5.1 ปลาหลังเขียว นำปลาหลังเขียวมาตัดหัวและเอาเครื่องในออก แล้วนำมาตัดเป็นชิ้น ประมาณ 3 - 4 ชิ้นต่อตัว 

ขึ้นกับขนาดของตัวปลา แบ่งใส่ถุงพลาสติก แล้วนำไปเก็บท่ีตู้แช่แข็ง (อุณหภูมิประมาณ -20 องศาเซลเซียส) จนกว่าจะนำไปให้
อาหารปู โดยก่อนใช้ให้นำปลามาวางไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเพื่อทำให้เนื้อปลาคลายความเย็นลง  

5.2 อาหารเม็ดสำเร็จรูป อาหารมีลักษณะเป็นท่อนกลม และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 มิลลิเมตร สำหรับ
สูตรอาหารที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ กำหนดให้มีระดับโปรตีนไม่ต่ำกว่า 46% และมีระดับไขมันไม่ต่ำกว่า 12% ทั้งนี้ชนิดและ
ปริมาณวัตถุดิบที่เตรียมแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ส่วนผสมของวัตถุดิบ (น้ำหนักแห้ง) ของอาหารเม็ดสำเร็จรูปท่ีใช้ในการทดลอง  

วัตถุดิบ ปริมาณ (กรัม) 
ปลาป่น 60% 20.00 
หมึกป่น 18.00 
ผงโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษท้ิงกุ้ง 9.00 
หัวกุง้ป่น 5.00 
ผงสาหร่ายผมนาง 6.00 
อัลฟาสตาร์ช 5.00 
หวีดกลูเทน 8.00 
แป้งสาลี 8.00 
น้ำมันปลาทูน่า 4.00 
เลซิติน 60% 2.50 
วิตามินผสม* 3.00 

วัตถุดิบ ปริมาณ (กรัม) 
แร่ธาตุผสม** 5.00 
วิตามินซี 35% (Ascorbic acid) 1.50 
วิตามินอ ี50% (alpha-tocopherol) 0.50 
Dicalcium phosphate 2.00 
Polymethylocarbarmide (สารเหนียว) 2.00 
ไคโตซาน 85% 0.50 
 100.00 

หมายเหตุ: * วิตามินผสม (กรัมต่อกิโลกรัมวติามินผสม) ประกอบด้วย thiamine (B1) 25.0, riboflavin (B2) 26.0, niacin 
(B3) 20.0, panthothenic (B5) 5.0, pyridoxine (B6) 50.0, cyanocobalamin (B12) 0.005, folic acid 0.4, 
vitamin A 15x107 I.U., vitamin D3 3x106 I.U., vitamin E 27.5, menadione (K) 4.7, vitamin C 35% 
143.0 และ รำละเอยีด (filler; สือ่) เติมจนครบ 1 กิโลกรัม 
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 ** แร่ธาตุผสม (กรัมต่อกิโลกรัมอาหารผสม) ประกอบด้วย Ca(H2PO4)2H2O 32.9, NaH2PO4 7.7, KCl 3.5, 
Fe2O3 0.002, CuSO4 0.2, CoCl2.6H2O 0.002, ZnCl 0.1, Na2SeO3 0.001, MnCl2 0.02, NaMoO4 0.001, 
KIO3 0.0003, MgCl2 5.6 
 

 ก่อนเริ่มการทดลองสุ่มเก็บตัวอย่างปลาหลังเขียวสด และอาหารสำเร็จรูปที่เตรียมได้ เพื่อนำไปตรวจวิเครา ะห์หา 

ค่าองค์ประกอบทางเคมีตามวิธีการของ AOAC (2016) และองค์ประกอบของกรดไขมันด้วยเครื่อง GC (Gas chromatography) 
(รุ่น 6890N, Aligilent, USA) วิธีการสกัดกรดไขมันแบบ Direct Transesterification method (ดัดแปลงจาก Unagul et al., 2007) 
ทำการตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โภชนาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 
5. การเก็บข้อมูล 

5.1 สุ่มเก็บตัวอย่างรังไข่ (Ovary) และตับ (Hepatopancreas) ของแม่ปูทะเลก่อนเริ่มต้นทดลองและแม่ปูทะเลใน
แต่ละชุดการทดลองที่ได้รับอาหารทดลองแล้วไม่น้อยกว่า 10 วัน เพื่อส่งวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี เช่น โปรตีน ไขมัน เถ้า เยื่อไย 
เป็นต้น และองค์ประกอบชนิดและปริมาณกรดไขมัน 

5.2 เมื่อแม่ปูออกไข่นอกกระดอง นำแม่ปูไข่นอกกระดองมาชั่งน้ำหนัก พร้อมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างไข่ 1 กรัม มานับ
จำนวนฟอง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปหาค่าความดกของไข่ (ฟอง/แม่) ตามสูตรดังนี้ 

ความดกของไข่ (ฟอง) = [น้ำหนักแม่ปูไข่นอกกระดอง (กรมั)-น้ำหนักแม่ปูเริม่ต้นทดลอง (กรัม)]xจำนวนไข่ 1 กรัม
 ทีน่ับได้ (ฟอง)  
 จากนั้นนำแม่ปูที่มีไข่นอกกระดองไปแยกเลี้ยงในกะละมังพลาสติกขนาด 150 ลิตร ความเค็มน้ำ 32 ส่วนในพันส่วน 
ปริมาตร 120 ลิตร เพื่อให้ฟักไข่เป็นลูกปูระยะซูเอี้ย เมื่อแม่ปูฟักไข่เป็นลูกปูระยะซูเอี้ยแล้วจึงสุ่มนับจำนวนลูกปูโดยใช้บีกเกอร์
ขนาด 30 มิลลิลิตร สุ่มตักน้ำจากกะละมังดังกล่าวปริมาตร 30 มิลลิลิตร จำนวน 3 จุด นับจำนวน เพื่อนำมาคำนวณหา 

อัตราการฟักไข่ของแม่ปูในแต่ละชุดการทดลอง ตามสูตรดังนี้ 
อัตราการฟักไข่ (%) = จำนวนลูกปูระยะซูเอี้ยที่ได้ x 100 

                 จำนวนไข่ปูท่ีนำมาฟักท้ังหมด  
 5.3 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
  เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณจุดที่น้ำไหลเข้าและไหลออกจากระบบบำบัดน้ำในตอนเช้า จำนวน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำในพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดังนี้ ความเค็ม อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง (pH) ความเป็นด่าง (อัลคาไลน์)  
ในส่วนค่าแอมโมเนียรวม ไนไตรท์ ไนเตรท ฟอสเฟต และปริมาณสารแขวนลอยในน้ำ วิเคราะห์ตามวิธีของ APHA, AWWA 
and WPCF (1985)  
6. การวิเคราะห์ผลทางสถิต ิ

