




 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564O1 

คำนำ 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง (Proceeding) ประจำปี 2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงาน
วิชาการที่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการประมง ปี 2564 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์  
ซึ่งประกอบด้วยผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ทั้งหมด 9 สาขา ได้แก่ สาขาการประมงทะเล สาขาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 
สาขาโรคสัตว์น้ำ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สาขาเศรษฐกิจ สังคม และต่างประเทศ สาขาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ สาขาการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประมง สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และสาขาอาหารสัตว์น้ำ รวมทั้งสิ้น 74 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่และสามารถนำผลงานวิชาการเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย 

ทั้งนี้ กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประชุมวิชาการประมง (Proceeding) ประจำปี 2564  
จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา เกษตรกร ผู้ประกอบการทางการประมง 
และผู้ที่สนใจ โดยสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการประมง รวมทั้งนำผลงาน
วิชาการเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลต่อไป  
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อธิบดีกรมประมง 



 

สารบญั 
เรื่อง หน้า 

ภาคบรรยาย  

สาขาการประมง 

O01   การประมงอวนครอบปลากะตักที่แจง้เข้าออกในจังหวัดสงขลา ปี 2562 

O02   สภาวะการประมงพ้ืนบ้านจากเครื่องมือประมงหลักหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัย 
สัตว์ทะเล โครงการพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555-2560 

O03   การเปลี่ยนแปลงชนิดและปรมิาณสัตวเ์กาะติดขนาดใหญ่บนปะการังเทียม 
บริเวณจังหวัดปัตตาน ี

O04   สภาวะทรัพยากรปลาทูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
และแนวทางบริหารจัดการของประเทศไทย 

O05   การประมงและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ำจากเรืออวนครอบปลากะตัก 
ที่ขึ้นสัตว์น้ำบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
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13 

สาขาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 

O06   ผลของช่วงแสงต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปูม้าวัยอ่อน  
จนถึงวัยเจริญพันธุส์ำหรับการสร้างประชากรพื้นฐาน 

O07   การปรบัปรุงพันธ์ุกบนาเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตด้วยวิธีการคัดเลือก 
ภายในครอบครัว 

O08   อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอสายพันธ์ุชุมพร 1 

O09   การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมและค่าศักยภาพทางพันธุกรรมลักษณะความดกไข ่
และการเจรญิเติบโตในปลานิลจิตรลดา 

 

16 
 

18 
 

20 

24 

สาขาโรคสัตวน์้ำ 

O10   ศึกษาผลของวิธีการและระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอย่างเนื้อเยื่อกุ้ง 
ต่อผลการตรวจเชื้อก่อโรคตับวายเฉียบพลัน (VpAHPND) ด้วยเทคนิค Multiplex PCR,  
Nested PCR และ Real Time PCR 

O11   การเจรญิของอวัยวะในระบบภูมิคุ้มกันของปลาตะกรับ  
(Scatophagus argus Linnaeus, 1766) 
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เรื่อง หน้า 

สาขาการเพาะเลีย้งสัตวน์้ำจืด 

O12   ผลของไลโซเลซิตินต่อปริมาณแอสตาแซนทินที่มีผลต่อสีปลาทอง 

O13   การเพาะและอนุบาลปลาหม่น 

O14   การอนุบาลลูกปลากดหลวง 

O15   การใชอ้าหารมีชีวิตในการอนุบาลลูกปลาแกง, Cirrhinus molitorella 
(Valenciennes, 1844) ด้วยวิธีการให้ที่แตกต่างกัน 

O16   ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยใบหม่อนในอาหารต่อการเจริญเติบโต 
ของปลาดุกอุยเทศ 

O17   ความเป็นพิษและประสิทธิภาพของน้ำมันกานพลูในการสลบลูกปลาหลด 

O18   ชีววิทยาบางประการและการแพร่กระจายของปลาพลวงหิน 

O19   วัสดุคลมุบ่อที่เหมาะสมในการเก็บอุณหภูมิต่อการเพาะพันธุ์กบนา 
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77 

สาขาเศรษฐกจิ สังคม และต่างประเทศ 

O20   สภาวะสังคมและเศรษฐกิจของการทำประมงพื้นบ้าน 
ภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 

O21   การศึกษาการเลี้ยงปลานิลในกระชงัแบบเกษตรพันธสัญญาและแบบอิสระ 
กรณีศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

O22   ผลกระทบจากการออกประกาศการกำหนดเขตเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่  
ในที่สาธารณสมบัตขิองแผ่นดินต่อผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง 

O23   ทัศนคติของเกษตรกรปราดเปรื่องจังหวัดพิจิตร ต่อการเลี้ยงปลาแบบรวมกลุ่ม 

O24   ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุม่ชาล-ีวรรณ ชมุชนพัฒนา  
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
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สาขาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 

O25   การพัฒนาเครื่องตัดหัวปลาดุก 

O26   ปริมาณไบโอจีนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์ปลาร้าปลานิล 

O27   การพัฒนาคุณภาพของบะหมี่ปลากึ่งสำเร็จรูปจากปลานิล 

O28   ปัจจัยทีม่ีผลต่อปริมาณฮีสตามีนในปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus albacares)  
แช่แข็งระหว่างการละลาย 

O29   ผลของการใช้สารละลายฟอสเฟตต่อผลผลิตและคุณภาพของกุ้งขาวแวนนาไมแช่แข็ง 
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เรื่อง หน้า 

สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประมง 

O30   การศึกษารูปแบบการจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม 

O31   การกินอาหารของปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ในทะเลสาบสงขลา 

