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ผลของการผันแปรความเค็มต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย การแสดงออกของยีน Insulin-like Growth 
Factor และการเปล่ียนแปลงพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อตับใน  ปลากะรังเสือ (Epinephelus
fuscoguttatus)

วรรเพ็ญ ค ำมี๑* กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ๒์ และ สำมำรถ เดชสถิตย๑์

๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งเขต ๔ (กระบี)่
๒คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการผันแปรความเค็มอย่างฉับพลันต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย การ
แสดงออกของยีน IGF-I และ IGF-II และการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของเน้ือเยื่อตับในปลากะรังเสือ วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
ตลอด มี 4 ชุดการทดลอง และ 3 ซ้้า ดังน้ี ชุดการทดลองท่ี 1 เลี้ยงปลาท่ีความเค็มคงท่ี 20 ppt ตลอดระยะเวลาทดลอง (ชุด
ควบคุม) ชุดการทดลองท่ี 2 เลี้ยงปลาท่ีความเค็ม 20 ppt เป็นเวลา 7 วันสลับกับความเค็ม 10 ppt เป็นเวลา 7 วัน ชุดการ
ทดลองท่ี 3 เลี้ยงปลาท่ีความเค็ม 20 ppt เป็นเวลา 7 วัน สลับกับความเค็ม 35 ppt เป็นเวลา 7 วัน และชุดการทดลองท่ี 4 เลี้ยง
ปลาท่ีความเค็ม 20, 10, 20 และ 35 ppt ระดับความเค็มละ 7 วันสลับกันตลอดระยะเวลาทดลอง เมื่อเริ่มทดลองปลามีน้้าหนัก 
11.00+0.05 กรัม ความยาว 8.35+0.05 เซนติเมตร ทดลองในถังพลาสติก จ้านวน 30 ตัวต่อถัง ให้เน้ือปลาบดเป็นอาหารระยะ 
เวลาการทดลอง 8 สัปดาห์

เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลามีน้้าหนักเท่ากับ 30.13+0.67, 28.73+1.88,  25.25+0.17 และ 26.71+0.91 กรัม ความยาว
เท่ากับ 11.00+0.02, 10.71+0.19, 10.49+0.18 และ 10.78+0.15 เซนติเมตร ตามล้าดับ น้้าหนักและความยาวของปลาชุดการ
ทดลองท่ี 1 สูงท่ีสุดแต่ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) กับปลาชุดการทดลองท่ี 2 ในขณะท่ีปลาชุดการทดลองท่ี 3 มีน้้าหนักและ
ความยาวน้อยท่ีสุดและแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) กับทุกชุดการทดลอง

การแสดงออกของยีน IGF-I ของปลาชุดการทดลองท่ี 1-4 เท่ากับ 1.10+0.22, 0.88+0.15, 0.58+0.16 และ 0.84+0.18 
ในขณะท่ี IGF-II เท่ากับ 1.02+0.15, 0.77+0.13, 0.48+0.13 และ 0.76+0.14ตามล้าดับ ชุดการทดลองท่ี 1 มีการแสดงออกของ
ยีน IGF-I และ IGF-II สูงสุด แตกต่างทางสถิติ (p<0.05) กับทุกชุดการทดลอง ส่วนชุดการทดลองที่ 3 มีการแสดงออกของยีน
IGF-I และ IGF-II ต้่าสุดและแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) กับทุกชุดการทดลอง 

พยาธิสภาพเน้ือเยื่อตับปลาของชุดการทดลองท่ี 3 ลักษณะเซลล์ตับมีการสะสมฟอสโฟลิพิดภายในลิพิดแวคิวโอล การ
บวมของเซลล์และนิวเคลียส การเสื่อมสลายของเซลล์ตับ และพบการสะสมของไขมันในเน้ือเยื่อตับมากท่ีสุด รองลงมาเป็นเน้ือเยื่อ
เซลล์ตับชุดการทดลองท่ี 4, 2 และ 1 ตามล้าดับ

จากการศึกษาครั้งน้ีสรุปได้ว่าการเลี้ยงปลากะรังเสือท่ีความเค็มคงท่ี (20 ppt) มีการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย การ
แสดงออกของยีน IGF-I และ IGF-II สูงท่ีสุด และไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพในเน้ือเยื่อตับ ส่วนการเลี้ยงปลาภายใต้การ
ผันแปรระหว่างความเค็มปกติ (20 ppt) และความเค็มสูง (35 ppt) มีการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย การแสดงออกของยีน IGF-I 
และ IGF-II ต้่าสุด และมีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพในตับสูงสุด

ค ำส ำคัญ : ปลากะรังเสือ ความเค็ม การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย อินซูลิน-ไลค์ โกรท แฟคเตอร์ พยาธิสภาพของเน้ือเยื่อตับ
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This work aimed to study the effects of salinity fluctuation on growth, survival rate, expression of 
genes involving in growth including insulin-like growth factor (IGF-I and  IGF-II) and histopathology of liver in 
tiger grouper. A completely randomized design (CRD) with 4 treatments in triplicates was conducted. All 
treatments comprised the first (1st) treatment: rearing under a constant salinity of 20 ppt throughout 
experimental period (control), the second (2nd): rearing under salinity changes of 20 ppt and 10 ppt, each for 7 
days, the third (3rd): rearing under salinity changes of 20 ppt and 35 ppt, each for 7 days, and the forth (4th) 
treatment: rearing under salinity changes of 20, 10, 20 and 35 ppt each for 7 days. Thirty tiger groupers with 
the initial weight and body length of 11.00+0.05 g and 8.35+0.05 cm respectively wear reared in each plastic 
tank and fed with minced fish meat for 8 weeks.

At the end of experiment, the weights of test groupers were 30.13+0.67, 28.73+1.88, 25.25+0.17 and 
26.71+0.91 g while the lengths were 11.00+0.02, 10.71+0.19, 10.49+0.18 and 10.78+0.15 cm, respectively. 
Accordingly, the body weight and length of the tiger grouper in the 1st treatment was highest but not significant 
(p>0.05) compared to the 2nd treatment. The fish body weight and length observed in the 3rd treatment was 
significantly lowest (p<0.05) among all treatments. 

The expression levels of IGF-I gene in the 1st– 4rd treatments were 1.10+0.22, 0.88+0.15, 0.58+0.16 and 
0.84+0.18, respectively while the expression of IGF-II were 1.02+0.15, 0.77+0.13, 0.48+0.13 and 0.76+0.14, 
respectively. The expression of these two genes, IGF-I and IGF-II, in the 1st treatment was significantly highest 
(p<0.05) among all groups. The expression of these genes in the 3rd treatment was significantly lowest (p<0.05) 
among all test groups. 

The histological changes in the liver tissue including phospholipid accumulation within the lipid 
vacuole, swelling of cell and nucleus and degeneration of hepatocytes was highest in tiger groupers of the 3rd

treatment followed by the 4th, 2nd and 1st treatment, respectively. 
In conclusion, the tiger groupers reared under the constant salinity (20 ppt) gave highest results of 

growth rate, survival rate and the expression of IGF-I and IGF-II with no observed histopathological change. In 
the mean while rearing the tiger groupers under the salinity fluctuated between the normal salinity (20 ppt) 
and high salinity (35 ppt) resulted in the lowest growth rate, survival rate and the expression of IGF-I and IGF-II
as well as the greatest histopathological changes in the liver tissue.
Keywords : tiger grouper, salinity, growth rate, survival rate, insulin - like growth factor, liver, histolopathology
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ปลากะรัง (Epinephelus spp.) เป็นปลาท่ีมี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจท้ังในระดับประเทศ และระดับ
ภูมิภาคของโลก ปลากะรังในธรรมชาติพบการแพร่กระจายใน
พื้นท่ีชายฝั่งทะเลเขตร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทวีป
เอเชียบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ปัจจุบันท่ัวโลกมี
รายงานการพบปลากะรังมากกว่า 150 ชนิด แต่อย่างไรก็ตาม
ปลากะรังท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ และมีการเพาะเลี้ยงเชิง
พาณิชย์อย่างแพร่หลายมีเพียง 7-8 ชนิดเท่าน้ัน (Heemstra
and Randall, 1993; Cheng et al., 2009) ประเทศไทยมี
การเลี้ยงปลากะรังเชิงพาณิชย์ในบริเวณพื้นท่ีชายฝั่งทะเลอัน
ดามันและอ่าวไทย โดยเฉพาะพื้นท่ีจังหวัดกระบี่ พังงา และ
ภูเก็ตเป็นแหล่งเลี้ยงท่ีส้าคัญของประเทศ ปลากะรังท่ีนิยมเลี้ยง
เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ ไ ด้ แ ก่  ป ล า ก ะ รั ง จุ ด ฟ้ า  (Plectropomus
leopardus) ปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides)
ป ล า ก ะ รั ง ด อ ก ด้ า  (E. malabaricus) ป ล า ก ะ รั ง เ สื อ 
(E. fuscoguttatus) ปลาหมอทะเล (E. lanceolatus) และ
ปลากะรังลูกผสม (E. fuscoguttatus X E. lanceolatus) 
ส้าหรับปลากะรังเสือเป็นปลาท่ีเกษตรกรในภาคใต้นิยมเลี้ยง
เชิงพาณิชย์ เน่ืองจากเป็นปลาท่ีมีมูลค่าสูง มีความต้องการของ
ตลาดสม่้าเสมอ สามารถจ้าหน่ายได้กิโลกรัมละ 250 - 400
บาท ซึ่งสร้างผลก้าไร  ท่ีดีให้แก่เกษตรกร 