เม่ือสิ้นสุดการทดลอง นำข้อมูลความดกของไข่ จำนวนซูเอี้ยที่ได้ และอัตราการฟักไข่ มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ด ้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2010TM (Microsoft, USA) ในส ่วนขององค์ประกอบของกรดไขมัน  
(Fatty acid composition) นำมาจัดกลุ่มวิเคราะห์ (Cluster analysis) ด้วยวิธี Between group linkage และ Square 
euclidean distance ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 16.0 for window 
 
ผลการศึกษา 
1. องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบ (Proximate analysis) ในอาหารที่ใช้ในการทดลอง 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบ (%น้ำหนักแห้ง) ของอาหารที่ใช้ทดลอง แสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมี (%น้ำหนักแห้ง) ของปลาหลังเขียว และอาหารทดลองสำเร็จรูป 

อาหารที่ให้ 
องค์ประกอบทางเคมี (% น้ำหนักแห้ง) ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เถ้า เยื่อใย คาร์โบไฮเดรต* พลังงาน 

(ปลาหลังเขยีว 81.24 4.69 12.83 0.06 1.18 447.54 77. 4 
อาหารทดลองสำเรจ็รูป 53.14 12.99 14.65 1.90 17.32 478.88 11.46 

หมายเหตุ: * การคำนวณ %คาร์โบไฮเดรต กรณีคิด %ของน้ำหนักแห้ง;  %คาร์โบไฮเดรต = 100 - (%โปรตีน + %ไขมัน  
     + %เถ้า + %เยื่อใย) 
 

2. องค์ประกอบกรดไขมัน (Fatty acid composition) ในอาหารที่ใช้ในการทดลอง 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบกรดไขมันของปลาหลังเขียวและอาหารทดลองสำเร็จรูป พบว่า ในปลาหลังเขียวมีปริมาณ 

C20:5n-3 (EPA) และ C22:6n-3 (DHA) มากกว่าในอาหารทดลองสำเร็จรูป อีกทั้งพบว่าในปลาหลังเขียวยังมีปริมาณของ Total 
n-3, n-3 HUFA และสัดส่วนของ n-3/n-6 มากกว่าในอาหารทดลองสำเร็จรูป ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 องค์ประกอบกรดไขมัน (Area percentage of fatty acid; %area และ mg g-1) ในอาหารทดลองสำเร็จรูปและ
ปลาหลังเขียวท่ีใช้ในการทดลอง 

ชนิดกรดไขมัน 
ปริมาณกรดไขมันในอาหารทดลองสำเร็จรูป ปริมาณกรดไขมันในปลาหลังเขยีว 

% area mg g-1 % area mg g-1 
C 12:0 0.10 0.05 0.14 0.03 
C 13:0 1.64 0.78 8.47 1.81 
C 14:0 5.21 2.48 4.32 0.92 
C 14:1 0.28 0.13 0.12 0.03 
C 15:0 1.23 0.58 0.73 0.16 
C 15:1 0.15 0.07 0.09 0.02 
C 16:0 34.99 16.62 25.31 5.42 
C 16:1 5.33 2.53 5.25 1.12 
C 17:0 1.52 0.72 1.22 0.26 
C 17:1 0.66 0.31 0.29 0.06 
C 18:0 10.91 5.18 10.57 2.26 
C 18:1n-9 17.28 8.21 5.71 1.22 
C 18:2n-6 8.09 3.84 1.14 0.24 

ชนิดกรดไขมัน 
ปริมาณกรดไขมันใน

อาหารทดลองสำเรจ็รูป
ปริมาณกรดไขมันในปลา

หลังเขียว
ชนิดกรดไขมัน ปริมาณกรด

ไขมันในอาหาร
ทดลองสำเร็จรูป

% area mg g-1  % area 

C 18:3n-6 0.05 0.02 0.14 0.03 
C 18:3n-3 0.47 0.22 0.81 0.17 
C 20:0 0.75 0.36 2.00 0.43 
C 20:1n-9 1.81 0.86 0.21 0.05 
C 20:2n-6 0.15 0.07 0.14 0.03 
C 21:0 0.23 0.11 0.12 0.03 
C 20:3n-6 ND ND 0.13 0.03 
C 20:4n-6 0.20 0.10 1.72 0.37 
C 20:3n-3 ND ND 0.11 0.02 
C 22:0 0.58 0.28 0.52 0.11 
C 20:5n-3 0.55 0.26 2.91 0.62 
C 22:1n-9 0.16 0.08 0.30 0.06 
C 22:2 ND ND ND ND 
C 23:0 0.16 0.08 0.12 0.02 
C 24:0 0.43 0.20 0.68 0.15 
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C 24:1n-9 0.63 0.30 ND ND 
C 22:6n-3 0.61 0.29 10.78 2.31 
Others* 5.83  15.98  

Total Fatty acid**  44.74  17.98 
Total unsaturated 36.43 17.31 29.84 6.38 
Total saturated 57.74 27.43 54.18 11.59 
Total n-3 1.63 0.78 14.61 3.13 
n-3 HUFA 1.17 0.56 13.81 2.96 
Total n-6 8.49 4.04 3.26 0.70 
n-3/n-6 0.19 0.19 4.48 4.48 

หมายเหตุ: ND = ตรวจไม่พบ และค่าน้อยกว่า 0.05 รายงานค่ารวมเป็น others ในหน่วยของ %area * Others คือ รายงาน
รวมค่าอื่น ๆ ในหน่วยของ %area ** Total Fatty acid คือ รายงานค่ารวมในหน่วย mg g-1 ตัวอย่างแห้ง (standard ที่ใช้ คือ 
internal standard) 
 

3. องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบ (Proximate analysis) ในรังไข่และตับของแม่ปูทะเลก่อนและหลงัให้อาหารทดลอง 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบในรังไข่และตับของแม่ปูทะเล พบว่า ปริมาณโปรตีนในรังไข่ของ 
แม่พันธุป์ูทะเลในชุดการทดลองที่ 3 มีค่ามากสุด (60.98%) รองลงมาคือชุดการทดลองที่ 2 (58.59%) โดยมีค่าสูงกว่าของแม่ปู
เริ ่มต้นทดลอง (31.42%) ซึ ่งพบค่าต่ำสุดในชุดการทดลองที่ 1 (29.74%) ในขณะที ่ตับของแม่พันธุ์ปูทะเลทุกชุดการทดลอง  
(36.96 - 53.15%) มีค่าปริมาณโปรตีนสูงกว่าของแม่ปูเริ ่มต้นทดลอง  (14.31%) โดยพบค่ามากสุดในชุดการทดลองที ่ 3 
รองลงมา คือ ชุดการทดลองที่ 2 และ 1 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 

