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การศึกษาการขุนพอแมพันธุปลากะรังจุดฟา(กุดสลาด) Plectropomus maculatus โดยการเสริมเพรียง
ทะเลและวิตามินอีในอาหารเลี้ยงปลา เพื่อศึกษาผลที่มีผลตอน้ำเชื้อปลากุดสลาดเพศผู และไขของปลากุดสลาด
เพศเมีย โดยแบงออกเปน 3 ชุดการทดลอง ชุดละ 3 ซ้ำ ชุดการทดลองที่ 1 ใหอาหารดวยปลาขางเหลือง ชุดการ
ทดลองที่ 2 ใหอาหารดวยปลาขางเหลือง หมึกและเพรียงทะเล ชุดการทดลองที่ 3 ใหอาหารดวยปลาขางเหลือง
ผสมวิตามินอี โดยแตละชุดการทดลองเลี้ยงปลากุดสลาดขนาด 3 กิโลกรัม 3 ตัว และขนาด 5 กิโลกรัม 3 ตัว ใน
กระชังขนาด 1.5x15x2 เมตร กระชังละ 6 ตัว โดยใหอาหารวันละ 1ครั้ง สุมชั่งวัดการเจริญเติบโตน้ำหนักและ
ความยาว กระชังละ 4 ตัว เดือนละครั้ง เปนระยะเวลา 4 เดือน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ตรวจสอบสภาพน้ำเชื้อและไขของ
ปลากุดสลาด ที่ใชทดลองทั้งหมด พบวา ชุดการทดลองที่ 1 ไมพบการสรางไขและน้ำเชื้อ แตมีการเจริญเติบโตทั้ง
น้ำหนักและความยาวของปลาดีกวาชุดการทดลองที่ 2 และ 3 ชุดการทดลองที่ 2 พบการสรางไขรอยละ 1.85
และชุดการทดลองที่ 3 ตรวจพบปลามีน้ำเชื้อรอยละ 9.26 ในขณะที่คุณภาพน้ำบริเวณกระชั งทดลองอยู ใน
เกณฑมาตรฐานสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง
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Abstract
Feeding of Blue spotted grouper (Plectopomus maculatus) broodstock by using Polychaet
worm and vitamin E as supplemented diets with stocking densities of 6 blue spotted grouper
broodstock in cage of 1.5x1.5x2.0 m. was to evaluate the reproductive performance of the blue
spotted grouper. The experiment was divided into 3 treatments and 3 replication. In each treatment,
3 fish of 3 kg and 3 fish of 5 kg weight were stocked in cages during October 2004 to February
2005 at Rayong Coastal Fisheries Research and Development Center. In treatment 1 (T1), fish
broodstock were fed with fresh fish, while those of treatment 2 (T2) were fed with fresh fish,
polychaetes and squid, the treatment 3 (T3) were fed with fresh fish and vitamin E.
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คำนำ
ปลากะรังจุดฟาหรือปลากุดสลาด หรือที่รูจักทั่วไปในเขตภาคตะวันออกวา ปลาย่ำสวาท เปนปลาที่
อาศัย อยูบ ริเวณแนวปะการั ง (อาคม และคณะ, 2546) มีช ื่อ สามัญ วา Blue-spotted coral trout หรือ
Leopard coral grouper (Heemstra and Randall, 1993) ชนิดที่ใชในการทดลองเลี้ยงมีชื่อวิทยาศาสตรวา
Plectopomus maculatus
ปลากุดสลาดมีลักษณะรูปรางเรียวยาว (elongate) ความลึกของลำตัวเปน 2.9–3.9 เทาของความยาว
มาตรฐาน (standard length) ความยาวหัว 2.7–3.1 เทาของความยาวมาตรฐาน บริเวณรอบตาแบนไมมีเกล็ด
กานซี่เหงือกจำนวน 6-10 ซี่ ครีบหลังมีกานครีบแข็ง 7-8 กาน กานครีบที่ 3 หรือ 4 ยาวที่สุด และมีกานครีบ
ออน 10-12 กาน ครีบอกมีกานครีบออน 15-17 กาน ครีบกนมีกานครีบแข็ง 3 กาน และกานครีบออน 8 กาน
หางเปนแบบตรงเวากลางเล็กนอย (emaginate) ลำตัวหลากสีตั้งแตสีเขียวมะกอก สีเหลือง สีน้ำตาล สีสมและสี
แดง มีลักษณะเดนตรงจุดสีฟาใสบริเวณลำตัวยกเวนใตทอง เนื้อนิ่ม สีขาว (Heemstra and Randall, 1993)
ปลากุดสลาดหรือปลากะรังจุดฟาเปนปลาที่ม ีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีราคาสูง ปจจุบ ันยั ง
เพาะพันธุไดไมมากนัก ทั้งในดานการเพาะฟกและการอนุบาล (โกวิทย และคณะ, 2544) สาเหตุจากปจจัยตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับ สภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิ ความเค็ม ความเปนกรดเปนดาง ฯลฯ แตปจจัยที่สำคัญและมีผล
อยางมากตอความสำเร็จในการเพาะพันธุลูกปลากุดสลาด คือ พอแมพันธุที่สมบูรณแข็งแรง (เรณู และคณะ
,2536) จึงจำเปนตองมีการเสริมสรางความสมบูรณของทั้งสองเพศกอนการผสมพันธุวางไข ซึ่งโดยทั่วไปให
วิตามินอีในอัตรา 200-400 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม และ เพิ่มฮอรโมน 17 Methyl testosterone (MT)
แกพอพันธุ ประมาณ 2-3 เดือนกอนเพาะพันธุ นอกจากนี้เสริมดวยเพรียงทะเลสดที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง
อุดมไปดวยโปรตีนและไขมันที่จำเปนตอการพัฒนารังไขของสัตวน้ำ (สุรพล, 2550) ในตัวเพรียงทะเลมีกรดไขมัน
AA หรือ ARA (Arachidonic) เปนสารตั้งตนของฮอรโมน Prostaglandin ที่ชวยในการเจริญพันธุไขออนใน
การพัฒนารังไขและการฟกไขใหสมบูรณและสามารถผลิตฮอรโมน Vitelline ชวยใหไขปฏิสนธิกับสเปรมสมบูรณ