เกษตรกรนิยมเลี้ยงปลากะรังเสือในกระชังบริเวณ
ปากแม่น้้าหรือชายฝั่งทะเลท่ีได้รับอิทธิพลจากแม่น้้าหรือล้า
คลอง จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในพื้นท่ีการเลี้ยงจริง
ของเกษตรกรทางภาคใต้ และเอกสารวิชาการ พบว่าการเลี้ยง
ปลากะรังเสือของเกษตรกรในปัจจุบันประสบปัญหาในเรื่อง
ของอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงความเค็ม (Cuesta et al., 2005; Choi et al., 
2008) โดยพบว่าช่วงฤดูฝนได้รับอิทธิพลของน้้าจืดท่ีไหลลงสู่
ปากแม่น้้ารวมถึงชายฝั่งทะเลท่ีได้รับอิทธิพลจากแม่น้้าท้าให้
ความเค็มของน้้าลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะช่วงฝนตกหนัก 
ในพื้นท่ีเลี้ยงปลากะรังในภาคใต้อาจมีฝนตกติดต่อกันนานกว่า 
1 สัปดาห์ และในช่วงฤดูฝน (ช่วงมรสุม) มีการผันแปรของ
ความเค็มหลายรอบท้ังน้ีข้ึนอยู่กับปริมาณน้้าฝนเป็นส้าคัญซึ่ง
อาจท้าให้ความเค็มลดต้่าลงถึง 10 ส่วนในพันส่วน (ppt)
ในขณะท่ีฤดูร้อนการผันแปรของความเค็มได้รับอิทธิพลจาก
การข้ึนลงของน้้าทะเล โดยความเค็มอาจสูงกว่า 30 ppt

การเปลี่ยน แปลงความเค็มในธรรมชาติแบบผันแปรเช่นน้ีย่อม
ส่งผลต่อความเครียด การเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของ
ปลาน้้ากร่อย (Sangiao-Alvarellos et al., 2005; Arjona et 
al., 2007; Khairnar et al., 2016; Li et al., 2016) รวมถึง
กลุ่มปลากะรัง (Cheng et al., 2013) Lu et al. (2017) 
รายงานว่าอิทธิพลของการผันแปรความเค็มเป็นปัจจัย
สิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญทั้งในรูปแบบปัจจัยความเครียดที่ส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา (morphology)
และสรีรวิทยา (physiology) ของระบบควบคุมสมดุลน้้าในตัว
สัตว์น้้า และการผันแปรของความเค็มยังเป็นปัจจัยโดยตรงต่อ
การรบกวนกระบวนการเมตาบอลิซึม (metabolism) ของ
เซลล์รวมถึงส่งผลต่อการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการ
ท้างานของระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์น้้า จากการศึกษาของ Lee 
et al. (2016) พบว่าการตอบสนองในสภาวะเครียดของปลา
กะรัง E. akaara ที่เปลี่ยนแปลงความเค็มจาก 34 ppt เป็น 
10, 18 และ 26 ppt พบว่าปลากะรังมีปริมาณกลูโคสในน้้า
เลือดเพิ่มสูงข้ึนแสดงให้เห็นถึงการใช้พลังงานที่สูงข้ึน 

ปัจจุบันมีการศึกษายีนท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมการ
เจริญเติบโตของกล้ามเน้ือ เช่น insulin-like growth factors 
(IGFs) และมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาการเจริญเติบโตของปลา 
โดยเฉพาะการศึกษาการเจริญเติบโตโดยใช้เวลาศึกษาใน     
ช่วงสั้น ๆ และสามารถบอกความแตกต่างของกระบวนการ
สร้างกล้ามเน้ือจากปัจจัยภายนอก เช่น ความเครียดหรือ
อาหารได้เป็นอย่างดี (Parrizas et al., 1994, 1995) จาก
การศึกษาของ Bertucci et al. (2017) ในปลา pejerrey
(Odontesthes bonariensis) ท่ีเลี้ยงในน้้าความเค็มแตกต่าง
กัน พบว่าความเค็มมีผลต่อการแสดงออกของยีน growth 
hormone (GH; GHR-I, GHR-II) จากต่อมใต้สมองรวมถึงการ
แสดงออกของยีน insulin-like growth factors (IGF-I, IGF-
II) ในตับและกล้ามเน้ือของปลา สอดคล้องกับการศึกษาการ
เจริญเติบโตโดยวัดการแสดงออกของยีน IGF-I และ IGF-II ใน
ปลากะรังลูกผสม (E. fuscoguttatus X E. lanceolatus) 
ปลาหมอทะเล และปลากะรังเสือโดย Bunlipatanon and U-
taynapun (2017) พบว่าการแสดงออกของยีน IGF-I และ 
IGF-II จะพบในตับและกล้ามเน้ือ ซึ่งการแสดงออกของยีน 
IGF-I และ IGF-II ในตับและกล้ามเน้ือของปลากะรังลูกผสม
และปลาหมอทะเลสูงกว่า

ค ำน ำ
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ปลากะรังเสือ IGFs เป็นฮอร์โมนกลุ่มหน่ึงท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เจริญเติบโต และการพัฒนาของกล้ามเน้ือโครงร่างของ
สิ่งมีชีวิตท่ีมีกระดูกสันหลัง (Jones and Clemmons, 1995) 
ยีน IGF-I ในปลามีหน้าท่ีส้าคัญในการควบคุมการเจริญเติบโต 
และถูกควบคุมโดยอาหาร (Moriyama et al., 1994; Perez-
Sanchez et al., 1995; Silverstein et al., 1998) ระดับการ
แสดงออกของยีน IGFs ถูกน้ามาใช้เป็นตัวช้ีวัดการเจริญเติบโต 
และภาวะโภชนาการทางอาหารส้าหรับสัตว์ น้้า (Perez-
Sanchez and Le Bail, 1999)

จากผลกระทบของการผันแปรของความเค็มต่อการ
ใช้พลังงาน และกระบวนการทางชีวเคมีใน  ตัวปลา โดย
กระบวนการต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการท้างานของตับ ซึ่งตับเป็น
อวัยวะที่ส้าคัญในการควบคุมการใช้พลังงาน การเจริญเติบโต 
และการควบคุมสารอนุมูลอิสระ (Krogdahl et al., 2004) 
การศึกษาพยาธิสภาพถูกใช้เป็นดัชนี ช้ีวัดทางชีวภาพท่ี
เกี่ยวข้องกับสุขภาพของปลาจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม โดย
มุ่งเน้นศึกษาอวัยวะท่ีมีบทบาทท้างานตอบสนองต่อสิ่งเร้า    
ด้านต่าง ๆ เช่น เหงือก ไต กล้ามเน้ือ และตับ (Gernhofer et 
al., 2001; Camargo and Martinez, 2006) จากการศึกษา
ของ Camargo and Martinez (2007) พบว่าความเครียดจาก
การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้้าระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาว
ส่งผลต่อความเครียดของปลาดุกทะเลท่ีเลี้ยงในกระชัง ท้าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเน้ือเยื่อตับ โดยพบ
เซลล์ท่ีห่อหุ้มก้อนไขมัน ส่งผลให้การท้างานของเซลล์ตับลดลง 
และจากการศึกษาผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตในกลุ่ม

ปลากะรังหลายชนิด พบว่าปลากะรังหงส์ (Cromileptes
altivelis) มีการเจริญเติบโตดีท่ีความเค็ม 15 ppt (เรณู และ
คณะ, 2551) ปลากะรังดอกแดง (E. coioides) การ
เจริญเติบโตดีที่ความเค็ม 16-24 ppt (Toledo et al., 2002) 
ปลาหมอทะเล (E. lanceolatus) การเจริญเติบโตดีที่ความ
เค็ม 20 ppt (อาคม และวรรเพ็ญ, 2556) และปลากะรัง
ลูกผสม (E. fuscoguttatus X E. lanceolatus) การ
เจริญเติบโตดีที่ความเค็ม 20  ppt (Othmam et al., 2015) 
ซึ่งการเลี้ยงปลากะรังดังกล่าวข้างต้นเป็นการเลี้ยงในสภาวะที่
ความเค็มคงที่ไม่มีความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงความเค็ม
แต่ในสภาวะความเป็นจริงการเปลี่ยนแปลงความเค็มเปลี่ยนได้ 
2 แนวทาง คือ ความเค็มลดลง และความเค็มท่ีสูงข้ึน ดังน้ัน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มต่อความเครียดใน
ปลามีได้ 3 แนวทางคือ ความเค็มท่ีลดลง ความเค็มท่ีสูงข้ึน 
และความเค็มที่ลดลงและเพิ่มขึ้น ดังน้ันการศึกษาครั้ง น้ี      
จึงมีแนวคิดศึกษาผลของการผันแปรความเค็มอย่างฉับพลันต่อ
ปลากะรังเสือโดยเลียนแบบสภาวะการเปลี่ยนแปลงความเค็ม
อย่างฉับพลันให้คล้ายกับสภาพการเลี้ยงจริง เพื่อศึกษาผลของ
การผันแปรของความเค็มอย่างฉับพลันต่อการเจริญเติบโต 
อัตรารอดตาย การแสดงออกของยีน IGF-I และ IGF-II 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต และพยาธิสภาพเน้ือเยื่อตับ
ปลากะรังเสือ เพื่อน้าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการเลือกพื้นที่การ
เลี้ยงที่เหมาะสม และเป็นข้อมูลส้าหรับวางแผนการเลี้ยงปลา
กะรังเสือตามช่วงฤดูกาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงให้แก่
เกษตรกรต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลของการผันแปรความเค็มต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย การแสดงออกของยีน IGF-I และ IGF-II และ
การเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของเน้ือเยื่อตับในปลากะรังเสือ
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วิธีด ำเนินกำร