สำหรับปริมาณไขมันในรังไข่ของแม่พันธุ ์ปูทะเลในชุดการทดลองที่ 2 (25.49%) มีค่าสูงกว่าแม่พันธุ์ปูทะเลใน 

ชุดการทดลอง 1 (21.96%), 3 (22.50%) และแม่ปูเริ ่มต้น (22.64%) ในขณะที่ปริมาณไขมันในตับของแม่พันธุ์ปูทะเลทุก 

ชุดการทดลอง (11.16 – 27.27%) มีค่าต่ำกว่าของแม่ปูเริ่มต้น (50.87%) โดยพบค่าต่ำสุดในชุดการทดลองที่ 3, 2 และ 1 
ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 

ส่วนค่าพลังงานในรังไข่ให้ผลเช่นเดียวกับปริมาณโปรตีน คือ ค่าพลังงานในรังไข่ของแม่พันธุ์ปูทะเลในชุดการทดลองที่ 2 
(594.64 Kcal/100 g) และ 3 (581.48 Kcal/100 g) มีค่าสูงกว่าของแม่ปูเริ่มต้นทดลอง (571.70 Kcal/100 g) ซึ่งค่าพลังงาน
ในรังไข่แม่พันธุ์ปูทะเลในชุดการทดลองที่ 1 (486.24 Kcal/100 g) มีค่าต่ำสุด ในขณะที่ค่าพลังงานในตับก็ให้ผลเช่นเดียวกับ
ปริมาณไขมัน คือ ค่าพลังงานในตับของแม่พันธุ์ปูทะเลทุกชุดการทดลอง (403.30–530.47 Kcal/100 g) มีค่าต่ำกว่าของแมปู่
เริ่มต้น (664.44 Kcal/100 g) โดยพบค่าต่ำสุดในชุดการทดลองที่ 3, 2 และ 1 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 องค์ประกอบของโปรตีน ไขมัน และพลังงาน (%น้ำหนักแห้ง) ที่พบในรังไข่ (ovary) และตับ (hepatopancreas) ของ
แม่ปูเริ่มต้นทดลองและแม่ปูทดลองหลังกินอาหารทดลองนานมากกว่า 10 วัน 

อวัยวะ ชุดการทดลอง 
องค์ประกอบทางเคมี (% น้ำหนักแห้ง) 

ความช้ืน 
โปรตีน  ไขมัน พลังงาน 

 รังไข ่

เริ่มการทดลอง 31.42 22.64 571.70 77.59 
1 29.74 21.96 486.24 67.87 
2 58.59 25.49 594.64 59.18 
3 60.98 22.50 581.48 62.19 

ตับ 

เริ่มการทดลอง 14.31 50.87 664.44 70.22 
1 36.96 27.27 530.47 67.28 
2 47.19 21.37 480.47 71.35 
3 53.15 11.16 403.30 73.91 
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4. องค์ประกอบของกรดไขมัน (Fatty acid composition) ในรังไข่และตับของแม่ปูทะเลก่อนและหลังให้อาหารทดลอง 
สำหรับองค์ประกอบกรดไขมัน (Area percentage of fatty acid; %area และ mg g-1) ของรังไขแ่ม่ปูเริ่มต้นและ 

แม่ปูทดลองหลังกินอาหารทดลองนานมากกว่า 10 วัน พบว่า ชนิดกรดไขมันที่พบปริมาณสูงหลัก ๆ มีทั้งกรดไขมันอ่ิมตัวและ 

ไม่อิ่มตัว คือ C16:0, C16:1, C18:0, C18:1n-9, C20:4n-6 (Arachidonic acid; ARA), C20:5n-3 (Eicosapentaenoic acid; EPA) 
และ C22:6n-3 (Docosahexaenoic acid; DHA) โดยพบปริมาณของ ARA และ EPA ในทิศทางเดียวกัน คือ พบปริมาณมากสุด
ในรังไข่แม่ปูในชุดการทดลองที่ 1 ตามมาด้วยชุดการทดลองที่ 3 และ 2 ซ่ึงปริมาณที่พบนี้มีคา่น้อยกว่าเม่ือเทียบกับปูเริ่มทดลอง 
ซ่ึงต่างกับปริมาณ DHA ทีพ่บมากสุดในรังไข่ปูชุดการทดลองที่ 3, 1 และ 2 ซ่ึงปริมาณที่พบนี้มีค่าสูงกว่าเม่ือเทียบกับปูเริ่มทดลอง 
เม่ือพิจารณาโดยรวมพบว่าแม่ปูในชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลองที ่3 มีปริมาณในกลุ่ม Total n-3, n-3 HUFA และสัดส่วน 
n3/n6 มากกว่าชุดการทดลองที่ 2 และในปูเริ่มต้น แต่พบค่าต่ำสุดในชุดการทดลองที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 องค์ประกอบกรดไขมัน (Area percentage of fatty acid; %area และ mg g-1) ของรังไข่แม่ปูเริ่มต้นและ แม่ปู
 ทดลองหลังกินอาหารทดลองนานมากกว่า 10 วัน 

ชนิดกรดไขมนั 

ปริมาณกรดไขมันที่พบในรังไข่ปูทะเล 
ปูเร่ิมทดลอง ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 

%area mg g-1 %area mg g-1 %area mg g-1 %area mg g-1 

C 12:0 0.06 0.06 0.18 0.21 0.18 0.22 0.13 0.14 
C 13:0 3.51 3.84 3.35 3.96 3.29 3.99 3.15 3.38 
C 14:0 2.34 2.55 2.80 3.31 2.36 2.87 1.93 2.07 
C 14:1 0.17 0.18 0.22 0.26 0.12 0.14 0.14 0.15 
C 15:0 2.15 2.35 1.10 1.30 1.68 2.04 1.01 1.08 
C 15:1 0.27 0.29 0.19 0.23 0.14 0.17 0.16 0.17 
C 16:0 17.94 19.55 17.50 20.69 19.81 22.70 20.76 22.27 
C 16:1 7.46 8.13 8.48 10.03 5.09 6.21 6.64 7.12 
C 17:0 2.16 2.35 1.00 1.19 1.40 1.71 1.00 1.08 
C 17:1 2.18 2.37 1.18 1.39 1.96 1.91 1.28 1.37 
C 18:0 8.24 8.98 6.78 8.02 6.52 7.47 6.68 7.16 

ชนิดกรดไขมนั 

ปริมาณกรดไขมันที่พบในรังไข่ปูทะเล 
ปูเร่ิมทดลอง ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 