วัตถุประสงค
ศึกษาระดับที่เหมาะสมของการเสริมเพรียงทะเล และวิตามินอี ที่มผี ลตอน้ำเชื้อปลากุดสลาดเพศผู และ
ไขของปลากุดสลาดเพศเมีย
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สถานที่ในการทดลอง
การทดลองการขุนพอแมพันธุปลากะรังจุดฟา(กุดสลาด) Plectropomus maculatus โดยการเสริม
เพรียงทะเลและวิตามินอีในอาหาร เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2558 ณ ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงจังหวัดระยอง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง หมูที่ 10
ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย 21000
อุปกรณและวิธีการดำเนินการ
1. การเตรียมกระชังทดลอง
การทดลองใชกระชังขนาด 1.5x1.5x2 เมตร (กวางxยาวxลึก) จำนวน 9 กระชัง สำหรับใสปลาจำนวน
6 ตัว/กระชัง แบงออกเปน 3 ชุดการทดลอง (Treatments) ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ำ(Replicates) ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 เลี้ยงพอแมพันธุปลากุดสลาดดวยปลาขางเหลืองสดอยางเดียว ใหกินอาทิตยละ 1
ครั้ง โดยใหอาหาร วันละ 1 ครั้ง เวลา 09.00 น.
ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงพอแมพันธุปลากุดสลาดดวยปลาขางเหลืองสดรวมกับหมึกยัดไสเพรียงทะเล
อัตราเพรียงทะเลปริมาณ 300 กรัม/ 6 ตัว (1 กระชัง) ใหกินอาทิตยละ 1 ครั้ง โดยใหอาหารวันละ 1 ครั้ง เวลา
09.00 น.
ชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงพอแมพันธุปลากุดสลาดดวยปลาขางเหลืองสดทุกวัน และผสมวิตามินอี 100 IU
ในอัตรา 1 เม็ด/ปลา 1 ตัว ใหกินอาทิตยละ 1 ครั้งโดยการใหอาหารวันละ 1 ครั้ง เวลา 09.00 น.
2. การเตรียมพอแมพนั ธุปลากุดสลาดในการทดลอง
รวบรวมพันธุปลากุดสลาดจากชาวประมงในเขตภาคตะวันออกและเลี้ยงใหไดขนาดนำไปทดลอง ณ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงจังหวัดระยอง โดยใชพอแมพันธุขนาดน้ำหนัก 3–5 กิโลกรัม แยกเพศปลากุด
สลาดพรอมกับเช็คความสมบูรณน้ำเชื้อและไขพอแมพันธุโดยการสุม เพื่อใหไดปลาสำหรับการทดลองจำนวน 54
ตัว
3. การเตรียมอาหาร
ในการทดลองใชอาหารสดใหอาหารวันละ 1 ครั้ง (5% ของน้ำหนักตัว) เวลา 09.00 น. โดยอาหารที่ใช
ในการทดลอง ประกอบดวย : ปลาขางเหลือง, หมึก, เพรียงทะเล และวิตามินอี 1 มื้อ/วัน
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4. การจัดการระหวางการเลี้ยงและการเก็บขอมูล
สุมปลาทดลองชั่งน้ำหนักและวัดความยาว โดยการสุมกระชังละ 4 ตัวทุกๆ 1 เดือน จนสิ้นสุดการ