O32   การทำการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในทะเลสาบสงขลา 

O33   ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของลูกปลาวัยอ่อน และลูกปลา 
ในพื้นที่บึงขนาดใหญ่(แก้มลิง) ที่เชื่อมกับลำน้ำก่ำ 

O34   ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาหมอบัตเตอร์ Tilapia buttikoferi (Hubrecht, 1881) 
ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ 

O35   ความหลากหลายทางพันธุกรรมกับพันธุปฏิทรรศน์ของการระบาดปลาหมอสีคางดำ
ในประเทศไทย 

O36   การเปลี่ยนแปลงแพลงก์ตอนพืชในลุ่มน้ำตาปีตอนล่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

O37   แนวทางการกำหนดเขตพื้นที่ทำการประมงในน่านน้ำไทย 
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สาขาการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ำชายฝั่ง 

O38   การผลิตหอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri Sowerby, 1871)  
ตัวเดี่ยว (single spat) โดยใชว้ัสดุล่อต่างชนิดกัน 

O39   ศึกษาการอนุบาลลูกปลิงทะเลชนิด Holothuria scabra Jaeger, 1833  
ระยะ doliolaria จนถึงระยะ juvenile ด้วยอาหารต่างชนิดกัน 

O40   ศักยภาพการเจรญิเติบโตของปลาตะกรับเขียว ปลาตะกรับหน้าแดง  
และลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

O41   การเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะพันธุ์ของปลาตะกรับเขียว  
Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) ด้วยการเสริมแอสตาแซนทินในอาหารสำเร็จรูป 

O42   การเพาะพันธุ์เพรียงทราย (Perinereis nuntia Savigny, 1818)  
โดยวิธีการผสมเทียม 
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174 

สาขาอาหารสัตว์น้ำ 

O43   การประยุกต์ใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลในอาหารกุ้งแชบ๊วย 
(Fenneropenaeus merguiensis De Man, 1888) วัยอ่อน 

O44   การศึกษาระดับกรดไขมัน Arachidonic acid และ Docosahexaenoic acid  
ที่เหมาะสม ในอาหารเม็ดพ่อแม่พันธุ์ปลากะรังจุดฟ้า (Plectropomus leopardus) 
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เรื่อง หน้า 

ภาคโปสเตอร ์  

สาขาการประมงทะเล 

P01   ชีววิทยาการสืบพันธ์ุของปูลาย (Charybdis feriatus (Linnaeus, 1758))  
ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 

P02   การทำประมงโป๊ะเชือกในจังหวัดระยองระหว่างปี 2555 - 2556  
และปี 2556 – 2557 

P03   การทำประมงของเรือคราดหอยลายขนาดมากกว่า 30 ตันกรอส ในอ่าวไทย  
ปี 2560 – 2561 

P04   การทำประมงและชีววิทยาของกุ้งหัวมันชนิด Metapenaeus brevicornis  
บริเวณแหล่งทำการประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

P05   สัตว์ทะเลเศรษฐกิจวัยอ่อนบริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 

P06   ชีววิทยาการสืบพันธ์ุของปลาโอแกลบ (Auxis thazard (Lacepede, 1800))  
และโอลาย (Euthynnus affinis (Cantor, 1849)) ในอ่าวไทย 

P07   ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดำ (Thunnus tonggol (Bleeker,1851))  
ในอ่าวไทย พ.ศ. 2555 

P08   การประมงกุ้งทะเลจากอวนลากคานถ่างและอวนลากแผ่นตะเฆ่บริเวณอ่าวไทยตอนใน
และบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

P09   ความหลากหลายของม้าน้ำและการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ  
เพื่อใช้บริหารจัดการตามอนุสัญญา CITES 

P10   ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลายอดจากชนิด Congresox talabonoides (Bleeker, 1853) 
บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 

P11   สภาวะการประมงอวนล้อมจับปั่นไฟตามระยะห่างฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 
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สาขาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 

P12   การตรวจหา SNPs ในยีน hepcidin, transferrin และ complement components C3 
ที่สัมพันธ์กับความต้านทานเชื้อ Aeromonas hydrophila ในปลาดุกอุย  
(Clarias macrocephalus) 

P13   ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะลายตาข่ายในปลาการ์ตูนแดง 
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243 

สาขาโรคสัตวน์้ำ 

P14   รูปแบบและปัจจัยทีส่ัมพันธ์กับการเกิดอาการขี้ขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 
ของประเทศไทย: การศึกษาแบบตัดขวาง 
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เรื่อง หน้า 

สาขาการเพาะเลีย้งสัตวน์้ำจืด 

P15   ประสิทธิภาพของโปรตีน พลังงาน และต้นทุนการผลิต ของการเลี้ยงปลาบึก 
ในคอกในบ่อดิน 

P16   การศึกษาการเลี้ยงปลาไหลนา Monopterus albus (Zuiew, 1793)  
ร่วมกับวัสดุหลบซ่อนในกระชังในบ่อดินที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 

P17   การทดลองเลี้ยงปลาตะเพียนขาวโดยใช้หญ้าเนเปียร์ของเกษตรกร อำเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย 
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สาขาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 

P18   ผลของการใช้คาร์โบไฮเดรตและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพปลาส้มเส้น 

 

278 

สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประมง 

P19   ความลกึน้ำของพ้ืนที่จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลต่อความอุดมสมบูรณ์ของสตัว์น้ำ
จังหวัดระยอง 

P20   การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม และประชาคมปลา 
บริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ จังหวัดระยอง 