%area mg g-1 %area mg g-1 %area mg g-1 %area mg g-1 

C 18:1n-9 8.15 8.88 11.98 14.17 15.49 17.40 15.65 16.79 
C 18:2n-6 1.08 1.18 0.82 0.97 6.55 7.49 1.06 1.14 
C 18:3n-6 0.21 0.23 0.26 0.31 0.13 0.16 0.13 0.14 
C 18:3n-3 0.25 0.27 0.26 0.31 0.42 0.52 0.35 0.37 
C 20:0 0.55 0.59 0.64 0.76 0.51 0.63 0.49 0.53 
C 20:1n-9 0.60 0.65 0.66 0.78 0.94 1.15 0.77 0.82 
C 20:2n-6 0.39 0.42 0.32 0.38 1.15 1.40 0.56 0.60 
C 21:0 0.11 0.12 0.12 0.15 0.08 0.10 0.16 0.17 
C 20:3n-6 0.35 0.38 0.24 0.29 0.21 0.25 0.28 0.30 
C 20:4n-6 4.92 5.36 4.38 5.18 2.55 2.61 3.38 3.63 
C 20:3n-3 0.12 0.13 0.17 0.20 0.17 0.21 0.22 0.24 
C 22:0 0.18 0.19 0.40 0.47 0.20 0.25 0.25 0.27 
C 20:5n-3 10.24 11.53 9.75 11.15 5.02 5.53 5.15 5.62 
C 22:1n-9 0.20 0.22 0.32 0.38 0.53 0.58 0.27 0.29 
C 22:2 ND ND ND ND ND ND ND ND 
C 23:0 ND ND ND ND ND ND ND ND 
C 24:0 ND ND ND ND 0.06 0.07 0.12 0.13 
C 24:1n-9 ND ND ND ND ND ND ND ND 
C 22:6n-3 6.02 6.56 10.23 12.10 9.90 11.10 11.31 12.13 
Others* 20.17  16.66  13.56  16.98  
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Total Fatty acid**  86.98  98.56  98.95  89.06 

Total unsaturated 42.59 46.39 49.47 58.51 50.35 56.89 47.34 50.79 
Total saturated 37.24 40.58 33.87 40.06 36.09 42.06 35.68 38.27 
Total n-3 16.63 18.10 20.41 24.14 15.52 17.43 17.03 18.28 
n-3 HUFA 16.38 17.83 20.15 23.83 15.09 16.92 16.69 17.91 
Total n-6 6.95 7.57 6.03 7.13 10.58 11.91 5.41 5.80 
n-3/n-6 2.39 2.39 3.39 3.39 1.47 1.46 3.15 3.15 

หมายเหตุ: ND = ตรวจไม่พบ และคา่น้อยกวา่ 0.05 รายงานค่ารวมเป็น other ในหน่วยของ %area 

* Others คือ รายงานรวมค่าอื่นๆ ในหน่วยของ %area  
** Total Fatty acid คือ รายงานค่ารวมในหน่วย mg g-1 ของตัวอย่างแห้ง (standard ที่ใช้ คือ internal standard) 
 

ส่วนองค์ประกอบกรดไขมัน (Area percentage of fatty acid; %area และ mg g-1) ของตับแม่ปูเริ่มต้นและแม่ปู
ทดลองหลังกินอาหารทดลองนานมากกว่า 10 วัน พบว่า การสะสมชนิดกรดไขมันที่พบปริมาณสูงหลกั ๆ มีทั้งกรดไขมันอ่ิมตัว
และไม่อิ่มตัว 4 ชนิด คือ C16:0, C16:1, C18:0 และ C18:1n-9 สำหรับกรดไขมันชนิด ARA, EPA และ DHA พบว่ามีค่า 
การสะสมมากสุดในตับแม่ปูในชุดการทดลองที่ 3 ตามมาด้วยชุดการทดลองที่ 2 และ 1 ตามลำดับ ซ่ึงให้ค่าเช่นเดียวกับภาพรวมของ
ปริมาณในกลุ่ม Total n-3 และ n-3 HUFA โดยเมื่อเทียบคา่การสะสมชนิดดังกล่าวข้างต้น (ARA, EPA, DHA, Total n-3 และ 
n-3 HUFA) ของตับแม่ปูในชุดการทดลองที่ 1 ละ 2 จะมีค่าต่ำกว่าในตับแม่ปูเริม่ต้น ดังแสดงในตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 องค์ประกอบกรดไขมัน (Area percentage of fatty acid; %area และ mg g-1) ของตับแม่ปูเริ่มต้นและแม่ปู
 ทดลองหลังกินอาหารทดลองนานมากกว่า 10 วัน 

ชนิดกรดไขมนั 

ปริมาณกรดไขมันที่พบในตับปูทะเล 

ปูเร่ิมทดลอง ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 

% area mg g-1 % area mg g-1 % area mg g-1 % area mg g-1 

C 12:0 ND ND 0.11 0.12 0.08 0.08 0.06 0.03 
C 13:0 1.47 1.39 3.17 3.44 2.90 2.82 7.46 3.71 
C 14:0 4.43 4.20 3.60 3.91 1.70 1.66 1.83 0.91 
C 14:1 0.28 0.27 0.30 0.32 0.17 0.17 0.12 0.06 

ชนิดกรดไขมนั 

ปริมาณกรดไขมันที่พบในตับปูทะเล 
 ปูเร่ิมทดลอง ปูเร่ิมทดลอง ปูเร่ิมทดลอง ปูเร่ิมทดลอง 

% area mg g-1 % area mg g-1 % area mg g-1 % area mg g-1 

C 15:0 4.15 3.94 1.96 2.12 0.80 0.77 1.30 0.64 
C 15:1 0.40 0.38 0.29 0.31 0.14 0.14 0.17 0.08 
C 16:0 22.35 21.20 24.21 26.25 22.49 21.86 17.18 8.55 
C 16:1 9.20 8.72 12.04 13.05 5.21 5.07 4.79 2.38 
C 17:0 3.08 2.92 1.24 1.34 1.12 1.09 1.39 0.69 
C 17:1 2.24 2.12 2.10 2.28 1.88 1.83 1.39 0.69 
C 18:0 9.79 9.28 8.37 9.07 8.38 8.14 10.14 5.04 
C 18:1n-9 6.19 5.87 18.28 19.81 22.59 21.96 12.54 6.23 
C 18:2n-6 0.80 0.76 0.51 0.55 4.40 4.28 0.85 0.42 
C 18:3n-6 0.33 0.32 0.24 0.26 0.47 0.45 0.10 0.05 
C 18:3n-3 0.19 0.18 0.14 0.15 0.19 0.18 0.15 0.07 
C 20:0 1.09 1.03 1.03 1.12 1.00 0.97 1.14 0.57 
C 20:1n-9 0.87 0.83 1.05 1.14 2.53 2.46 0.80 0.40 
C 20:2n-6 0.50 0.47 0.40 0.43 1.16 1.13 0.68 0.34 
C 21:0 0.33 0.31 0.39 0.43 0.52 0.51 0.54 0.27 
C 20:3n-6 0.58 0.55 0.13 0.14 0.08 0.07 0.20 0.10 
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C 20:4n-6 2.31 2.19 0.43 0.47 1.17 1.14 3.40 1.69 
C 20:3n-3 0.08 0.08 0.07 0.08 0.09 0.08 0.10 0.05 
C 22:0 0.60 0.57 0.68 0.74 0.77 0.75 0.79 0.39 
C 20:5n-3 3.13 2.97 0.66 0.71 1.48 1.44 4.60 2.29 
C 22:1n-9 0.21 0.20 0.30 0.33 0.72 0.70 0.47 0.23 
C 22:2 ND ND ND ND ND ND ND ND 
C 23:0 0.18 0.17 0.19 0.21 0.31 0.30 0.27 0.14 
C 24:0 0.37 0.35 0.35 0.38 0.42 0.40 0.48 0.24 
C 24:1n-9 0.18 0.17 0.36 0.39 0.66 0.64 0.00 0.00 
C 22:6n-3 1.89 1.79 0.86 0.94 2.89 2.81 6.04 3.00 
Others* 22.76  16.53  13.69  21.04  