ทดลองเปนระยะเวลา 4 เดือน ตรวจสอบความเปนพอแมพันธุเดือนละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดการทดลองนับจำนวน
แตละเพศ และตรวจสอบสภาพน้ำเชื้อและไขของปลากุดสลาดทุกตัว
5. การตรวจวัดและวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ำ
ตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพน้ำโดยเก็บตัวอยางน้ำสัปดาหละ 1 ครั้ง โดยคุณภาพน้ำที่ตรวจ ไดแก
ความเปนกรด-ดาง (pH) ดวยเครื่องวัดpH ยี่หอ Denver รุน 215 อุณหภูมิน้ำและปริมาณออกซิเจน ละลายน้ำ
ดวยเครื่ องวัดความเค็มแบบหัก เหแสง (refracto–salinometer) ยี่ห อ ATAGO รุน S/Mill-e คุณภาพน้ำที่
วิเคราะหใน หองปฏิบัติการ ไดแก ปริมาณแอมโมเนียรวม ดวยวิธี Phenol- hypochlorite method และ
ปริมาณไนไตรทดวยวิธี Diazotization (Strickland and Parsons, 1972) และความเปนดางดวยวิธีไตเตรชั่น
(APHA, AWWA and WPCF, 1980)
6. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดวยโปรแกรม Microsoft
office Excel และเปรียบเทียบกับขอมูลทุติยภูมิ
ผลการศึกษา
1. การเจริญเติบโต (Growth)
1.1 น้ำหนักเฉลี่ย
เมื่อเริ่มทดลอง ชุดการทดลองที่ 1 มีน้ำหนักเฉลี่ย 3.41 ± 0.59 กิโลกรัม, ชุดการทดลองที่ 2 มีน้ำหนัก
เฉลี่ย 3.23 ± 0.37 กิโลกรัม และชุดการทดลองที่ 3 มีน้ำหนักเฉลี่ย 3.07 ± 0.20 กิโลกรัมตามลำดับ
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 120 วัน (4 เดือน) พบวา น้ำหนักเฉลี่ยมีคาเปน 4.39 ± 0.53, 3.41 ± 0.45 และ
2.87 ± 0.93 กิโลกรัม ตามลำดับ และน้ำหนักเพิ่มขึ้นมีคาเฉลี่ยเปน 0.97 ± 0.06, 0.18 ± 0.41และ -0.2± 0.56
กิโลกรัม (ตารางที่ 1)
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1.2 ความยาวเฉลี่ย
เมื่อเริ่มทดลอง ชุดการทดลองที่ 1 มีความยาวเฉลี่ย 58.62 ± 3.35 เซนติเมตร, ชุดการทดลองที่ 2 มี
ความยาวเฉลี่ย 58.20 ± 3.64 เซนติเมตร และ ชุดการทดลองที่ 3 มีความยาวเฉลี่ย 57.08 ± 3.68 เซนติเมตร
ตามลำดับ
เมื่ อสิ้นสุดการทดลอง (4 เดือน) พบวา ความยาวเฉลี่ยมีคาเปน 65.91 ± 5.04, 60.00 ± 3.47 และ
53.08 ± 17.03 เซนติเมตร (ตารางที่ 1)
2. อัตราการรอดตาย
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง อัตราการรอดตายเฉลี่ยมีคาเปน 100 ± 0 เปอรเซ็นต, 100 ± 0 เปอรเซ็นต และ
91.66 ± 4.56 เปอรเซ็นต ตามลำดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตเฉลี่ยของพอแมพันธุปลากุดสลาด