1. กำรวำงแผนกำรทดลอง
ศึกษาการผันแปรความเค็มอย่างฉับพลันในการเลี้ยง

ปลากะรังเสือ ซึ่งก้าหนดจากการผันแปรของความเค็มใน
สภาวะปกติคงท่ีท่ีปลากะรังมีการเจริญเติบโตดี 20 ppt 
การผันแปรระหว่างความเค็มปกติ และความเค็มต้่าท่ีลดลง
อย่างฉับพลัน (10 - 20 ppt) การผันแปรของความเค็ม
ระหว่างความเค็มปกติ และความเค็มสูง เพิ่มข้ึนอย่างฉับพลัน 

(20 - 35 ppt) และการผันแปรของความเค็มระหว่างความเค็ม
ปกติ ความเค็มต่้า และความเค็มสูง โดยความเค็มลดลง และ
เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน (10 - 35 ppt) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดย
ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ต ล อ ด  ( completely 
randomized design) แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุดการ
ทดลอง (treatment) และมี 3 ซ้้า ดังน้ี

ชุดการทดลองท่ี 1 เลี้ยงปลาภายใต้สภาวะความเค็มปกติคงท่ี คือ 20 ppt (ชุดควบคุม)

ชุดการทดลองท่ี 2 เลี้ยงปลาท่ีความเค็มผันแปรระหว่างความเค็มปกติ และความเค็มต้่า คือ เลี้ยงปลาท่ีความเค็มผันแปร
ระหว่าง 20 ppt เป็นเวลา 7 วัน และสลับกับความเค็ม 10 ppt แบบฉับพลันเป็นเวลา 7 วัน สลับกันตลอดระยะการทดลอง

ชุดการทดลองท่ี 3 เลี้ยงปลาท่ีความเค็มผันแปรระหว่างความเค็มปกติ และความเค็มสูง คือ เลี้ยงปลาท่ีความเค็ม 20 ppt เป็น
เวลา 7 วัน และสลับกับความเค็ม 35 ppt แบบฉับพลันเป็นเวลา 7 วัน สลับกันตลอดระยะการทดลอง

ชุดการทดลองที่ 4 เลี้ยงปลาที่ความเค็มผันแปรระหว่างความเค็มปกติ ความเค็มต่้า และความเค็มสูง คือ เลี้ยงปลาที่ความเค็ม 
20 ppt เป็นเวลา 7 วัน และสลับกับความเค็ม 10 ppt แบบฉับพลันเป็นเวลา 7 วัน ต่อด้วยความเค็ม 20 ppt และ 35 ppt 
แบบฉับพลันเป็นเวลา 7 วัน สลับกันตลอดระยะการทดลอง

2. สถำนที่ศึกษำและระยะเวลำกำรทดลอง
ด้าเนินการทดลองผลของการผันแปรความเค็มต่อ

การเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย ท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) ส่วนการทดลองผลของ
การผันแปรความเค็มต่อการแสดงออกของยีน IGF-I และIGF-II 

และ ศึกษากา ร เปลี่ ยนแปลงพยาธิ สภา พ เ น้ือ เยื่ อ ตั บ           
ปลากะรังเสือท้าการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการของคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้ังแต่
เดือนตุลาคม 2561 - เมษายน 2562
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3. วิธีกำรทดลอง
3.1 การเตรียมปลาทดลอง
อนุบาลปลากะรังเสือน้้าหนักเฉลี่ย 5.12±1.20 กรัม 

จ้านวน 1,000 ตัว ซึ่งได้จากการเพาะพันธุ์ของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) ซึ่งเป็นปลา
ท่ีมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากปรสิต และเช้ือก่อโรค ในบ่อ
คอนกรีตขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร ให้เน้ือปลาบดผสม
วิตามินรวมเป็นอาหาร อัตราส่วนวิตามินรวม 5 กรัมต่อเน้ือ
ปลาบด 1 กิโลกรัม จนปลามีน้้าหนักเฉลี่ยประมาณ 11 กรัม 
จึงคัดปลาท่ีมีขนาดเท่า ๆ กัน จ้านวน 360 ตัว เพื่อใช้ในการ
ทดลอง

3.2 การเตรียมถังทดลอง (หน่วยทดลอง)
หน่วยทดลองใช้ถังพลาสติก polyethylene 

(PE) ชนิดหนา ทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 67 
เซนติเมตร ความจุ 200 ลิตร ใส่น้้า 180 ลิตร จ้านวน 12 ถัง 
ใส่หัวทรายให้อากาศ

3.3 การเตรียมน้้าทะเลที่ใช้ในการทดลอง
การเตรียมน้้าส้าหรับใช้ในการทดลองตามความเค็ม

ท่ีก้าหนดตามแผนการทดลอง โดยเตรียมน้้าผ่านการฆ่าเช้ือ
ด้วยคลอรีนผงในรูปแคลเซียมไฮโปรคลอไรด์ (Ca(OCl)2)           
25 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามความเค็มต่าง ๆ ท่ีก้าหนด และวัดค่า
ความเค็มด้วยเครื่อง salinometer (Atago) ก่อนน้ามาใช้ใน
การทดลอง

3.4 การเตรียมอาหารทดลอง
การเตรียมเน้ือปลาบดโดยใช้ปลาหลังเขียวมาแล่

เอาเฉพาะเน้ือ น้าไปบดให้ละเอียดแล้วน้ามาผสมกับวิตามิน
รวมในอัตราส่วนวิตามิน 5 กรัม ต่อเน้ือปลาบด 1 กิโลกรัม 
ก่อนน้าไปเลี้ยงลูกปลา

3.5 การเลี้ยงปลาในถังทดลอง
ปลาเริ่มต้นทดลองมี น้้าหนักเฉลี่ย 11.00+0.05

กรัม ความยาว 8.35+0.05 เซนติเมตร ปล่อยเลี้ยงในถัง
พลาสติก ถังละ 30 ตัว จ้านวน 12 ถัง ใส่หัวทรายให้อากาศ
ตลอดเวลา ตามความเค็มที่ก้าหนดตามแผนการทดลอง โดย
ทุกชุดการทดลองให้อาหารเป็นเน้ือปลาบดผสมวิตามินรวม วัน
ละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 และ 13.00 นาฬิกา ให้อาหารจนปลา
กินอิ่ม เปลี่ยนถ่ายน้้าวันละ 1 ครั้งตามความเค็มท่ีก้าหนด โดย
เปลี่ยนถ่ายน้้า 80 เปอร์เซ็นต์ พร้อมดูดตะกอนที่ก้นถัง

3.6. การศึกษาผลของการผันแปรความเค็มต่อการ
เจริญเติบโต อัตรารอดตาย ในปลากะรังเสือ

ศึกษาการเจริญเติบโต โดยวัดความยาว (total 
length) และน้้าหนัก (body weight) ของปลาทุกตัวปลา    
เมื่อเริ่มต้น และในสัปดาห์ที่ 2, 4, 6, 8 ของการทดลอง โดยท้า
การสลบปลาด้วยน้้ามันกานพลูก่อนช่ังน้้าหนัก และวัดความ
ยาว จดบันทึกข้อมูลน้้าหนักอาหารที่ ให้ทุกครั้งเพื่อน้าไป
ค้านวณอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ และตรวจนับจ้านวน
ปลาตายทุกวันเพื่อ ศึกษาอัตรารอดตาย และวิ เคราะห์     
ข้อมูลต่าง ๆ ดังน้ี

3.6.1 น้้าหนักที่เพิ่มข้ึน (weight gain, WG)

น้ ำหนักที่เพิ่มขึ้น (เปอร์เซ็นต์) = 
(น้ ำหนักเม่ือสิ้นสุดกำรทดลอง – น้ ำหนักเม่ือ
เริ่มกำรทดลอง) x100

น้้าหนักเมื่อเริ่มการทดลอง
3.6.2 อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (average daily weight gain, ADG)

น้ ำหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อวัน (กรัมต่อวัน) = 

น้ ำหนักเม่ือสิ้นสุดกำรทดลอง – น้ ำหนักเม่ือ
เริ่มกำรทดลอง

ระยะเวลาการทดลอง (วัน)

3.6.3 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (specific growth rate, SGR)

อัตรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะ (เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) 

= 

(In น้ ำหนักเมื่อสิ้นสุดกำรทดลอง – In น้ ำหนัก

เมื่อเริ่มกำรทดลอง) x100
ระยะเวลาการทดลอง



3.6.4 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ (feed conversion ratio, FCR) 

อัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นเนื้อ = 
น้ ำหนักอำหำรที่ปลำกิน (กรัม)

น้้าหนักปลาท่ีเพิ่มข้ึน (กรัม)

3.6.5 อัตรารอดตาย (survival rate)

อัตรำรอดตำย (เปอร์เซ็นต์) = 
จ ำนวนปลำเม่ือเริ่มทดลอง - จ ำนวนปลำที่
ตำยสะสม

จ้านวนปลาเมื่อเร่ิมทดลอง

3.7. การศึกษาผลของการผันแปรความเค็มต่อการ
แสดงออกของยีน IGF-I และ IGF-II ในเน้ือเยื่อตับปลากะรัง
เสือ

3.7.1 การเก็บตัวอย่าง
เมื่อทดลองครบ 8 สัปดาห์ ท้าการสุ่มเก็บตัวอย่าง

ปลาจ้านวน 2 ตัวต่อหน่วยทดลอง สลบปลาด้วยน้้ามันกานพลู 
(clove oil) ความเข้มข้น 20 พีพีเอ็ม และผ่าตัดเก็บเน้ือเยื่อ-
ตับและเก็บรักษาเน้ือเยื่อตับในสารละลาย RNAlater ท่ี
อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จนกว่าจะน้ามาทดสอบในล้าดับ
ต่อไป

3.7.2 การสกัด RNA และการสังเคราะห์ cDNA
ท้าการสกัด total RNA จากเน้ือเยื่อตับปลา 30 -