Total Fatty acid**  73.24  90.48  83.91  39.27 
Total unsaturated  29.40 27.87 38.16 41.36 45.82 44.55 36.38 18.09 
Total saturated  47.84 45.37 45.31 49.12 40.49 39.36 42.58 21.18 
Total n-3 5.29 5.03 1.73 1.88 4.64 4.51 10.89 5.41 
n-3 HUFA 5.10 4.85 1.59 1.73 4.46 4.33 10.74 5.34 
Total n-6 4.53 4.29 1.71 1.85 7.28 7.07 5.22 2.59 
n-3/n-6 1.17 1.17 1.02 1.02 0.64 0.64 2.09 2.09 

หมายเหตุ: ND = ตรวจไม่พบ และคา่น้อยกวา่ 0.05 รายงานค่ารวมเป็น other ในหน่วยของ %area 

* Others คือ รายงานรวมค่าอื่นๆ ในหน่วยของ %area  
** Total Fatty acid คือ รายงานค่ารวมในหน่วย mg g-1 ตัวอย่างแห้ง (standard ที่ใช้ คือ internal standard) 

5. การเปรียบเทียบองค์ประกอบกรดไขมัน 
มีการแสดงด้วยการจัดกลุ่มวิเคราะห์ (Cluster analysis) เพื่อจัดกลุ่มความเหมือนและความต่างของกลุ่มองค์ประกอบ

กรดไขมัน โดยผลของการจัดกลุ่มวิเคราะห์ของการทดลองนี้ เกิดจากการนำค่าขององค์ประกอบของกรดไขมันที่วิเคราะห์ได้  
ในอาหารที่ใช้ในการทดลอง 2 ชนิด คือ ปลาหลังเขียว และอาหารทดลองสำเร็จรูป มาหาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ 
กรดไขมันในอวัยวะทีเ่กี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์แม่ปูทะเล คือ รังไข่ และ ตับ (hepatopancreas) ของแม่ปูทะเลภายหลังจาก
การได้รับอาหารในแต่ละชุดการทดลองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน ด้วยวิธี Between group linkage และ Square euclidean 
distance พบว่า ที่ดัชนีความต่าง 12 สามารถจำแนกกลุ่มตามความแตกตา่งขององค์ประกอบของกรดไขมันออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม 
ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยในกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย รังไข่ของแม่ปูในชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 กลุ่มที่ 2 คือ ตับของแม่ปูใน
ชุดการทดลองที่ 1 กลุ่มที่ 3 คือ ตับของแม่ปูในชุดการทดลองที่ 2 และกลุ่มที่ 4 คือ ปลาหลังเขียวสด อาหารทดลองสำเร็จรูป 
และตับของแม่ปูในชุดการทดลองที่ 3 
 

 
ภาพที่ 1 การจัดกลุ่มวิเคราะห์ขององค์ประกอบของกรดไขมันในอาหารที่ให้ (ปลาหลังเขียวและอาหารสำเร็จรูป) และในอวัยวะ 

ได้แก่ รังไข่ (Ovary) และตับ (hepatopancreas; Hep) ของแม่ปูทะเล 
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หมายเหตุ วิธีที่ใช้ในการจัดกลุ่ม คือ Between group linkage ซึ่งจะจัดกลุ่มรวมกันโดยการพิจารณาค่าเฉลี่ยของระยะห่าง
 จาก cases อื่นที่อยู่คนละกลุ่มของแต่ละ case ในกลุ่มมาเป็นเกณฑ์ โดยถ้า cases ใดที่มีระยะห่างน้อยกว่าระยะห่าง
 เฉลี่ยนี้จะถูกนำมารวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
 

6. ประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ของแม่ปูทะเลของแต่ละชุดการทดลอง 
 พารามิเตอร์ที่นำมาใช้เป็นตัวช้ีวัดสำหรับการวัดผลประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ของแม่ปูทะเลภายหลังการได้รับอาหาร
ในแต่ละชุดการทดลองอย่างน้อย 10 วัน ประกอบด้วย การออกไข่นอกกระดองของแม่ปูทะเล ความดกของไข่ อัตราการฟักไข่ 
และจำนวนซูเอี้ยของแม่พันธุ์ปูทะเล จากการทดลองพบว่า แม่พันธุ์ปูทะเลในชุดการทดลองที่ 1 (กินปลาหลังเขียวอย่างเดียว) 
ออกไข่นอกกระดองมากที่สุด จำนวน 6 ตัว คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือแม่พันธุ์ปูทะเลในชุดการทดลองที่ 2 (กินเฉพาะ
อาหารทดลองสำเร็จรูป) และชุดการทดลองที่ 3 (กินปลาหลังเขียวสับร่วมกับอาหารทดลองสำเร็จรูป) ให้ผลการออกไข่นอกกระดอง
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 20.00 นอกจากนี้แม่พันธุ์ปูทะเลในชุดการทดลองที่ 1 ยังมีประสิทธิภาพของจำนวนตัวและจำนวนครั้ง
ในการออกไข่นอกกระดองได้มากกว่าแม่พันธุ์ปูทะเลในชุดการทดลองที่ 2 และ 3 ในส่วนชองความดกของไข่ จำนวนซูเอี้ยที่ได้ 
และอัตราการฟัก พบว่า แม่พันธ์ุปูทะเลในชุดการทดลองที่ 1 มีค่าทั้งความดกของไข่ จำนวนซูเอี้ย และอัตราการฟัก มากที่สุด 
รองลงมา คือ ในชุดการทดลองที่ 3 และในชุดการทดลองที่ 2 ให้ค่าต่ำสุด ดังแสดงในตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 จำนวนแม่ปูไข่นอกกระดอง จำนวนครั้งของการออกไข่นอกกระดอง ความดกของไข่ จำนวนซูเอี้ย และอัตราการฟัก  
 ของแม่พันธ์ุปูทะเลที่ขุนเลี้ยงด้วยอาหารทดลองตา่งกัน 