3.ความสมบูรณเพศและการพัฒนาเซลลสืบพันธุ
จากการทดลองปลามีการเจริญเติบโตและความสมบูรณเพศ พรอมกับสรางน้ำเชื้อและรังไข (ตารางที่ 2)
ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 ปลากุดสลาดไมแสดงเพศที่ชัดเจนแตพบวา การใหปลาขางเหลืองทำใหปลากุดสลาด
มีอัตราการเจริญเติบโตมากกวาชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลองที่ 3
ชุดการทดลองที่ 2 ปลากุดสลาดเพศเมียมีการเจริญเติบโตความสมบูรณและสรางรังไขที่สมบูรณ คิด
เปนรอยละ 1.85
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ชุดการทดลองที่ 3 ปลากุดสลาดเพศผูมีการเจริญเติบโต ตรวจพบพอพันธุมีการพัฒนาของน้ำเชื้อที่
พรอมจะผสมพันธุ คิดเปนรอยละ 9.26
ปลากุ ดสลาด มีก ารแสดงเพศที ่ชัดเจนทั้ งเพศผู และเพศเมีย รวมกัน ทั ้ งสิ ้น คิ ดเปน ร อยละ 11.11
นอกจากนี้ยังมีปลากุดสลาดอีกจำนวนหนึ่งที่ไมแสดงอาการของเพศที่ชัดเจน จากการสังเกตลักษณะภายนอก
และการตรวจสอบดวยการรีดที่ทองของปลา รวมถึงการสอดทอเพื่อตรวจเช็คยังไมพบไขและน้ำเชื้อ
ตารางที่ 2 จำนวนเพศของปลากุดสลาดที่ไดจากการทดลอง
ชุดการทดลอง
ชุดที่ 1 ปลาขางเหลืองสด
ชุดที่ 2 ปลาขางเหลืองสด หมึกและเพรียงทะเล
ชุดที่ 3 ปลาขางเหลืองผสมวิตามินอี
ปลาที่พรอมเปนพอแมพันธุ