40 มิลลิกรัมต่อตัวอย่าง โดยใช้ชุดสกัด total RNA mini (ยี่ห้อ 
Geneaid) จากน้ันวัดปริมาณ และความบริสุทธิ์ของ total 
RNA ท่ีสกัดได้ท่ีความยาวคลื่น 260 และ 280 นาโนเมตร ด้วย
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง BioDrop DUO UV Vis (ยี่ห้อ 
Cambridge) โดย RNA ท่ีสกัดได้ต้องมีค่าสัดส่วน 260/280 
และ 260/230 ระหว่าง 1.7 - 2.0 จากน้ันจึงน้า RNA ท่ีได้ไป
ย่อย DNA ท่ีปนเปื้อนด้วย DNase I (ยี่ห้อ Invitrogen) และ
ท้าปฏิกิ ริ ยาการสั ง เคราะห์  cDNA ด้วย ชุดสกั ด High-
Capacity cDNA Reverse Transcription Kits (ยี่ห้อ 
Applied bioscience) ซึ่งในปฏิกิริยาประกอบด้วย RNA 1 
ไมโครกรัม 10X RT Buffer, 25X dNTP Mix (100 mM), 
10X RT Random Primers, MultiScribe™ Reverse 
Transcriptase, RNase Inhibitor, Nuclease-free H2O ตาม 
protocol ท่ีก้ าหนด จากน้ันน้า ไปบ่มตามรอบอุณหภูมิ
(thermal cycling conditions) ท่ีก้าหนดคือ 25 องศา-

เซล เซียส  10 นาที  37 องศา เซล เซี ยส  120 นาที  85         
องศาเซลเซียส 5 นาที และสิ้นสุดท่ี 4 องศาเซลเซียส แล้วเก็บ
รักษา cDNA ท่ีได้จากการสังเคราะห์ท่ีระดับอุณหภูมิ -80 
องศาเซลเซียส จนกว่าน้ามาใช้งานต่อไป

3.7.3 การศึกษาการแสดงออกของของยีน IGF-I และ
IGF-II โดยเทคนิค qRT-PCR

ศึกษาการแสดงออกของยีน IGF-I และ IGF-II โดย
ใ ช้  cDNA เป็น template ท้าการวิ เคราะห์ ด้วยเทคนิค 
quantitative polymerase chain reaction (qPCR) โดยท้า
การทดสอบตัวอย่าง แต่ละตัวอย่างมีปริมาตรรวม 20 
ไมโครลิตร ซึ่งประกอบด้วย 5x HOT FIREpol Eva green 
Primers, DEPC treated water และ cDNA จากน้ันน้าไปบ่ม
ตามรอบอุณหภูมิที่ก้าหนดคือ 95 องศาเซลเซียส 15 นาที 
(initial denaturation) ท้าปฏิกิริยาเพิ่มปริมาณ DNA จ้านวน 
40  ร อบ  ท่ี อุ ณ หภู มิ  9 5  อ งศา เ ซ ล เ ซี ย ส  1 5  วิ น า ที 
(denatureation) 62 องศาเซลเซียส 30 วินาที (annealing) 
และ 72 องศาเซลเซียส 30 วินาที (extension) รวมถึง
วิเคราะห์ melt curve ตามกระบวนการมาตรฐานของเครื่อง 
CFX 96 touch (Biorad) ค่าจ้านวนรอบของการเพิ่มปริมาณ 
DNA เป้าหมายท่ีวัดได้ (ct) จะแสดงถึงค่าการแสดงออกของ
ยีนเป้าหมาย (Bunlipatanon and U-taynapun, 2017) ซึ่ง
การรายงานการแสดงออกของยีนเป้าหมายจะเปรียบเทียบกับ
ยีน β-actin (housekeeping gene) ของตัวอย่างเดียวกัน ซึ่ง
ค่า relative gene expression จะค้านวณตามวิธีการ ∆∆Ct 
ของ Pfaffl (2001) ซึ่งไพรเมอร์ท้ังหมดในการศึกษาน้ีแสดงใน
ตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 ไพรเมอร์ท่ีใช้ในการศึกษาการแสดงออกของยีน IGF-I และ IGF-II ของปลากะรังเสือ

Name of gene Primer sequence (5’-3’) Product 
size (bp)

Temperature
(°c)

Reference

Insulin- like growth 
factor I (IGF-I)

F: AGCGCTCTTTCCTTTCAGTG
R: GGCCATAGCCTGTTGGTTTA

223 62 Bunlipatanon and 
U-taynapun, 2017

Insulin-like growth 
factor II (IGF-II)

F: AGCTGTGACCTCAACCTGCT
R: CCTCTGCCACACCTCGTATT

171 62 Bunlipatanon and 
U-taynapun, 2017

B-actin F: GAGCGTGGCTACTCCTTCAC
R: GGAAGGAAGGCTGGAAGAG

237 60-65 Bunlipatanon and 
U-taynapun, 2017

3.8 การศึกษาผลของการผันแปรความเค็มต่อการ
เปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของเน้ือเยื่อตับปลากะรังเสือ

เมื่อทดลองครบ 8 สัปดาห์ เก็บตัวอย่างตับเพื่อศึกษา
การเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของเน้ือเยื่อจ้านวน 3 ตัวต่อ
หน่วยทดลอง สลบปลาด้วยน้้ามันกานพลู (clove oil) ความ-
เข้มข้น 20 พีพีเอ็ม และเก็บเน้ือเยื่อตับขนาดความยาว 1 
เซนติเมตร ดองในน้้ายาฟอร์มาลินเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อ
รักษาสภาพของเน้ือเยื่อเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แล้วเปลี่ยนน้้ายา
ดองเป็นแอลกอฮอล์เข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ ก่อนน้าไปผ่าน
กรรมวิธีการเตรียมเน้ือเยื่อตามวิธีการของ Humason (1979) 
โดยใช้เครื่อง automatic   tissue  processor   (ยี่ห้อ 
Microm STP120) โดยผ่านระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์
จาก 50 ถึง 98 เปอร์เซ็นต์ เพื่อดึงน้้าออกจากเซลล์ แล้ว     
ผ่านลงในไอโซโพรพิล ( isopropyl) และไซลีน (xylene) 
จากน้ันจึงแช่ตัวอย่างในพาราพลาสเหลว 2 ครั้ง ๆ ละ 1 
ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิ 58 องศาเซลเซียส แล้วจึงน้าเน้ือเยื่อ
ตัวอย่างฝังลงในพาราพลาส แล้วน้าตัวอย่างมาตัดด้วยเครื่องไม
โครโตม (Microm HM315) หนา 5 ไมครอน ย้อมสีฮีมาทอก

ไซลีน และอิโอซีน (H&E) ตามวิธีการของ Bancroft (1967) 
และตรวจสอบพยาธิสภาพของเน้ือเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
โดยการศึกษาพยาธิสภาพของเน้ือเย่ือตับที่เกิดจากอิทธิพลของ
การผันแปรความเค็มเปรียบเทียบชุดควบคุมกับชุดทดลองที่มี
การเปลี่ยนแปลงความเค็มตามที่ก้าหนด

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบข้อมูลความแตกต่างทางสถิติของน้้าหนัก 

ความยาว น้้าหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน อัตรา
การเจริญเติบโตจ้าเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ อัตรา
รอดตาย และค่าการแสดงออกของยีน IGF-I และ IGF-II เมื่อ
สิ้นสุดการทดลองในสัปดาห์ที่  8 ด้วยวิธีวิ เคราะห์ความ
แปรปรวนแบบจ้าแนกทางเดียว (one-way ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี Duncan’s 
New Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป ส่วนค่า
พยาธิสภาพของเน้ือเยื่อตับแสดงในรูปแบบสถิติเชิงพรรณา

ผลกำรทดลอง

1. ผลของกำรผันแปรควำมเค็มต่อกำรเจริญเติบโต อัตรำ
รอดตำยในปลำกะรังเสือ

1.1 การเจริญเติบโต
1.1.1 ความยาว 

ความยาวเฉลี่ยเริ่มต้นปลาก่อนการทดลองเท่ากับ 
8.35+0.05 เซนติเมตร ความยาวสุดท้ายของปลาเมื่อทดลอง
ครบ 8 สัปดาห์ พบว่าความยาวของปลาชุดการทดลองท่ี 1-4 
มีค่าเท่ากับ 11.00+0.02, 10.71+0.19, 10.49+0.18 และ 

10.78+0.15 เซนติเมตร ตามล้าดับ ซึ่งความยาวของปลา      
ชุดการทดลองที่ 1 มากท่ีสุดแต่ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) 
กับชุดการทดลองที่ 2 และ 4 ส่วนความยาวปลาชุดการ
ทดลองที่  3 มีความยาวน้อยท่ีสุดและแตกต่างทางสถิติ
(p<0.05) กับทุกชุดการทดลอง ซึ่งข้อมูลค่าเฉลี่ยความยาวของ
ปลาแสดงในรูปแบบควอไทล์ด้วยกราฟ box and whisker
(ภาพท่ี 1)