P21   การเปรยีบเทียบชนิดและความชุกชุมของพรรณไม้น้ำด้วยขนาดพื้นที่สุ่มตัวอย่าง 
และจำนวนซ้ำของการสุ่มตัวอย่างที่ต่างกันในอ่างเก็บน้ำเขตร้อน:  
กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน ์

P22   การบำบัดน้ำทางชีวภาพในระบบน้ำหมุนเวียนโดยใช้สาหร่ายพวงองุ่น  
(Caulerpa lentillifera J Agardh) 
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สาขาการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ำชายฝั่ง 

P23   การประเมินแผนธุรกจิการผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) นิ่มภายในโรงเรือน 

P24   ปฏิกิริยาร่วมระหว่างยีนที่ควบคุมลักษณะสีแพลทินมัจากปลาการ์ตูนเพอร์คูลา 
กับยีนที่ควบคุมลักษณะลายสโนว์เฟลคจากปลาการ์ตูนดำต่อลักษณะปรากฏในปลารุ่นลูก 

P25   ประสิทธิภาพการผลิตปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)  
ที่เลี้ยงดว้ยอาหารสําเร็จรูปต่างชนิด และความถี่ในการใหอ้าหารตา่งกัน 

P26   ศึกษาชนิดของอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น  
(Caulerpa lentillifera J. Agardh) ในถังไฟเบอร์กลาส 

P27   ศึกษาการผสมข้ามระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลา (Amphiprion percula, (Lacepède, 1802)) 
กับปลาการ์ตูนดำมิดไนท์ (A. ocellaris (Cuvier, 1830)) 

P28   ผลของระดับความเข้มข้นเกลือโซเดยีมคลอไรด์ต่อการเจริญเพิ่มจำนวน 
ของจุลินทรีย์บาซิลลัสสามสายพันธ์ุ 

P29   ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกุ้งแชบ๊วยในประเทศไทย 
เพื่อการเพาะเลี้ยง 
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สาขาอาหารสัตว์น้ำ 

P30   การใช้อาหารสำเร็จรูปในการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาว  
Amphiprion ocellaris (Cuvier, 1830) 
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การประมงอวนครอบปลากะตักที่แจ้งเข้าออกในจังหวัดสงขลา ปี 2562 
 
เสาวนีย์ สาลีโท 
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้ควบคุมเรือ เรือประมง เครื่องมือประมง การท าการประมง 
แหล่ง ฤดูท าการประมง ชนิดสัตว์น้ า ปริมาณสัตว์น้ าขึ้นท่าเทียบเรือ และอัตราการจับสัตว์น้ า แยกตามขนาดเครื่องมือ  
และพื้นที่จังหวัดในการขอรับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ด้วยเครื่องมืออวนครอบปลากะตักที่มีการแจ้งออกเพื่อไปท าการประมง 
และแจ้งเข้าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ า หรือน าสัตว์น้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมงในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา ทั้งสิ้นจ านวน 43 ล า เป็นเรือท่ีได้รบั
ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์จากส านักงานประมงจังหวัดสงขลา จ านวน 11 ล า และจากส านักงานประมงจังหวัดอื่น ๆ 
จ านวน 32 ล า ท าการศึกษาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 จากระบบสารสนเทศการท าประมง (Fishing Info: FI) 
ระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai Flagged Catch Certification System: TFCC) และการสัมภาษณ์ 
ผลการวิจัยพบว่าผู้ควบคุมเรือทั้งหมดเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 51 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์ท างาน  
ในเรือประมงเฉลี่ย 21 ปี ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก มีแรงงานที่ท าหน้าที่เป็นคนประจ าเรือเฉลี่ย 13 คน/ล า 
ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชา ท าประมงตลอดทั้งปีตามช่วงฤดู พบหนาแน่นในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และช่วงเปลี่ยนลมมรสุม 
บริเวณอ่าวไทยด้านตะวันตกตอนล่าง ในรอบ 1 ปี ออกท าการประมงเฉลี่ย 191 วัน/ล า โดยทั้งหมดออกท าการประมง  
รวม 8,124 วัน จ านวน 1,396 เที่ยว เที่ยวเรือละ 1 - 8 วัน เครื่องมืออวนครอบปลากะตักที่ใช้มีขนาดช่องตาอวนมากกว่า  
0.6 เซนติเมตร ความยาวคร่าวบนทั้ง 4 ด้าน รวมตั้งแต่ 48 – 150 เมตร เฉลี่ย 98.49 เมตร ติดตั้งไฟล่อใช้ดวงไฟขนาด 500 วัตต์ 
จ านวน 36 - 90 ดวง ใช้คันเหล็ก จ านวน 4 - 6 คัน ฝั่งละ 2 - 3 คัน คันละ 12 ดวง และไฟหรี่จ านวน 1 ชุด ประกอบเป็นแบบรวมกลุ่ม 
ประมาณ 20 - 30 ดวง เรือส่วนใหญ่มีขนาด M ร้อยละ 58.14 เป็นเรือในพื้นที่จังหวัดอื่นเข้ามาท าการประมงและขนถ่ายสัตว์น้ า
ในจังหวัดสงขลา ร้อยละ 74.42 ปริมาณการจับสัตว์น้ าและน าสัตว์น้ าขึ้นท่า ณ ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ในจังหวัดสงขลา 
และจังหวัดอื่น ๆ จ านวน 8,022,237 และ 6,403,407 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 14,425,644 กิโลกรัม โดยพบเป็นปลากะตัก 
7,619,420 กิโลกรัม สัตว์น้ าอื่น ๆ  6,806,224 กิโลกรัม (สัดส่วน 52.82:47.18) ขึ้นท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
จ านวน 3,548,805 กิโลกรัม และในพื้นท่ีจังหวัดอื่น ๆ จ านวน 4,070,615 กิโลกรัม ชนิดสัตว์น้ าอื่น ๆ ท่ีพบมาก 2 ล าดับแรก 
ได้แก่ ปลาเป็ด ร้อยละ 15.62 ปลาเลย ร้อยละ10.02 อัตราการจับสัตว์น้ าพบมากที่สุดในช่วงเปลี่ยนลมมรสุม มีค่าเท่ากับ 
3,134.03 กิโลกรัม/วัน และพบน้อยที่สุดในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าเท่ากับ 1,015.08 กิโลกรัม/วัน มีอัตราการจับ
เฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 1,756.23 กิโลกรัม/วัน ค่าเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมีนาคม 2562 เท่ากับ 6,284.23 กิโลกรัม/วัน พบอัตราการจับ
เฉลี่ยสูงสุดในเรือขนาด L เท่ากับ 2,277.38 กิโลกรัม/วัน เรือทุกขนาดมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมีนาคม 2562 เท่ากับ 
8,254.35, 5,433.00 และ1,653.33 กิโลกรัม/วัน ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ:  การประมงอวนครอบปลากะตัก การแจ้งเข้าออก จังหวัดสงขลา 
   