เพศเมีย
ไมแสดงเพศ
1
1

เพศผู
ไมแสดงเพศ
5
5

รอยละ
1.85
9.26
11.11

4. คุณภาพน้ำ
ผลการสุมตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณกระชังพันธุปลากุดสลาดทั้ง 3 จุด ไดแก หัวกระชัง ในกระชัง และ
ทายกระชัง (ตารางที่ 3) โดยคุณภาพน้ำในการทดลองมีคาใกลเคียงกับเกณฑปกติตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล
ชายฝง (เปยมศักดิ์, 2538) คือ คาความเค็มอยูในชวง 32-35 สวนในพันสวน คาความเปนกรดเปนดาง อยูในชวง
7.5–8.5 แอมโมเนียไมควรเกิน 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร คาอัลคาไลน ไมเกิน 150 มิลลิกรัม/ลิตร
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยคุณภาพน้ำในบริเวณกระชัง
คุณภาพน้ำ
1. ความเค็ม
2. ความเปนกรดเปนดาง (pH)
3. คาอัลคาไลน
4. ไนไตรท
5. แอมโมเนีย
6. ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO)

คาเฉลี่ย

หนวย

34
7.96

สวนในพันสวน

105.61
0
0

มิลลิกรัม/ลิตร

6.20

มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร
มิลลิกรัม/ลิตร
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สรุปและวิจารณผลการทดลอง
จากการทดลองการขุนพอแมพันธุป ลากะรังจุดฟา(กุดสลาด) Plectropomus maculatus โดยการ
เสริมเพรียงทะเลและวิตามินอีในอาหาร เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2558 ณ ศูนยวิจัย
และพัฒนาประมงชายฝงจังหวัดระยอง พบวา ปลากุดสลาดเพศเมียมีการพัฒนาของรังไขรอยละ 1.85 จาก
จำนวนปลาทั้งหมด มีปลาเปลี่ยนเปนเพศผูรอยละ 9.26 มีปลาที่สามารถเปน พอแมพันธุไดทั้งหมด รอยละ
11.11
จากการทดลองทั้ง 3 ชุดการทดลอง สรุปไดวาการใชเพรียงทะเลที่มีฮอรโมนธรรมชาติเรง การพัฒนา
ของไขใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น และการเพิ่มวิตามินอีใหพันธุปลานั้นสงผลใหมีการสรางฮอรโมนและน้ำเชื้อของปลา
กุดสลาดไดเปนอยางดี
การใหอาหารปลาขางเหลืองสดผสมวิตามินอี เหมาะสมตอการเตรียมพอพันธุปลากุดสลาด และการให
อาหารปลาขางเหลืองสดรวมกับหมึกยัดไสเพรียงทะเล เหมาะสมตอการเตรียมแมพันธุปลากุดสลาด แตควรลด
ตนทุนและอาหารที่ใหแมพันธุ โดยใหเฉพาะหมึกยัดไสเพรียงทะเล จะทำใหแมพันธุปลากุดสลาดมีการพัฒนาของ
เพศเมียมากกวาเนนการเจริญเติบโต ผลที่ไดจากการทดลองครั้งนี้นับวามี ประโยชนตอการเตรียมพอแมพ ันธุ
ปลากุดสลาดเปนอยางยิ่ง เพราะจะชวยในการพัฒนาเทคนิคการเพาะพันธุปลากุดสลาดไดผลดีขึ้นในโอกาส
ตอไป นอกจากนี้ การขุนพอแมพันธุปลากะรังจุดฟา(กุดสลาด) Plectropomus maculatus สำหรับการทดลอง
พบวา การนำปลาขึ้นมาจากกระชังครั้งละหลายตัว เมื่อใชยาสลบกับการดำเนินงานที่ลาชาสงผลกระทบ ตอปลา
ทำใหเกิดอาการขาดออกซิเจนและตายในที่สุด ควรมีการตรวจเช็คและการตรวจคุณภาพของปลาครั้งละไมมาก
เพื่อความปลอดภัยของพันธุปลาในการทดลอง อีกทั้งควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองใหมากขึ้น เพื่อใหผลการ
แสดงลักษณะเพศของปลาชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณเจาหนาที่ฝายสงเสริมการพัฒนาอาชีพประมงของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจาหนา ที่ของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝ งระยองทุกทานที่
สนับสนุนตลอดจนอำนวยความสะดวกและชวยเหลือการดำเนินการวิจัยใหลุลวงไปดวยดี
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ภาคผนวก

กระชังใชในการทดลอง

พันธุปลากุดสลาดใชในการทดลอง

ตรวจเลขหมายตัวปลา

ตรวจวัดความยาวปลา

ตรวจชั่งน้ำหนักปลา

ตรวจความสมบูรณเพศปลา