1.1.2 น้้าหนัก 
น้้าหนักเฉลี่ยเริ่มต้นปลาก่อนการทดลองเท่ากับ 

11.00+0.05 กรัม เมื่อทดลองครบ 8 สัปดาห์ พบว่าน้้าหนัก
สุด ท้ ายของปลา ชุดการทดลอง ท่ี  1  - 4  มี ค่า เ ท่ากั บ 
30.13+0.67, 28.73+1.88, 25.25+0.17 และ 26.71+0.91 
กรัม ตามล้าดับ น้้าหนักท่ีเพิ่มข้ึนมีค่าเท่ากับ 174.36+6.43, 
161.78+7.66, 122.55+1.44 และ 143.70+9.64 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล้าดับ น้้าหนักท่ีเพิ่มข้ึนต่อวัน มีค่าเท่ากับ 0.34+0.01, 
0.32+0.03, 0.24+0.01 และ 0.28+0.02 กรัมต่อวัน 
ตามล้าดับ และอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ มีค่าเท่ากับ 
1.80+0.04 , 1.72+0.12 , 1.43+0.06 และ 1.59+0.07 
เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามล้าดับ โดยปลาชุดการทดลองท่ี 1 มี
น้้าหนักสุดท้าย น้้าหนักท่ีเพิ่มข้ึน น้้าหนักท่ีเพิ่มข้ึนต่อวัน และ
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะสูงสุดแต่ไม่แตกต่างทางสถิติ
(p>0.05) กับชุดการทดลองท่ี2 ส่วนชุดการทดลองท่ี 2 
ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองท่ี 4 ในขณะท่ี
ชุดการทดลองท่ี 3 แตกต่างทางสถิติ (p<0.05) กับทุกชุด    

การทดลอง (ตารางท่ี 2) และข้อมูลน้้าหนักสุดท้ายของปลา
แสดงในรูปแบบควอไทล์ด้วยกราฟ box and whisker (ภาพที่
2)

1.2 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ 
เมื่อทดลองครบ 8 สัปดาห์ พบว่าอัตราการเปลี่ยน

อาหารเป็นเน้ือของปลาชุดการทดลองที่ 1 - 4 มีค่าเท่ากับ 
9.90+0.75, 10.18+0.47, 10.67+0.16 และ 10.07+0.60
ตามล้าดับ ค่าเฉลี่ยทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางที่ 2)

1.3 อัตรารอดตาย
เมื่อทดลองครบ 8 สัปดาห์ พบว่าอัตรารอดตายของ

ปล า ชุ ดก า ร ท ดล อ ง ที่  1 - 4  มี ค่ า เ ท่ า กั บ 99.89+1.92, 
97.78+1.93, 91.22+5.09 และ 95.56+5.10 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล้าดับ โดยปลาชุดการทดลองที่ 3 มีอัตรารอดตายต้่าสุด
และแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองท่ี 1 และ 2 
แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ  (p>0.05) กับชุดการทดลองที่  4 
(ตารางที่ 2)

ภำพที่ 1 ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลากะรังเสือท่ีเลี้ยงภายใต้การผันแปรความเค็มเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์
หมำยเหตุ : ตัวอักษรท่ีต่างกันในเวลาเดียวกันแสดงว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563
Volume 3 Number 4 October – December 2020

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส ์ 76



ภำพที่ 2 น้้าหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลากะรังเสือท่ีเลี้ยงภายใต้การผันแปรความเค็มเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์
หมำยเหตุ : ตัวอักษรท่ีต่างกันในเวลาเดียวกันแสดงว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)

ตำรำงที่ 2 การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือของปลากะรังเสือท่ีเลี้ยงภายใต้การผันแปรความ
เค็มเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์

พำรำมิเตอร์  พำรำมิเตอร์ ชุดกำรทดลอง
1 2 3 4

น้ ำหนักเริ่มต้น (กรัม) 10.97+0.08a 11.00+0.12a 10.89+0.02a 10.96+0.07a

ควำมยำวเริ่มต้น (เซนติเมตร) 8.34+0.02a 8.35+0.04a 8.36+0.01a 8.35+0.01a

น้ ำหนักสุดท้ำย (กรัม) 30.13+0.67a 28.73+1.88ab 25.25+0.17c 26.71+0.91b

ควำมยำวสุดท้ำย (เซนติเมตร)  11.00+0.02a 10.71+0.19ab 10.49+0.18c 10.78+0.15ab

น้ ำหนักที่เพิ่มขึ้น (เปอร์เซ็นต์)            174.36+6.43a 161.78+7.66ab 122.55+1.44c 143.70+9.63b

น้ ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อวัน (กรัมต่อวัน) 0.34+0.01a 0.32+0.03ab 0.24+0.01c 0.28+0.02b

อัตรำกำรเจริญเตบิโตจ ำเพำะ (เปอร์เซ็นต์
ต่อวัน)

1.80+0.04a 1.72+0.12ab 1.43+0.06c 1.59+0.07 b

อัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเปน็เนือ้ 9.90+0.75a 10.18+0.47a 10.67+0.16a 10.07+0.60a

อัตรำรอดตำย (เปอร์เซ็นต์) 99.89+1.92a 97.78+1.93a 91.22+5.09b 95.56+5.10ab
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หมำยเหตุ : ตัวอักษรท่ีต่างกันในแถวเดียวกันแสดงว่าแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)
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2. ผลของกำรผันแปรควำมเค็มต่อกำรแสดงออกของยีน
IGF-I และ IGF-II ในเนื้อเยื่อตับปลำกะรังเสือ

จากการศึกษาผลของการผันแปรความเค็มในการ
เลี้ยงปลากะรังเสือต่อการแสดงออกของยีน IGF-I และ IGF-II
ในเน้ือเยื่อตับของปลากะรังเสือเมื่อทดลองครบ 8 สัปดาห์ 
พบว่าการเปลี่ ยนแปลงความเ ค็มในระหว่ างการเลี้ ยง         
ปลากะรังเสือมีผลต่อการแสดงออกของยีน IGF-I และ IGF-II
ในเน้ือเยื่อตับปลาอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย
พบว่าปริมาณการแสดงออกของยีน IGF-I ชุดการทดลองท่ี 1 -
4 มีค่าเท่ากับ 1.10+0.22 , 0.88+0.15, 0.58+0.16 และ 
0.84+0.18 ตามล้าดับ โดยการแสดงออกของยีน IGF-I ในชุด
การทดลองท่ี 1 สูงสุดแต่ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) กับชุด
การทดลองท่ี 2 ในขณะท่ีการแสดงออกของยีน IGF-I ในชุด
การทดลองท่ี 2 และชุดการทดลองท่ี 4 ไม่แตกต่างทางสถิติ 

(p>0.05) ส่วนการแสดงออกของยีน IGF-I ในชุดการทดลองท่ี 
3 มีการแสดงออกของยีนต้่าสุดและแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) 
กับทุกชุดการทดลอง (ภาพท่ี 3)

การแสดงออกของยีน IGF-II ในเน้ือเยื่อตับของปลา
กะรังเสือชุดการทดลองที่ 1-4 พบว่าปริมาณการแสดงออกของ
ยีน IGF-II มีค่าเท่ากับ 1.02+0.15, 0.77+0.13, 0.48+0.13 
และ 0.76+0.14 ตามล้าดับ การแสดงออกของยีน IGF-II
ชุดการทดลองที่ 1 มีการแสดงออกของยีนสูงสุดและแตกต่าง
ทางสถิติ  (p<0.05) กับชุดการทดลองอื่ น ในขณะท่ีการ
แสดงออกของยีน IGF-II ชุดการทดลองท่ี 2 และชุดการทดลอง
ที่ 4 ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ส่วนการแสดงออกของยีน 
IGF-II ในชุดการทดลองท่ี 3 มีการแสดงออกของยีนต้่าสุด และ
แตกต่างทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองอ่ืน (ภาพท่ี 3)

ภำพที่ 3  ผลของการผันแปรความเค็มตอ่การแสดงออกของยีน IGF-I และ IGF-II ในเนื้อเยื่อตับปลากะรังเสือ
A: การแสดงออกของยีน IGF-I B: การแสดงออกของยีน IGF-II
หมำยเหตุ : ตัวอักษรท่ีก้ากับแตกต่างกันแสดงว่าแตกตา่งกันทางสถิต ิ(p<0.05)
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3. ผลของกำรผันแปรควำมเค็มต่อกำรเปลี่ยนแปลงพยำธิ
สภำพของเนื้อเยื่อตับในปลำกะรังเสือ

พยาธิสภาพของเน้ือเยื่อตับของปลากะรังเสือที่เลี้ยง
ภายใต้การผันแปรความเค็มของน้้าเมื่อทดลองครบ 8 สัปดาห์ 
พบว่าเน้ือเยื่อตับปลาชุดการทดลองท่ี 1 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
พยาธิสภาพของเน้ือเยื่อตับ โดยโครงสร้างตับถูกห่อหุ้มด้วยช้ัน
แคปซูล (capsule) ในขณะท่ีภายในประกอบด้วยเซลล์ตับ 
(hepatocytes) ซึ่งมีการเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ เซลล์ตับแต่ละ
เซลล์มีรูปร่างหลายเหลี่ยม (polygonal cell) สังเกตเห็น
นิวเคลียสท่ีมีลักษณะค่อนข้างกลม พบนิวคลีโอลัสติดสีเข้ม    
อยู่ภายในนิวเคลียส ไซโตพลาสซึมภายในเซลล์ติดสีชมพูอ่อน 
(eosinophilic cytoplasm) และพบแกรนูในไซโตพลาสซึม 
(cytoplasmic granular) (ภาพที่ 5A, ลูกศรสีน้้าเงิน) รวมถึง
พบการแพร่กระจายของไขมันในเซลล์ตับ (lipid droplet) 
เล็ ก น้อย  ระหว่ า ง เซลล์ ตับจะพบ ช่อง เลือด  (hepatic 
sinusoid) แทรกระหว่างเซลล์ ท่ัวท้ังบริเวณตับ โดยเป็น      
ช่องเลือดขนาดเล็กแต่พบเม็ดเลือดจ้านวนมาก โดยช่องเลือด
เหล่าน้ีจะรวมกันออกสู่หลอดเลือดด้า (vein) นอกจากน้ันใน
เน้ือเยื่อตับยังพบท่อเลือดด้าขนาดใหญ่ (hepatic vein) (ภาพ
ท่ี 4A และ 5A)