ผู้รับผิดชอบ: 79 ถนนวิเชียรชม ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 
 โทร. 0 7432 1142 E-mail: sarawanee.bun@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:  ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นเอกสารวิชาการฉบับท่ี 6/2563 กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง  
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Anchovy falling nets Fishery Notified Port-In and Port-Out in Songkhla Province, in 2019 
 
Saowanee Saleetoo 
Port–In and Port–Out Control Center, Area 2 (Songkhla) 
 
Abstract 
 This study aimed to investigate and obtain the fundamental information including vessel masters, 
fishing vessels, fishing gears, fishing grounds, fishing season, fish species caught, landed weight, catch rates 
with different fishing gear size and province issued its fishing license. There were totally forty-three anchovy 
falling net fishing vessels notified porting-out for fishing and porting-in for fish landing at Songkhla Province 
in 2019. Among forty-three fishing vessels, it was found that eleven fishing licenses of anchovy failing net 
fishing vessels were issued by Songkhla Provincial Fisheries Office and thirty-two fishing licenses were issued 
by other provinces. This study was conducted by collecting information from Fishing Info system (FI) and 
Thai Flagged Catch Certification System (TFCC), as well as interview the masters and owners of fishing vessels 
from October 1, 2018 to September 30, 2019. The results of this study showed that all fishing vessel masters 
were male with an average age of 51 years old, graduating from primary educational level, having an average 
of experience in fishing operation of 21 years. Most of vessel masters came from the Eastern part of Thailand. 
In addition, the average number of the workers on board was 13 persons/vessel, most of them were Cambodian. 
The fishing activities were seasonally operated throughout the year, mostly during the South-West Monsoon 
and the period of reversal of monsoon season in the lower west part of the Gulf of Thailand. The average 
of fishing day was 191 days/vessel, with the total number of fishing days of 8,124 days and fishing trips of 
1,396 trips (1 - 8 days/each trip). The results showed that anchovy falling nets had the mesh size of wider than 
0.6 centimeters with a headrope length of between 48 - 150 meters and the average length of 98.49 meters. 
It was also found that the fishing vessels were equipped with 36 - 90 light bulbs (500W), using 4 - 6 iron rods, 
2 - 3 rods per side, 12 bulbs per rod and 1 set of dimming lights assembled into a group of about 20 - 30 bulbs 
Most of fishing vessels (58.14%) were the M-size vessels. 74.42% of fishing vessels were registered in other provinces 
and entered Songkhla Province for fishing and fish landing purposes. It was reported that total landed fish volume 
was 14,425,644 kilograms (kg), which about 55.61% (8,022,237 kg) was landed at fishing ports in Songkhla Province 
and 44.39% (6,403,407.00 kg) was landed in other provinces. Among this, it was found that anchovy was  
the dominant fish species with a total volumes of 7,619,420 kg (52.82%) while the volumes of other fishes 
were 6,806,224 kg (47.18%). About 3,548,805 kg of the anchovy (46.58%) was landed at commercial fishing ports 
in Songkhla Province, and the rest (4,070,615.00 kg: 53.42%) was landed in other provinces. The majority  
of other fish landed were trash fishes (15.63%) and other commercial small fishes (10.02%). It was reported 
that highest and lowest catch rates were found during the period of reversal of monsoon season (3,134.03 kg/day) 
and the North-East Monsoon (1,756.23 kg/day), respectively. The average of annual catch rates were 1,756.23 kg/day. 
The highest catch rates were found in March with an average of 6,284.23 kg/day. The highest average catch rate 
of the L-size fishing vessels was 2,277.38 kg/day, while the highest average catch rate of all size fishing vessels 
was found in March 2019, with the total volumes of 8,254.35 kg/day (L-size), 5,433.00 kg/day (M-size) and 
1,653.33 kg/day (S-size), respectively. 
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Keywords:  anchovy falling nets fishery, port-in and port-out, Songkhla Province 
   
Corresponding author:  79 Boo yang Sub-district, Muang Songkhla District, Songkhla Province 90000 
 Tel.0 7432 1142 E-mail: sarawanee.bun@gmail.com 
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สภาวะการประมงพื้นบ้านจากเครื่องมือประมงหลักหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 
โครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555 - 2560 
 