หมายเหตุ: ND หมายถึง ไม่มีข้อมูลการออกไข่ครั้งท่ี 2 
 
7. คุณภาพน้ำระหว่างการทดลอง 
 คุณภาพน้ำระหว่างการทดลองของทั้ง 3 ชุดการทดลอง โดยภาพรวมพบว่าคุณภาพน้ำระหว่างการทดลองอยู่ในเกณฑ์ 
ที ่ยอมร ับได ้สำหร ับการเพาะเล ี ้ยงส ัตว ์น ้ำชายฝั ่ง โดยมีค ่าความเค็ม 31.71±1.89 - 32.57±1.40 ส ่วนในพันส ่วน  
อ ุณหภ ูม ิ  28.81±1.20 -  28.81±1.20 องศาเซลเซ ียส ความเป ็นกรดด ่าง 8.04±0.16 -  8.12±0.09 ความเป ็นด ่าง 
229.71±33.75 - 219.43±49.59 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียรวม 0.05±0.03 - 0.05±0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรท์ 0.59±0.34 
มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรท 0.46±0.42 - 0.52±0.45 มิลลิกรัมต่อลิตร ฟอสเฟต 1.26±0.42 - 1.44±0.28 มิลลิกรัมต่อลิตร  
สารแขวนลอย 54.09±9.49 - 58.09±13.54 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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สรุปและวิจารณ์ผล 

ผลจากการศึกษา พบว่า การขุนเลี้ยงแม่พันธุ์ปูทะเลให้ออกไข่นอกกระดองด้วยปลาหลังเขียวสดให้ผลดีกว่าการขุนเลี้ยง
แบบให้กินปลาหลังเขียวสดและอาหารทดลองสำเร็จรูป และการขุนเลี้ยงด้วยอาหารทดลองสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว เม่ือดูผล
วิเคราะห์อาหารทดลองสำเร็จรูป (ตารางที่ 2) พบว่า มีโปรตีน 53.14% และไขมัน 12.99% เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น ๆ  
เช่น การศึกษาประสิทธิภาพการเจริญพันธุ์แม่ปูทะเล (Scylla serrata) ด้วยอาหารสำเร็จรูปเปรียบเทียบกับอาหารธรรมชาติ
ของ Millamena and Quinitio (1999) โดยอาหารสำเร็จรูปมีระดับโปรตีน 46% และระดับไขมัน 12% ผลของแหล่งไขมันท่ี
เสริมในอาหารสำเร็จรูปต่อคุณภาพแม่พันธุ์ปูทะเลไข่นอกกระดองชนิด Scylla paramamosain (สิริวรรณ และมนทกานติ, 2559) 
มีค่าโปรตีนในช่วง 47.88 - 48.36% และไขมันในช่วง 14.37 - 14.75% การศึกษาการเจริญพันธุ์และคุณภาพของลูกปูท่ีได้ขุนเลี้ยง
แม่ป ูทะเล (Scylla paramamosain) ด้วยอาหารเม ็ดส ูตรต ่างกัน (Djunaidah et al., 2003) พบว่า ม ีค ่าโปรตีนใน 

ช่วง 40.4 - 43.3% และไขมันในช่วง 15.6 - 17.9% และ Alava et al. (2007) ศึกษาการเจริญพันธุ ์จากระดับไขมันและ 

กรดไขมันในอาหารเม็ดสำหรับปูทะเล (Scylla serrata) พบว่า โปรตีน 43.05% และไขมัน 10.57% เมื่อเลี้ยงร่วมกับอาหาร
ธรรมชาติให้ผลและลดต้นทุนดีที่สุด ซ่ึงจะเห็นว่าค่าโปรตีนในอาหารจากการศึกษาครั้งน้ีมีค่าสูงกว่าแต่มีค่าไขมันต่ำกว่า ยกเว้น
คา่จากการศึกษาของ Millamena and Quinitio (1999) และ Alava et al. (2007)  

เนื่องจากการขุนเลี้ยงแม่พันธุ์ปูทะเลอาหารทดลองสำเร็จรูปต้องมีสารอาหารที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อให้แม่ปู
สามารถเจริญพันธุ์และผลิตลูกปูที่มีคุณภาพได้ แต่จากการศึกษาครั้งนี้การขุนเลี้ยงแม่ปูด้วยปลาหลังเขียวสดอย่างเดียวให้ผล
ดีกว่าท้ังการใช้อาหารทดลองอย่างเดียวและให้กินสลับกันระหว่างปลาหลงัเขียวสดและอาหารทดลองสำเรจ็รูป เมื่อพิจารณาถึง
ค่าองค์ประกอบทางเคมีหลักในปลาหลังเขียวสดและอาหารทดลองสำเร็จรูปที่ใช้ทดลอง พบว่า ค่าโปรตีนที่พบในระดับสูงอยู่แล้ว 
คือ 81.24% ในปลาหลังเขียวสด และ 53.14% ในอาหารทดลองสำเร็จรูป (ตารางที่ 2) เม่ือพิจารณาแหล่งไขมันในอาหารทดลอง 
ซึ่งปกติปลาหลังเขียวสดจะมีปริมาณไขมันต่ำเมื่อเทียบกับอาหารทดลองสำเร็จรูป (4.69% ในปลาหลังเขียวสด และ 12.99% 
ในอาหารทดลองสำเร็จรูป; ตารางที ่2) เม่ือเปรียบเทียบองค์ประกอบกรดไขมันจากตารางที่ 3 พบว่า ปริมาณกรดไขมันในอาหาร
ทดลองสำเร็จรูปมีค่า Total n-3, n-3 HUFA และ n-3/n-6 (1.63, 1.17 และ 0.19% area ตามลำดับ) ต่ำกว่าในปลาหลังเขียว 
(14.61, 13.81 และ 4.48% area ตามลำดับ) และต่ำกว่าในสูตรอาหารสำเร็จรูปจากการศึกษาของสิริวรรณ และมนทกานติ (2559) 
ให้ผลดีสุด (11.46, 8.93 และ 0.48% area ตามลำดับ) เม่ือเทียบกับผลการศึกษาอื่น สัดส่วน n-3/n-6 ในอาหารมีองค์ประกอบ
กรดไขมันท่ีสำคัญ โดยอาหารทดลองสำเร็จรูปที่ใช้ทดลองมีค่าสดัสว่น n-3/n-6 เท่ากับ 0.19 มีค่าต่ำกว่าค่า 0.99 จากการศึกษา
ของ Millamena and Quinitio (1999), 1.09 - 1.54 จากการศึกษาของ Djunaidah et al. (2003), 1.10 - 1.35 จากการศึกษา
ของ Alava et al. (2007) และ 0.48 จากการศึกษาของสิริวรรณ และมนทกานติ (2559) ซ่ึงได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