พ ย า ธิ ส ภ า พ ขอ ง เ น้ื อ เ ยื่ อ ตั บ ป ล า ก ะ รั ง เ สื อ             
ชุดการทดลองท่ี 2 พบว่าลักษณะทางพยาธิสภาพของเน้ือเยื่อ
ตับในภาพรวมยังคงมีองค์ประกอบเช่นเดียวกับเน้ือเยื่อตับของ
ปลาชุดการทดลองท่ี 1 เช่น ลักษณะรูปร่าง และการเรียงตัว
ของเซลล์ตับ แต่พบการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของ
ลักษณะช่องเลือด (sinusoid) ระหว่างเซลล์ตับท่ีมีการขยายตัว 
(sinusoid dilatation) อย่างชัดเจน (ภาพท่ี 4B, ลูกศรสีขาว) 
รวมถึงพบการบวมของนิว เคลียส ในเซลล์ ตับ (nuclei 
swelling) (ภาพท่ี 4B, ลูกศรสีน้้าเงิน) แคปซูลท่ีห่อหุ้มเซลล์
ตับสามารถสั ง เกตเห็นไ ด้ ชัดเจนมาก ข้ึน  (ภาพ ท่ี  5B,
ลูกศรสีขาว) และพบการลดลงของแกรนูในไซโตพลาสซึม
รวม ถึ งพ บภา ยใน เซ ล ล์ ตั บมี ก า รส ะ สม ฟ อส โ ฟลิ พิ ด
(phospholipid) ภายในลิพิดแวคิวโอล (lipid vacuole) 

มากกว่าตับปลาชุดการทดลองที่ 1 และมีการเสื่อมสลายของ
เซลล์ตับ (ภาพท่ี 4B, ลูกศรสีด้า)

พยาธิสภาพของเน้ือเยื่อตับปลาชุดการทดลองท่ี 3 
พ บ ว่ า ลั ก ษ ณ ะ ท า ง พ ย า ธิ ส ภ า พ ข อ ง เ น้ื อ เ ยื่ อ ตั บ มี                
การเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยพบการสะสมของไขมัน
ปริมาณมากในเซลล์ตับ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับลักษณะทาง
พยาธิสภาพของโรคไขมันพอกตับ (steatosis) ท่ีพบในปลาท่ี
ได้รับอาหารที่มีองค์ประกอบของสารอาหารไม่สมดุลหรืออยู่
ภายใต้สภาวะเครียด โดยลักษณะพยาธิสภาพจะพบก้อนไขมัน
ขนาดใหญ่ท้าให้ดันนิวเคลียสในเซลล์ตับ ส่งผลให้นิวเคลียสมี
ขนาดเล็กลง และอยู่บริเวณขอบของเซลล์ (ภาพท่ี 4C, ลูกศรสี
เหลือง) โดยพบเซลล์ท่ีมีลักษณะไขมันพอกตับมากกว่า 40
เปอร์เซ็นต์ของเซลล์ตับทั้งหมด และเซลล์ตับบางส่วนยังพบ
ลักษณะการบวมของนิวเคลียส นอกจากน้ันเซลล์ที่มีการบวม
ของนิวเคลียสมีการสะสมของแกรนูในไซโตพลาสซึม และ     
ติดสีอิโอซินเข้มกว่าปลาชุดการทดลองที่ 1 และพบลักษณะ
ของก้อนไขมันในเซลล์ตับเป็นรูปแบบเซลล์ที่ห่อหุ้มก้อนไขมัน 
(hepatocytes lipid droplet) ท้าให้การท้างานของเซลล์ตับ
ผิดปกติ (ภาพท่ี 5C, ลูกศรสีเหลือง)

ส่วนพยาธิสภาพของเน้ือเยื่อตับปลาชุดการทดลองท่ี 
4 พบว่าลักษณะทางพยาธิสภาพเป็นไปในลักษณะเดียวกับปลา
ชุดการทดลองที่ 2 แต่พบลักษณะทางพยาธิสภาพของตับปลา
ในชุดการทดลองที่ 4 มีการเปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพ
เน้ือเยื่อมากกว่าปลาชุดการทดลองที่ 2 โดยพบการสะสม    
ฟอสโฟลิพิดภายในลิพิดแวคิวโอล และมีการบวมของเซลล์และ
นิวเคลียสในเซลล์ตับทั่วทั้งพื้นที่ตับ (ภาพท่ี 5D ลูกศรสีแดง)
แต่พบว่ารูปแบบพยาธิสภาพของแคปซูลของเซลล์บริเวณ     
ช่องเลือดจะไม่ติดสีอิโอซินที่เข้มมากเช่นเดียวกับปลาในชุดการ
ทดลองที่ 2 และพบการติดสีอิโอซินท่ัวบริเวณลูเมนช่องเลือด
(sinusoidal lumen) รวมถึงพบการเสื่อมสลายของเซลล์ตับ
(ภาพท่ี 4D ลูกศรสีด้า) และการเสื่อมสลายของนิวเคลียสของ
เซลล์ตับบางส่วน (ภาพที่ 4D, ลูกศร สีขาว)
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ภำพที่ 4 โครงสร้างพยาธิสภาพเน้ือเยื่อตับของปลากะรังเสือท่ีเลี้ยงภายใต้การผันแปรความเค็ม (ก้าลังขยาย 40 เท่า และ    
ย้อมด้วยสี H&E) ภาพ A-D คือโครงสร้างพยาธิสภาพเน้ือเยื่อตับปลากะรังเสือในชุดการทดลองท่ี   1-4 ตามล้าดับ (scale bar 
= 100 µm)

A : ลูกศรสีขาวแสดงลักษณะของช่องเลือด (hepatic sinusoid) ท่ีมีลักษณะปกติ ลูกศรสีน้้าเงินแสดงลักษณะ       
ของเซลล์ตับท่ีมีลักษณะปกติ 

B : ลูกศรสีขาวแสดงลักษณะของช่องเลือดท่ีพบการขยายตัวของช่องเลือดระหว่างเซลล์ตับ (sinusoid dilatation) 
ลูกศรสีน้้าเงินแสดงลักษณะการบวมของนิวเคลียสในเซลล์ตับ (nuclei swelling) ลูกศรสีด้าแสดงลักษณะการเสื่อมสลายของ
เซลล์ตับ 

C : ลูกศรสีเหลืองแสดงลักษณะก้อนไขมันขนาดใหญ่ท้าให้ดันนิวเคลียสในเซลล์ตับส่งผลให้นิวเคลียสมีขนาดเล็กลงและ
อยู่บริเวณขอบของเซลล์ (steatosis)

D : ลูกศรสีขาวแสดงลักษณะของช่องเลือดท่ีพบการขยายตัวของช่องเลือดระหว่างเซลล์ตับ และพบการติดสีอิโอซิน   
ท่ัวบริเวณลูเมนช่องเลือด ลูกศรสีด้าแสดงลักษณะการเสื่อมสลายของเซลล์ตับ
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ภำพที่ 5 โครงสร้างพยาธิสภาพเน้ือเยื่อตับของปลากะรังเสือท่ีเลี้ยงภายใต้การผันแปรความเค็ม (ก้าลังขยาย    100 เท่า และ
ย้อมด้วยสี H&E) ภาพ A-D คือโครงสร้างพยาธิสภาพเน้ือเยื่อตับปลากะรังเสือในชุดการทดลองท่ี 1-4 ตามล้าดับ (scale bar    
= 50 µm)

A: แสดงลักษณะพยาธิสภาพของเน้ือเยื่อตับในสภาวะปกติ ลูกศรสีน้้าเงินแสดงแกรนูในไซโตพลาสซึม (cytoplasmic 
granular) 

B: ลูกศรสีขาวแสดงการลดลงของแกรนูในไซโตพลาสซึม ลูกศรสีแดงแสดงเซลล์ตับท่ีมีการสะสมฟอสโฟลิพิด
(phospholipid) ภายในลิพิดแวคิวโอล (lipid vacuole) 

C:  ลูกศรสีเหลืองแสดงลักษณะของก้อนไขมันในเซลล์ตับ (hepatocytes lipid droplet) 
D: ลูกศรสีแดงแสดงการบวมของเซลล์และนิวเคลียสในเซลล์ตับ 

วิจำรณ์ผล

ผลของการผันแปรความเค็มมีผลต่อการเจริญเติบโต
ของปลากะรังเสือ จากการศึกษาพบว่าปลา    ชุดการทดลองท่ี 
1 มีการเจริญเติบโตดีท่ีสุดแต่ไม่แตกต่าง (p>0.05) กับปลาชุด
การทดลองท่ี 2 เน่ืองจากปลาชุดการทดลองท่ี 1 ถูกเลี้ยง      
ในสภาวะความเค็มปกติคงท่ีไม่มีการผันแปรความเค็ม        
ส่วนชุดการทดลองท่ี 2 เลี้ยงในน้้าท่ีความเค็มผันแปรระหว่าง
ความเค็มปกติและความเค็มต้่าลดลงอย่างฉับพลัน (20 - 10 
ppt) เน่ืองจากการผันแปรลักษณะน้ีปลาอาจจะใช้พลังงาน
น้อยเพื่อปรับสมดุลแรงดันออสโมติก (osmoregulation) 
ระหว่างตัวปลาและความเค็มภายนอกให้อยู่ ในระดับท่ี
ใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับการศึกษาในปลาทะเลอีกหลายชนิด
ท่ีพบว่าการลดความเค็มช่วยให้การเจริญเติบโตของลูกปลา