จามรี พัดสอน* และ ศุภลักษณ์ รวยลาภ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง 
 
บทคัดย่อ 
 สภาวะการประมงพ้ืนบ้านหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี โดยการส ารวจ
การท าประมงของชาวประมงพื้นบ้าน ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 - 2560 เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นในระยะ 1 - 5 ปี ภายหลังการจัดสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล พบการท าประมงพื้นบ้านชนิดหลัก คือ อวนจมปู และอวนติดตาปลา เรือที่ใช้เป็นเรือไม้ มีความยาว  
7 - 8 เมตร โดยอวนจมปูใช้อวนที่มีลักษณะเป็นอวนเอ็น ขนาดตาอวน 10.16 เซนติเมตร (4 นิ้ว) ความลึกของผืนอวน 12 - 14 ตา 
ส่วนอวนติดตาปลาใช้อวนเอ็น ขนาดตาอวน 4.20 - 4.78 เซนติเมตร ความลึกผืนอวน 50 - 70 ตา อัตราการจับสัตว์น้ า 
จากอวนจมปู ในปีที่ 1 - 5 หลังการจัดสร้าง เท่ากับ 0.42, 0.59, 0.43, 0.47 และ 0.32 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร 
ตามล าดับ องค์ประกอบสัตว์น้ าที่ส าคัญ คือ ปูม้า (Portunus pelagicus) ที่มีขนาดความกว้างของกระดองเฉลี่ย 12.44±1.20 เซนติเมตร 
โดยขนาดที่ถูกจับมาใช้ประโยชน์มีขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกสืบพันธุ์มากกว่าร้อยละ 90 ส่วนอวนติดตาปลามีอัตราการจับสัตว์น้ า 
ในปีที่ 1 - 5 หลังการจัดสร้าง เท่ากับ 1.40, 1.64, 1.33, 1.79 และ 1.70 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร ตามล าดับ 
องค์ประกอบสัตว์น้ าที่ส าคัญ ได้แก่ ปลาสีกุนแก้มด า (Alepes djedaba) ปลาสีขน (A. vari) ปลาสีกุนบั้ง (Atule mate) ปลาลัง 
(Rastrelliger kanagurta) และปลากะพงข้างปาน (Lutjanus russelli) ที่มีขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 20.34±2.09, 
21.59±2.85, 20.46±2.13, 20.54±2.04 และ 18.73±1.65 เซนติเมตร ตามล าดับ การท าประมงอวนจมปู  มีรายได้เหนือ
ต้นทุนเงินสดในปีที่ 1 – 5 หลังการจัดสร้าง เท่ากับ 3,012.36, 4,941.67, 2,644.96, 2,723.28 และ 1,806.85 บาท/เที่ยว 
ตามล าดับ ส่วนอวนติดตาปลา มีรายได้เหนือต้นทุนเงินสด เท่ากับ 895.25, 1,265.30, 1,203.95, 1,476.25 และ 1,180.16 บาท/เที่ยว 
ตามล าดับ โดยผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรประมงในพื้นที่จัดสร้างและพื้นที่ใกล้เคียง  
ภายในระยะเวลา 1 - 4 ปีหลังการจัดสร้าง และหากมีการท าประมงที่มากเกินไปอาจส่งผลให้ปริมาณผลจับมีแนวโน้มคงที่  
หรือลดลงในระยะต่อมา จึงต้องมีการบริหารจัดการให้เข้าไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  
 
ค าส าคัญ:  ประมงพ้ืนบ้าน ปะการังเทียม แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล โครงการพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
   
*ผู้รับผิดชอบ:  2 หมู่ 2 ต าบลเพ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160 โทร. 038 651 764 
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Status of Small Scale Fisheries from Main Fishing Gears after Artificial Reefs Installation  
under Royal Initiatives Project in Chanthaburi Province from 2012 to 2017 
 
Jamaree Padsorn* and Suphaluk Ruaylap 
Rayong Marine Fisheries Research and Development Center  
 
Abstract 
 Status of small scale fisheries from main fishing gears after artificial reefs installation under Royal 
Initiatives Project at Chanthaburi province was carried out during 2012 to 2017, to find out the results 
occurred in the period of 1 - 5 years after the installation. The main type of small scale fishing gears in the area 
comprised crab gill nets and fish gill nets. Fishing vessels were wooden vessels with 7 - 8 meters in length. 
The crab gill nets were made of monofilament which 10.16 centimeters of mesh-size and consisted 12 - 14 meshes 
in net depth. The fish gill nets were made of monofilament which 4.20 - 4.78 centimeters of mesh-size and 
consisted 50 - 70 meshes in net depth. The catch rates of crab gill nets in years 1 - 5 after installation were 
0.42, 0.59, 0.43, 0.47 and 0.32 kilogram/100 meters of net length, respectively. The main catch compositions 
were blue swimming crabs, which the average carapace width was 12.44±1.20 centimeters. More than 90 percent 
of crab exploited were the size larger than size at first maturity. The catch rate of fish gill nets in years 1 - 5 
after installation were 1.40, 1.64, 1.33, 1.79 and 1.70 kilogram/100 meters of net length, respectively. The main 
catch compositions were Alepes djedaba, A. vari, Atule mate, Rastrelliger kanagurta, and Lutjanus russelli, 
which the average total lengths were 20.34±2.09, 21.59±2.85, 20.46±2.13, 20.54±2.04 and 18.73±1.65 centimeters, 
respectively. The average income over cash cost of crab gill nets in years 1 - 5 after installation were 3,012.36, 
4,941.67, 2,644.96, 2,723.28 and 1,806.85 Baht/trip, respectively. While, the average income over cash cost 
of fish gill nets were 895.25, 1,265.30, 1,203.95, 1,476.25 and 1,180.16 Baht/trip, respectively. The study showed 
that fishery resources increased in artificial reefs and adjacent areas within 1 - 4 years after installation.  
And if there was over exploitation, the catch tended to remain stable or decrease afterwards. Therefore, 
appropriate utilization management should be determined. 
 