จากผลการทดลอง พบว่า ในอาหารทดลองสำเร็จรูปมีองค์ประกอบกรดไขมันต่ำกว่าในปลาหลังเขียวสด สอดคล้องกับ
ค่าองค์ประกอบกรดไขมันในรังไข่ของแม่ปูทดลอง (ตารางที่ 5) ปริมาณไขมันในรังไข่จำเป็นต้องใช้เป็นแหล่งกรดไขมันสำหรับ
ในการเจริญพันธุ ์และออกไข่นอกกระดอง ซึ ่งจากการทดลองครั้งนี ้พบปริมาณของ  Total n-3, n-3 HUFA และ n-3/n-6  
มากที่สุดในรังไข่ของแม่ปูชุดการทดลองที่ 1 (กินปลาหลังเขียวสด, 20.41, 20.15 และ 3.39% area ตามลำดับ) ตามด้วยแม่ปู
ชุดการทดลองที่ 3 (กินปลาหลังเขียวสดสลับกับอาหารทดลองสำเร็จรูป, 17.03, 16.69 และ 3.15% area ตามลำดับ) และพบ
ค่าต่ำสุดในรังไข่ของแม่ปูชุดการทดลองที่  2 (กินอาหารทดลองสำเร็จรูป , 15.52, 15.09 และ 1.47% area ตามลำดับ)  
ซ่ึงสอดคล้องกับแม่ปูชุดการทดลองที่ 1 ให้ผลประสิทธิภาพของการผลิตไข่นอกกระดอง ความดกไข่ และอัตราการฟักไข่ดีที่สุด 
ตามด้วยแม่ปูชุดการทดลองที่ 3 และ 2 แต่เม่ือเทียบกบัปริมาณในปูเริ่มทดลองมีค่าใกล้เคียงกับในแม่ปูชุดการทดลองที่ 3 และ 2 
ในอาหารทดลองสำเร็จรูปมีองค์ประกอบกรดไขมันต่ำกว่าในปลาหลังเขียวสด มีผลทำให้ปริมาณการสะสมกรดไขมันในรังไข่แม่ปู
ชุดการทดลองที่ 3 และ 2 ยังมีค่าใกล้เคียงกับในรังไข่ปูเริ่มทดลอง  

ในขณะที่ค่าของกลุ่ม Total n-3, n-3 HUFA และ n-3/n-6 พบว่า ในตับของแม่ปูแต่ละชุดการทดลองมีค่า
ลดลงต่ำกว่าที่พบในรังไข่มาก เนื่องจากในระยะเจริญพันธุ์แม่ปูต้องดึงปริมาณกรดไขมันที่สำคัญส่วนใหญ่มาจากตับเพื่อจำเป็นต้องใช้
ในการผลิตไข่นอกกระดอง ซึ่งจะมีผลต่อความดกไข่และอัตราการฟักจึงมีผลทำให้พบค่าของกรดไขมันในตับลดลงต่ำกว่าในรังไข่ 
ทั้งนี้พบว่าในตับแม่ปูชุดการทดลองที่ 1 พบค่ากรดไขมันที่จำเป็นต่อการพัฒนาออกไข่นอกกระดองของกลุ่ม Total n-3 และ 
n-3 HUFA ต่ำกว่าแม่ปูชุดการทดลองที่ 3, 2 และปูเริ่มทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับผลที่แม่ปูชุดการทดลองที่ 1 มีประสิทธิภาพของ
การผลิตไข่นอกกระดอง ความดกไข่ และอัตราการฟักไข่ดีที่สุด ตามมาด้วยแม่ปูชุดการทดลองที่ 3 และ 2 ในขณะที่แม่ปู 
ชุดการทดลองที่ 3 และ 2 มีค่าใกล้เคียงกับปูเริ่มทดลอง จึงเป็นไปได้ว่าถ้าแม่ปูทะเลยังไม่สามารถพัฒนาการเจริญพันธุ์ของไข่
ในกระดองได้ เนื่องจากได้รับปริมาณกรดไขมันไม่เพียงพอมีผลให้พบการสะสมกรดไขมันบางส่วนไว้ที่ตับ ค่าที่พบจึงสูงกว่าใน
ตับแม่ปูชุดการทดลองที่ 1 ที่ได้รับปริมาณกรดไขมันเพียงพอจึงสามารถพัฒนาออกไข่นอกกระดองต่อไปได้ ดังนั้นผลจากการ
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ทดลองครั้งนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าการกินอาหารทดลองสำเร็จรูปที่มีองค์ประกอบของกรดไขมันไม่เพียงพอซึ่งสำคัญมากต่อ  

การเจริญพันธุ์ของแม่ปูให้สามารถพัฒนาออกไข่นอกกระดองและได้ลูกปูระยะซูเอี้ยที่มีคุณภาพ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้การสะสม
ปริมาณของกรดไขมันของแม่ปูมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่ำ มีผลทำให้แม่ปูชุดการทดลองที่ 3 และ 2 ให้ผล
ประสิทธิภาพของการผลิตไข่นอกกระดอง ความดกไข่ และอัตราการฟักต่ำกว่าอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับแม่ปูชุดการทดลองที่ 1 
และเนื่องจากแม่ปูชุดการทดลองที่ 3 ยังได้กินปลาสดในบางมื้อ ทำให้ผลประสิทธิภาพของการผลิตไข่นอกกระดอง ความดกไข่ 
และอัตราการฟัก ดีกว่าแม่ปูชุดการทดลองที่ 2 และเม่ือเปรียบเทียบองค์ประกอบกรดไขมัน ชนิด DHA; C 22:6n-3 จากตารางที่ 5 
พบว่า ค่า C 22:6n-3 ในรังไข่ของแม่ปูทุกชุดการทดลองหลังกินอาหารทดลองนานมากกว่า 10 วัน มีค่าสูงกว่ารังไข่ของแม่ปูเริ่มต้น
ทดลอง แสดงให้เห็นว่าปริมาณกรดไขมันท่ีเพิ่มขึ้นมีอิทธิพลมาจากอาหารที่แม่ปูได้รับ  
 ผลของการจัดกลุ่มองค์ประกอบของกรดไขมัน แสดงให้เห็นว่าชนิดของอาหาร (ปลาหลังเขียวสด และอาหารทดลอง
สำเร็จรูป) ที่ใช้ขุนเลี้ยงแม่ปู มีผลต่อค่าองค์ประกอบของกรดไขมันในไข่และตับของแม่ปู ซ่ึงจะเห็นได้จากองค์ประกอบของกรดไขมัน
ในตับของแม่ปูในชุดการทดลองที่ 3 ที่ให้ปลาหลังเขียวสดร่วมกับอาหารทดลองสำเร็จรูปเป็นอาหาร พบว่ามีองค์ประกอบของ
กรดไขมันจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับองค์ประกอบกรดไขมันที่พบในปลาหลังเขียวสดและอาหารทดลองสำเร็จรูป ทั้งนี้เป็น  
ผลเนื ่องมาจากจากตับของสัตว์ในกลุ่มครัสตาเซียน มีหน้าที ่สำคัญเกี ่ยวข้องกับการย่อยและการดูดซึมอาหาร จึงทำให้  