มากขึ้นด้วย (Johnson and Katavic, 1986; Opstad, 2003, 
Nour et al., 2004; Okamura et al., 2009; Zhang et al., 
2010) รวมท้ังการเลี้ยงปลาในน้้าท่ีความเค็มไม่สูงเกินไป 
(intermediated salinity) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึม
อาหารของปลาได้มากขึ้น (Woo and Kelly, 1995 ) ในขณะ
ที่ชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงปลาในน้้าท่ีความเค็มผันแปรระหว่าง
ความเค็มปกติและความเค็มสูงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน (20 - 35 
ppt) และชุดการทดลองท่ี 4 เลี้ยงปลาในน้้าท่ีความเค็ม       
ผันแปรระหว่างความเค็มปกติ ต้่า และความเค็มสูง ลดลง และ
เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน (20-10-35-20 ppt) การเจริญเติบโตของ
ปลาลดลงแตกต่างกับชุดการทดลองที่ 1 เน่ืองจากปลาชุดการ
ทดลองที่ 3 และ 4 ถูกเลี้ยงในสภาวะการผันแปรของความเค็ม
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ในลักษณะท่ีความเค็มสูงข้ึนอย่างฉับพลันจึงท้าให้ปลาอาจจะ
ใช้พลังงานในการขับเกลือแร่หรือน้้าออกจากร่างกายมากกว่า
เพื่อให้ความหนาแน่นของแร่ธาตุในตัวปลาอยู่ในสภาวะสมดุล
จึงส่งผลให้มีการเจริญเติบโตต้่ากว่า ชุดการทดลองท่ี 1 
สอดคล้องกับการศึกษาของวีรพงศ์ (2536) ท่ีพบว่าปลาท่ีมี
ความเครียดจะมีความต้องการพลั งงานมาก ข้ึน และ             
ในขณะเดียวกันก็จะโตช้า เน่ืองจากพลังงานท่ีปลาน้ามา         
ใช้ในการเจริญเติบโตจะเหลือน้อยลงและสอดคล้องกับพงษ์
อาทิตย์ และสมพงษ์ (2525) ท่ีกล่าวว่าความเครียดจากการ
เปลี่ยนแปลงระดับความเค็มส่งผลต่อการเจริญเติบโต และ
อัตรารอดตายของปลา รวมถึงการศึกษาของ Sangiao-
Alvarellos et al. (2005); Arjona et al. (2007) และ Lu 
et al. (2017) พบว่าอิทธิพลของการผันแปรของความเค็มเป็น
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีส้าคัญท้ังในรูปแบบปัจจัยความเครียดท่ี
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา และ
สรีรวิทยาของระบบควบคุมสมดุลน้้าในร่างกายสัตว์น้้า อีกท้ัง
อิทธิพลของการผันแปรของความเค็มยังเป็นปัจจัยโดยตรงต่อ
กระบวนการเมตาบอลิซึม (metabolism) ของเซลล์ รวมถึง
ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการท้างานของ
ระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์น้้าให้มีประสิทธิภาพลดลง การควบคุม
สมดุลน้้าในร่างกายของปลาจ้าเป็นต้องใช้พลังงานในการขับ
เกลือแร่หรือน้้าออกจากร่างกายเพื่อให้ความหนาแน่นของแร่
ธาตุในร่างกายปลาอยู่ ในสภาวะสมดุล ดังน้ันหากปลา
จ้าเป็นต้องใช้พลังงานจ้านวนมาก และอยู่ภายใต้สภาวะการผัน
แปรของความเค็มจึงส่งผลกระทบต่อพลังงานท่ีใช้ในการ
เจริญเติบโต จากการศึกษาของ Othmam et  al. (2015)
พบว่าความเค็มมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลากะรังลูกผสม 
(E. fuscoguttatus x E. lanceolatus) โดยปลากะรังลูกผสม
มีการเจริญเติบโตดีท่ีความเค็ม 20 ppt แต่เมื่อวัดปริมาณสาร 
cortisol ในน้้าเลือด (plasma) ของลูกปลาท่ีเลี้ยงท่ีความเค็ม 
5 และ 35 ppt พบว่ามีปริมาณ cortisol ในน้้าเลือดสูง
ผิดปกติ แสดงให้เห็นถึงสภาวะเครียดของปลาเมื่ออยู่ภายใต้
สภาวะความเค็มท่ีไม่เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิต ส่วน Lee et 
al. (2016) ศึกษาการตอบสนองในสภาวะเครียดของปลากะรัง
E. akaara ท่ีเปลี่ยนความเค็มจาก 34 ppt เป็น 10, 18 และ 
26 ppt พบว่าปลากะรังมีปริมาณกลูโคสในน้้าเลือดเพิ่มสูงข้ึน 
แสดงให้เห็นถึงการใช้พลังงานท่ีสูงข้ึน จากการศึกษาของ 
Bosker et al. (2017) พบว่าการเปลี่ยนแปลงของความเค็ม
ส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมนท่ีเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต และ
ฮอร์โมนเพศจากต่อม ไร้ท่อรวมถึงระบบการใช้พลังงานของ

ร่างกายปลา สอดคล้องกับการศึกษาของ Anni et al. (2016) 
ท่ีพบว่าการเปลี่ยนแปลงความเค็มส่งผลให้น้้าหนักสุดท้าย 
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะต่อวันของปลาจะละเม็ดทอง 
(pompano) ลดลงเน่ืองจากปลาต้องใช้พลังงานส่วนหน่ึงเพื่อ
ควบคุมสมดุลแร่ธาตุในร่างกายรวมถึงการปรับสมดุลของระบบ
เมตาบอลิซึมของร่างกาย 

ส้าหรับผลของการผันแปรความเค็มต่ออัตรารอดตาย
ของปลากะรังเสือในครั้งน้ีพบว่าปลาชุดการทดลองท่ี 3 (20 -
35 ppt) มีอัตรารอดตายต้่าสุดเมื่อเทียบกับชุดการทดลองอื่น 
เน่ืองจากเลี้ยงปลาในน้้าท่ีมีการ ผันแปรความเค็มเพิ่มข้ึนอย่าง
ฉับพลันส่งผลให้ลูกปลาเกิดความเครียดจากการสูญเสีย
พลังงานในการปรับสมดุลแรงดันออสโมติกในร่างกาย 
(osmolality) ให้มีความสัมพันธ์กับความเค็มในน้้าเน่ืองจากค่า 
osmolality และ ionic composition แปรผันโดยตรงกับ
ความเค็มของน้้า (Herrera et al., 2009) สอดคล้องกับอาคม 
และ  วรรเพ็ญ (2556) ท่ีทดลองอนุบาลปลาหมอทะเลขนาด 
2-5 น้ิว ท่ีระดับความเค็ม 10, 20 และ 30 ppt พบว่าที่ระดับ
ความเค็ม 20 ppt ลูกปลามีอัตรารอดตายมากท่ีสุด ท้านอง
เดียวกับการศึกษาในปลาตะกรับท่ีพบว่า  ปลาตะกรับทนทาน
ต่อการลดความเค็มมากกว่าการเพิ่มความเค็ม (Socorro      
et al., 1998) และจากการศึกษาของ Ainswort et al. 
(1991) พบว่าความเครียดของปลาท้าให้ระบบภูมิคุ้มกันต้่าลง
ส่งผลต่อเน่ืองให้ปลาอ่อนแอ ติดเช้ือโรคได้ง่าย ส่งผลท้าให้
อัตรารอดตายของปลาต้่า 

การแสดงออกของยีน IGF-I และ IGF-II ในตับปลา
กะรังเสือท่ีเลี้ยงในสภาวะการผันแปรความเค็มต่าง ๆ มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการเจริญเติบโตท้ังด้าน
น้้าหนัก และความยาว เน่ืองจากยีน   IGF-I เป็นยีนท่ีควบคุม
การเจริญเติบโตในปลาท่ีมีกระดูกสันหลังทุกชนิด (Dyer        
et al., 2004 a, b) โดยมีผลต่อการเพิ่มจ้านวนของเซลล์ 
( proliferation) ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ข อ ง เ ซ ล ล์ 
(differentialation) และกระบวนการเผาผลาญอาหารภายใน
เซลล์  (metabolic process) และกล้ามเ น้ือของปลา 
(Castillo et al., 2002) IGF-I ถูกผลิตข้ึนภายในตับและ        
มีการตอบสนองต่อเน้ือเยื่อ ภาวะความเครียดท่ีเกิดข้ึนในปลามี
ผลโดยตรงต่อการรักษาสมดุลเกลือแร่ในปลา โดยคอร์ติซอลมี
ผลต่อการเพิ่มระดับกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อสลาย      
เป็นพลังงานในการลดภาวะเครียด และมีผลต่อเมตาบอลิซึม
ของคา ร์ โบ ไฮ เดรท โดยกระ ตุ้น ให้ เ กิ ดกระบวนการ 
gluconeogenesis ท่ีจะเปลี่ยนไกลโคเจนให้เป็นกลูโคสท่ีตับ
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และยังมีผลต่อการลดการสังเคราะห์โปรตีนในเน้ือเยื่อต่าง ๆ 
รวมท้ังยังเพิ่มการสลายโปรตีนเพื่อน้าไปสลายเป็นพลังงาน 
(วิชัย และคณะ, 2539) ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองในครั้งน้ี
ท่ีปลาชุดการทดลองท่ี 1 ซึ่งเลี้ยงในน้้าท่ีไม่มีการผันแปร     
ความเค็มท้าให้ปลามีความเครียดน้อยกว่าชุดการทดลองอื่น ๆ 
จึงอาจจะส่งผลท้าให้การเจริญเติบโตดีกว่าชุดการทดลองอื่น ๆ 
และมีการแสดงออกของยีน IGF-I และ IGF-II มากกว่าชุดการ
ทดลองอ่ืน ๆ นอกจากน้ันการเลี้ยงภายใต้สภาวะความเค็มคงท่ี
อาจจะมี กระบวนการ เผ าผลาญอาหารภาย ในเซลล์ 
(metabolic process) กล้ามเน้ือได้ดีกว่าชุดการทดลองอื่น ๆ 
จึงท้าให้มีการเจริญเติบโตและการแสดงออกของยีน IGF-I และ 
IGF-II มากกว่าชุดการทดลองอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปท้านองเดียวกัน
กับการศึกษาของ Bunlipatanon and U-taynapun (2017) 
ซึ่งเปรียบเทียบการเจริญเติบโตจากการแสดงออกของยีน IGF-I 
และ  IGF-II ในปลากะรั ง  3  ช นิด  คือ  ปลาหมอทะ เล          
ปลากะรังลูกผสม และปลากะรังเสือ พบว่าปลาท่ีมีการ
เจริญเติบโตสูงการแสดงออกของยีน IGF-I และ IGF-II สูง 
เช่นเดียวกัน นอกจากน้ียังมีการน้ารูปแบบการแสดงออกของ
ยีน IGF-I เป็นพารามิเตอร์หลักในการศึกษาการเจริญเติบโต
ของปลาในธรรมชาติ ซึ่ งผลการศึกษาแสดงให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์เชิงบวกของการแสดงออกของยีน IGF-I ต่อการ
เจริญเติบโตของปลา (Kaneko et al., 2019) และจาก
การศึกษาของ Wilkinson et al. (2006) พบว่าปัจจัย
ความเครียดต่าง ๆ ในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เช่น ความ
หนาแน่น ปริมาณการให้อาหาร และความผันแปรของความ
เค็มส่งผลต่อการลดลงของการเจริญเติบโตของปลา และ
สัมพันธ์กับการลดลงของการแสดงออกยีน IGF-I และ IGF-II 
โดยไม่มีผลต่อยีนควบคุมการเจริญเติบโตชนิดอื่น ๆ เช่น 
growth hormone 