Keywords: small scale fisheries, artificial reefs, artificial habitats, Royal Initiatives Project,  
 Chanthaburi Province  
   
*Corresponding author: 2 Moo 2, Ban Phe Subdistrict, Muang District, Rayong Province 21160  
  Tel. 0-3865-1764 E-mail: jamareeyamyim@gmail.com 
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การเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณสัตว์เกาะติดขนาดใหญ่บนปะการังเทียมบริเวณจังหวัดปัตตานี 
 
วิโรจน์ คงอาษา1* วราภรณ์ เดชบุญ2 และ ศักดิ์ณรงค์ จันทร์บัณดิษฐ์1 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส 
 
บทคัดย่อ 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณสัตว์เกาะติดขนาดใหญ่บนปะการังเทียมบริเวณจังหวัดปัตตานี ระหว่างเดือน
มิถุนายน ปี 2559 - พฤษภาคม ปี 2561 ด้วยวิธีการด าน  าลึกน าแผ่นคอนกรีตผูกติดกับด้านบนและด้านข้างแท่งคอนกรีต 
เป็นเวลา 0.5, 1 และ 2 ปี รวม 3 ครั ง ครั งละ 6 จุด จุดละ 2 แผ่น ผลการศึกษาพบจ านวนสัตว์เกาะติดขนาดใหญ่ทั งหมด  
7 ไฟลัม 29 ชนิด คือ มอลลัสกา (Mollusca) มากที่สุด 17 ชนิด รองลงมา คือ อาร์โทรโปดา (Arthropoda) 6 ชนิด แอนเนลิดา 
(Annelida) 2 ชนิด ไบรโอซัว (Bryozoa) ไนดาเรีย (Cnidaria) เอไคโนเดอร์มาตา (Echinodermata) และคอร์ดาตา (Chordata) 
อย่างละ 1 ชนิด ไฟลัมมอลลัสกามีการปกคลุมบนปะการังเทียมมากที่สุด ร้อยละ 60.87 รองลงมา คือ ไฟลัมอาร์โทรโปดา  
และแอนเนลิดา ร้อยละ 13.04 และ 8.70 ตามล าดับ ส่วนไฟลัมไบรโอซัว ไนดาเรีย เอไคโนเดอร์มาตา และคอร์ดาตา พบร้อยละ 
4.35 จ านวนตัวเฉลี่ยของสัตว์เกาะติดขนาดใหญ่บนปะการังเทียมที่ระยะเวลา 0.5 ปี มีมากท่ีสุด เท่ากับ 2,716 ตัว/ตารางเมตร 
รองลงมาที่ระยะเวลา 1 และ 2 ปี เท่ากับ 2,402 และ 1,092 ตัว/ตารางเมตร ตามล าดับ โดยแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ 
ส่วนน  าหนักเฉลี่ยที่ระยะเวลา 2 ปี มีมากที่สุด เท่ากับ 10,978.28 กรัม/ตารางเมตร รองลงมาที่ระยะเวลา 1 และ 0.5 ปี 
เท่ากับ 9,991.81 และ 7,789.07 กรัม/ตารางเมตร ตามล าดับ แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติค่าดรรชนีมีค่าสูงสุดที่ระยะเวลา 
2 ปี รองลงมาเป็น 1 และ 0.5 ปี คือ ค่าความมากชนิดมีค่ามากที่สุด เท่ากับ 3.264 รองลงมาเท่ากับ 2.569 และ 2.024 
ตามล าดับ ค่าความหลากหลายทางชนิดของแซนนอน-วายเนอร์มีค่ามากที่สุด เท่ากับ 2.568 รองลงมาเท่ากับ 2.082 และ 
1.568 ตามล าดับ และค่าความสม่ าเสมอของพีลูมีค่ามากที่สุด เท่ากับ 0.808 รองลงมาเท่ากับ 0.684 และ 0.554 ตามล าดับ
โครงสร้างประชาคมสัตว์เกาะติดขนาดใหญ่ตามระยะเวลาที่ระดับความคล้ายคลึงร้อยละ 75.00 แบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือ  
กลุ่มแรก 0.5 และ 1 ปี กับกลุ่มสองที่ระยะเวลา 2 ปี โดยที่กลุ่มสองพบสัตว์เกาะติดขนาดใหญ่ 23 ชนิด ในขณะที่กลุ่มแรก  
พบเพียง 21 ชนิด  
 
ค าส าคัญ: สัตว์เกาะติดขนาดใหญ่ ปะการังเทียม จังหวัดปัตตานี 
   
*ผู้รับผิดชอบ: 79/1 ถนนวิเชียรชม ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร 074312595 
 E-mail: kongasa2011@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:  ตีพิมพเ์ผยแพร่เป็นเอกสารวิชาการฉบับที่ 20/2563 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  
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Temporal Variation in Species and Quantity of Sessile Macrofaunas on Artificial Reefs  
in Pattani Province 
 