ค่าองค์ประกอบกรดไขมันมีค่าจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับอาหารที่ได้รับ  
ผลจากการทดลองในครั้งนี้พบว่าแม่พันธุ์ปูทะเลทดลองสามารถรับอาหารทดลองสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นเองได้ดี แต่เม่ือ

เทียบกับปลาสดอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 - 3 วัน จึงจะยอมรับได้ดี แต่เนื่องจากในอาหารทดลองครั้งนี้สารอาหารที่สำคัญ
ต่าง ๆ เช่น องค์ประกอบของกรดไขมันซ่ึงสำคัญมากต่อการเจริญพันธุ์ของแม่ปูมีไม่เพียงพอที่จะให้แม่ปูทดลองสามารถพัฒนา
ออกไข่นอกกระดองและได้ลูกปูระยะซูเอี้ยที่มีคุณภาพได้ ซ่ึงในการผลิตอาหารทดลองครั้งนี้ไม่ได้เติมคลอเรสเตอรอลลงไปในสูตร 
จึงอาจเป็นไปได้ที่มีส่วนทำให้ขาดแหล่งกรดไขมันท่ีสำคัญไป ดังนั้นจึงต้องศึกษาและพัฒนาสูตรอาหารสำเร็จรูปสำหรับขุนเลี้ยง
แม่พันธุ์ปูให้สามารถพัฒนาออกไข่นอกกระดอง ได้ลูกปูระยะซูเอี้ยที่มีคุณภาพได้ และสามารถใช้ทดแทนอาหารจากธรรมชาติ
เพื่อจะได้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในอนาคต 
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ผลของอาหารต่างชนิดที่ใช้เล้ียงปลาเห็ดโคนข้างลาย (Sillago aeolus Jordan &Evermann, 1902 ) 
 

วัฒนา ฉิมแก้ว1* พิชญา ชัยนาค2 ธีระพล ช่วยนุกิจ1 และ อัญญดา มีสุข1 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต)b 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลของอาหาร 4 ชนิด ต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาเห็ดโคนข้างลาย (Sillago aeolus 

Jordan & Evermann, 1902) เป็นระยะเวลา 150 วัน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งชุมพร โดยเลี้ยงปลาเห็ดโคนข้างลาย  
ในถังพลาสติกขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 12 ถัง แต่ละถังมีระบบกรองทรายชีวภาพ นำลูกปลาเห็ดโคนข้างลายอายุ 2 เดือน 
ความยาว7.10±0.79 - 7.20±0.26 เซนติเมตร และน้ำหนัก 3.08±0.15 - 3.62±0.31 กรัม ลงเลี้ยงถังละ 100 ตัว การทดลอง
แบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองที่ 1 ให้ปลาข้างเหลืองสด ชุดการทดลองที่ 2 ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์  
ชุดการทดลองที่ 3 ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ และชุดการทดลองที่ 4 ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปโปรตีน 45 เปอร์เซ็นต์ 
 ผลการทดลองพบว่า ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์และปลาเห็ดโคนข้างลายที่เลี้ยงดว้ย
ปลาข้างเหลือง มีการเจริญเติบโตด้านความยาวไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) แต่ด้านน้ำหนักมีความแตกต่างทางสถิติ 
(P<0.05) ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (SGR) สูงสุดแตกต่างทางสถิติ
(P<0.05) กับทุกชุดการทดลอง ปลาที่เลี ้ยงด้วยปลาข้างเหลืองสดมีอัตรารอดไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ( P>0.05) กับ 

ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์  และปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์  
มอีัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ต่ำสุด และมีประสิทธิภาพของอาหารสูงสุด (P<0.05) 
 ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงปลาเห็ดโคนข้างลายด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่มีโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ 
ให้ผลการเจรญิเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และประสิทธิภาพอาหารดีทีสุ่ด 

 

คำสำคัญ: ปลาเห็ดโคนข้างลาย ระดับโปรตีนอาหารต่างชนิด 

   

*ผู้รับผิดชอบ: 63/3 ม.5 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร. 0-7765-7092 E-mail: cschumporn@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ตีพิมพ์เผยแพรเ่ป็น เอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 17/2562 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  

- 510 -

mailto:cschumporn@gmail.com


 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 P48 

Effect of Different Feed for Culture of Oriental Sillago  
(Sillago aeolus Jordan &Evermann, 1902) 
 

Watthana Chimkaew1* Phitchaya Chainak2 Therapol Chuinukit1 And Aunyada Meesook1 
1Central Gulf Fisheries Research and Development Center (Chumphon) 
2Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 5 (Phuket) 

 

Abstract 

 The Study on the effect of four diets on growth and survival rate of Oriental Sillago (Sillago aeolus Jordan 

& Evermann, 1902) was carried out at Chumphon Coastal Fisheries Research and Development Center for 150 days. 

100 fish larvae were stocked in each plastic tank of 1,000 liters for 12 tanks, each tank contained a biological 

sand filter. Fish larvae were in the size of 7.10±0.79 - 7.20±0.26 cm in length and 3.08±0.15 - 3.62±0.31 g  
in weight. The experiment was divided into 4 treatments. Treatment 1: fish was fed by fish fillet of  

yellow-stripe trevally fish (control diet), treatment 2 - 4: fish were fed by pellet diets containing three different 

protein levels as 35, 40 and 45 percent, respectively. 

 The results showed that fish fed by 40 percent protein pellet and control diet had no significant difference 

(P>0.05) in length. However, the growth in weight was significant different (P<0.05). Fish fed by 40% protein pellet 

showed the highest SGR with significant difference (P<0.05) to other treatments. Fish fed by the control diet 

showed a survived rate with no significant difference (P>0.05) to fish fed by 40% protein pellet. And fish fed 

by 40% protein pellet had the lowest feed conversion ratio (FCR) and the highest feed efficiency (P<0.05). 
 In conclusion, it was found from the study that the 40% protein pellet was the best feed for Oriental 

Sillago culture according to the resulted growth, feed conversion ratio (FCR) and feed efficiency. 

 

Keywords: oriental sillago, Sillago aeolus, protein levels, different feed 
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