การผันแปรความเค็มต่อการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพ
ของเน้ือเยื่อตับปลากะรังเสือ โดยตับเป็นอวัยวะท่ีเกี่ยวข้อง    
ท้ังกระบวนการก้าจัดของเสีย และควบคุมระบบเมตาบอลิซึม
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเน้ือเยื่อวิทยาของตับจะส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการท้างานของตับ จากการศึกษาของ 
Wilhelm et al.  (2001) พบว่าการท่ีเซลล์ตับมีการสะสมของ
ของฟอสโฟลิพิดเพิ่มมากข้ึน และพบการลดลงของของไกลโค
เจนและแกรนูในไซโตพลาสซึมเป็นข้อบ่งช้ีถึงสภาพเครียดของ
สัตว์ เน่ืองจากไกลโคเจนในตับถูกน้าไปใช้เป็นพลังงานในการ
ควบคุมสมดุลของร่างกาย และใช้ในการท้าลายอนุมูลอิสระท่ี
เกิดจากสภาวะเครียด Pacheco and Santos (2002) 
ได้อธิบายว่าลักษณะการเพิ่มข้ึนของลิพิดแวคิวโอล (lipid 

vacuole) ในเซลล์ตับเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงการเสื่อม
ของเซลล์ตับ รวมถึงการสูญเสียประสิทธิภาพการท้างาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท้างานของระบบเมตาบอลิซึม
การศึกษาในครั้ ง น้ีพบว่าปลาชุดการทดลองท่ี 1 มีการ
เจริญเติบโตดี มีลักษณะทางเน้ือเยื่อวิทยาที่สมบูรณ์ และไม่พบ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเน้ือเยื่อตับ 
ในขณะท่ีปลาชุดการทดลองท่ี 2 และ 4 มีการเปลี่ยนแปลง
ทางพยาธิสภาพของเน้ือเยื่อตับ โดยพบการสะสมของฟอสโฟ
ลิพิดในเซลล์ตับ นิวเคลียสมีการขยายตัว รวมถึงพบการลดลง
ของของแกรนูในไซโตพลาสซึม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ 
cell adaptation เป็นกระบวนการท่ีเซลล์สามารถฟื้นฟู   
สภาพได้ เมื่อปลาสามารถปรับตัวให้เ ข้ากับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงความเค็มได้ แต่อย่างไรก็ตามปลาในชุดการ
ทดลองท่ี 4 พบการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพมากกว่าปลา
ในชุดการทดลองท่ี 2 ซึ่งสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของปลา 
ในขณะท่ีปลาชุดการทดลองท่ี 3 พบการสะสมของไขมัน
ปริมาณมากในเน้ือเยื่อตับ ซึ่งส่งผลท้าให้การเจริญเติบโตของ
ปลาต้่ากว่าชุดการทดลองอื่นๆ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากปลา      
ชุดการทดลองท่ี 3 ถูกเลี้ยงในสภาวะท่ีน้้ามีการเปลี่ยนแปลง
ความเค็มเพิ่มข้ึนอย่างฉับพลันท้าให้ปลาอยู่ในภาวะเครียดออก
ซิเดช่ัน (oxidative stress) ซึ่งเกิดจากอนุมูลอิสระใน
ขบวนการเมตาบอลิซึ มของเซลล์ ท่ีมีปัจจัยกระตุ้นจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอกท้าให้ปลาเกิดภาวะความเครียด อนุมูล
อิสระมีบทบาทในการก่อให้เกิดการอักเสบ และการท้าลาย
เน้ือเยื่อมีผลเป็นพิษต่อเซลล์ (cytotoxic effect) และมีผลต่อ 
membrane phospholipids ท่ีมีท่ัวตัวปลาเกิดปฏิกิริยา 
lipid peroxidation ท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการท้างาน
ของไขมัน โปรตีนต่าง ๆ ท่ีอยู่ในเซลล์ และท่ีผนังเซลล์ได้ (Van 
et al., 2003) จึงท้าให้ปลาชุดการทดลองท่ี 3 มีการสะสมของ
ไขมันในปริมาณมากในเน้ือเยื่อตับ ลักษณะทางพยาธิสภาพ
ของเน้ือเยื่อตับ และเซลล์ตับปลากะรังเสือเหมือนกับรูปแบบ
พยาธิสภาพเน้ือเยื่อตับของปลากะพงยุโรป (Dicentrachus
labrax) ซึ่งพบการสะสมไขมันในเซลล์ตับ ส่งผลต่อพยาธิ -
สภาพในลักษณะใกล้เคียงกับการได้รับสารอาหารท่ีไม่สมดุล
ต่อการเจริญเติบโตของปลา (Plumb and Hanson, 2011) 
ซึ่งปัจจัยท่ีส้าคัญของการเกิดสภาวะเครียดออกซิเดชันมาจาก
ปัจจัยส้าคัญ 2 ประการ คือ การเพิ่มข้ึนของอนุมูลอิสระ และ
การลดลงของสารต่อต้านอนุมูลอิสระของปลา การเพิ่มข้ึนของ
อนุมูลอิสระอาจเกิดได้จากกระบวนการเผาผลาญสารอาหารให้
ได้พลังงาน โดยอนุมูลอิสระถูกสร้างข้ึนในไมโตคอนเดรีย และ                   
เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม Ansaldo et al. (2000) ดังน้ันเมื่อ-
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ปลากะรังเสือต้องปรับตัวให้อยู่ภายใต้สภาวะการผันแปรของ
ความเค็มจึงต้องใช้พลังงานที่มากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของแร่
ธาตุ และกระบวนการทางชีวเคมีของร่างกาย จึงมีการผลิต
อนุมูลอิสระมากกว่าสภาวะปกติ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Camargo and Martinez (2007) ท่ีรายงานว่าความเครียด

จากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้้าระหว่างฤดูร้อนและฤดู
หนาวส่งผลต่อความเครียดของปลาดุกทะเลท่ีเลี้ยงในกระชัง 
ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเน้ือเยื่อตับ โดย
พบเซลล์ท่ีห่อหุ้มก้อนไขมัน และเซลล์ตับมีการท้างานลดลง

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

จากการ ศึกษาผลของการผันแปรความ เ ค็ม         
ต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย การแสดงออกของยีน IGF-
I และ IGF-II และการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพในตับปลากะรัง
เสือ พบว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน จึงสรุปได้ว่า
การเลี้ยงปลากะรังเสือที่ความเค็ม 20 ppt มีการเจริญเติบโต 
อัตรารอดตาย การแสดงออกของยีน IGF-I และ IGF-II 
มากที่สุด และไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพในเน้ือเยื่อ

ตับปลา ส่วนการเลี้ยงปลาภายใต้การผันแปรระหว่างความ
เค็มปกติ (20 ppt) และความเ ค็มสู ง (35 ppt) มีการ
เจริญเติบโต อัตรารอดตาย การแสดงออกของยีน IGF-I และ 
IGF-II ต้่าสุด และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพใน
เน้ือเยื่อตับปลาสูงสุด เพราะฉะน้ันการเลี้ยงปลากะรังเสือใน
กระชังควรเลือกพื้นท่ีหรือช่วงเวลาท่ีมีการผันแปรของความ
เค็มน้อยท่ีสุด

ค ำขอบคุณ

ขอขอบพระคุณผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา   
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) ท่ีให้การสนับสนุน
ในการท้าวิจัย และ ดร .นิอร จิรพงศธรกุล คุณศุภณัฐ         
วัฒิธรรม และคุณณัฎนิชา เมืองกาญจน์ ท่ีช่วยเหลือในการ

เก็บตัวอย่างวิเคราะห์การแสดงออกของยีน IGF-I, IGF-II และ
พยาธิสภาพในเน้ือเยื่อตับปลากะรังเสือ รวมถึงเจ้าหน้าท่ี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้้าชายฝั่งเขต 4
(กระบี่) ทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยในงานวิจัยครั้งน้ี
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