Wirot Kongasa1* Waraporn Dechboon2 and Saknarong Chanbundit1 
1Songkhla Marine Fisheries Research and Development Center 
2Narathiwat Marine Fisheries Research and Development Center 
 
Abstract 
 The study on temporal variation in species and quantity of sessile macrofaunas on artificial reefs  
in Pattani Province was conducted from June 2016 and May 2018 by using scuba diving to collect concrete 
plates which were attached on the top and the side of artificial reefs after installation of 0.5, 1 and 2 years 
for 3 trips in total. For each trip, concrete plates were collected from 6 positions and 2 plates at each position. 
The result showed that 7 phyla 29 species of sessile macrofaunas were found. Phylum Mollusca (17 species) 
was found the most, followed by phylum Arthropoda (6 species), Annelida (2 species) and phylum Bryozoa, 
Cnidaria, Echinodermata and Chordata, (1 species each). Phylum Mollusca showed the highest proportion 
of all sessile macrofaunas which was accounted 60.87%, followed by phylum Arthropoda and Annelida, 
accounted for 13.04% and 8.70%, respectively. For phylum Bryozoa, Cnidaria, Echinodermata and Chordata, 
each of them was revealed and accounted for 4.35%. The highest average density of sessile macrofaunas 
was found at 0.5 year after installation, 2,716 individuals/m2, followed by 1 and 2 years, accounted for 2,402 
and 1,092 individuals/m2, respectively. The average density of macrofaunas at 0.5 year and 2 years were 
statistically different (p<0.05). The highest average weight was found at 2 years, 10,978.28g/m2 followed by  
1 and 0.5 year, accounted for 9,991.81 and 7,789.07 g/m2, respectively. However, they were not statistically 
different (p>0.05). It was also shown that all indices were the highest at 2 years followed by 1 and 0.5 year, 
respectively. They include the highest value of species richness index, which was 3.264, 2.569 and 2.024, 
respectively, the highest value of Shannon-Weiner diversity index, which was 2.568, 2.082 and 1.568, 
respectively, and the highest value of Pielou’s evenness index, which was 0.808,0.684 and 0.554, respectively. 
At 75.00% of similarity index, the structure of sessile macrofaunas community was divided into 2 groups 
namely the group of 0.5 and 1 year, and the group of 2 years. The 2 years group, 23 species of sessile 
macrofuanas were found, while the 0.5 and 1 year group, 21 species were found. 
 
Keywords:  sessile macrofaunas, artificial reef, PattaniProvince 
   
*Corresponding author: 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang Sub-district, Muang District, Songkhla Province 90000  
 Tel. 0-7431-2595, E-mail: kongasa2011@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Published as Technical Paper No. 20/2020 Marine Fisheries Research and Development Division 

หน้า 9



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 O1 

 

O04 

สภาวะทรัพยากรปลาทูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแนวทางบริหารจัดการของประเทศไทย 
 
เพราลัย นุชหมอน 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
 
บทคัดย่อ 
 ปลาทู (Rastrelliger brachysoma) เป็นปลาผิวน้ำที่มีความสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ
ประเทศไทย พบปริมาณการจับปลาทูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2552 – 2561 อยู่ในช่วง 405,455 ถึง 679,481 ตัน 
เท่ากับร้อยละ 5.14 ของปริมาณการจับในภูมิภาค และมีผลจับลดลงในช่วงปี 2560 - 2561 โดยในทะเลจีนใต้ปริมาณการจับ
อยู่ในช่วง 262,751 ถึง 422,214 ตัน ประเทศอินโดนีเซียจับปลาทูได้มากที่สุด ร้อยละ 56.00 รองลงมา คือ ไทย ร้อยละ 23.00 
โดยทุกประเทศมีแนวโน้มการจับลดลงในช่วงปี 2558 - 2561 ซึ่งสอดคล้อง กับปริมาณนำเข้าปลาทูของประเทศไทยช่วงปี 
2559 – 2561 มีแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ในปี 2562 ส่วนในทะเลอันดามันปริมาณ การจับปลาทูอยู่ในช่วง 262,751  
ถึง 422,214 ตัน ป ี2552 - 2561 ประเทศมาเลเซียจับปลาทูได้มากที่สุด ร้อยละ 55.00 รองลงมา คือ อินโดนีเซีย ร้อยละ 39.00 
และไทย ร้อยละ 6.00 โดยทุกประเทศมีแนวโน้มการจับลดลงในช่วงปี 2558 - 2561 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณน้าเข้าปลาทู 
ของประเทศไทยช่วงปี 2559 – 2561 ส่วนปลาทูทางฝั่งอันดามัน ประเทศไทยจับจากอวนล้อมจับ อวนติดตา และอวนครอบ
ปลากะตัก ร้อยละ 48.48, 35.18 และ 7.71 ตามลำดับ มีปริมาณการจับในช่วงปี 2552 - 2562 เท่ากับ 3,604 ถึง 33,823 ตัน 
มีแนวโน้มการฟื้นตัวในช่วงปี 2561 – 2562 
 ผลการศึกษาปริมาณปลาทูและอุณหภูมิผิวน้ำทางฝั่งอ่าวไทย พบอุณหภูมิที่ผิวน้ำเฉลี่ยกลางวันและกลางคืน ระหว่าง
ปี 2552 - 2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (อุณหภูมิ = 0.0198xปี+29.65 กลางวัน และอุณหภูมิ = 0.0284xปี+28.90 กลางคืน) 
ประมาณ 0.02 ถึง 0.03 องศาเซลเซียสต่อปี พบว่าปริมาณปลาทูลดลงเมื่ออุณหภูมิที่ผิวน้ำทะเลเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในอ่าวไทย เขต 1 ถึง 3 
และเขต 5 ยกเว้นเขต 4 ส่วนฝั่งอันดามันอุณหภูมิที่ผิวน้ำเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (อุณหภูมิ =  0.0330xปี+29.51 กลางวัน  
และอุณหภูมิ = 0.0276xปี+28.85 กลางคืน) ประมาณ 0.02 ถึง 0.03 องศาเซลเซียสต่อปี พบว่าปริมาณปลาทูลดลง  
เมื่ออุณหภูมิที่ผิวน้ำทะเลเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ในฝั่งอันดามัน ยกเว้นเขต 6 และพบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างค่าอุณหภูมิที่ผิวน้ำทะเล
เฉลี่ยกลางคืน กับปริมาณการจับปลาทูมีค่ามากกว่ากลางวันในทุกบริเวณที่ทำการศึกษา  
 การบริหารจัดการทรัพยากรปลาทูในน่านน้ำไทย ได้มีประกาศกรมประมง ตามมาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 แก้ไข พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตและการอพยพของปลาทู ได้มีมาตรการปิดอ่าว 3 พื้นที่อ่าวไทยตอนกลาง 
อ่าวไทยตอนใน และฝั ่งอันดามัน ครอบคลุม 38,680 ตร.กม. ทำให้ทรัพยากรปลาทูในน่านน้ำไทยมีแนวโน้มการฟื ้นตัว  
ส่วนการบริหารจัดการปลาทูในภูมิภาคควรใช้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
 
คำสำคัญ:  ปลาทูปัจจัยสิ่งแวดล้อม แนวทางบริหารจัดการ ประเทศไทย 
   
ผู้รับผิดชอบ: กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 E-mail: nootmorn@yahoo.com 
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Status of Indo-Pacific mackerel in South East Asian and management  
approach of Thailand 
 
Praulai Nootmorn 
Marine Fisheries Research and Development Division 
 
Abstract 
 Indo-Pacific mackerel (Rastrelliger brachysoma) is an important pelagic fish in Southeast Asian Countries, 
particularly in Thailand. Data of sea surface temperature from Aqua satellites during 2009 - 2019 were 
synthesized along with conservation areas and migration of the mackerel. It was found from the study that 
the amount of Indo-Pacific mackerel caught in Southeast Asian Region during 2009 - 2018 ranged from 405,455 
to 679,481 tons, equal to 5.14 percent of the total catch in the region. Catches of the mackerel in South 
China Sea were found decreasing during 2017 - 2018, ranged from 262,751 tons to 422,214 tons, the maximum 
of which, 56.00%, was from Indonesia, followed by 23.00% from Thailand. Catches of Indo-Pacific mackerel 
in all Southeast Asian countries were also found decreased during 2015 - 2018, corresponded to the import 
amount of the mackerel in Thailand during 2016 - 2019. with a slow recovery trend in 2019. In the Andaman Sea, 
catches of the mackerel during 2009 - 2018 ranged from 262,751 tons to 422,214 tons, the maximum of which, 
55.00%, was from Malaysia followed by 39.00% from Indonesia, and 6.00 % from Thailand. Catches of  
Indo-Pacific mackerel in all Southeast Asian countries were also found decreasing during 2015 - 2018, in line 
with the import amount of the mackerel in Thailand during 2016 - 2019. As for Thailand, the percentages of 
Indo-Pacific mackerel caught in the Andaman Sea from purse seines, gill nets, and anchovy falling nets were 
48.48, 35.18 and 7.71. 
 According to the quantity of Indo-Pacific mackerel correlated with sea surface temperature in  
the Gulf of Thailand, it was found that the average daytime and nighttime sea surface temperature during 
the year 2009 - 2019 increased at the rate of approximately 0.02 - 0.03 degrees Celsius per year (daytime 
temperature = 0.0198 x year + 29.65 and nighttime temperature = 0.0284 x year + 28.90), while the quantities 
of Indo-Pacific mackerel in the Gulf of Thailand zone 1, 2, 3, and 5 decreased. Regarding the Andaman Sea, 
the average daytime and nighttime sea surface temperature during the year 2009 - 2019 also increased at 
the rate of approximately 0.02 - 0.03 degrees Celsius per year (daytime temperature = 0 .0330 x year + 29.51 
and nighttime temperature = 0.0276 x year + 28.85), while the amount of Indo-Pacific mackerel in the Andaman Sea 
decreased, with an exception in zone 6. The correlation coefficient of the correlation between the amount 
of Indo-Pacific mackerel and mean nighttime sea surface temperature was found higher than those in daytime 
in every zone. 
 Management of Indo-Pacific mackerel resources in Thai Waters has been conducted on the basis of 
Notifications of the Department of Fisheries under Section 70 in Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558 (2015) 
and its amendment B.E. 2560 (2017). There have been three Notifications regarding prohibition of fishing in 
a certain areas and period of times in the middle Gulf of Thailand, Inner Gulf of Thailand, and the Andaman Sea, 
covering the area of 38,680 square kilometers, resulted in the recovery trend of Indo-Pacific mackerel 
resources in Thai Waters. As for the management approach of Indo-Pacific mackerel resources in the region, 
international cooperation should be taken into consideration. 
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การประมงและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ำจากเรืออวนครอบปลากะตักที่ขึ้นสัตว์น้ำ 
บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
 
กฤษฎา ธงศิลา* และ วรกิจ เลิศประเสริฐ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง 
 
บทคัดย่อ 
 การประมงและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ำจากเรืออวนครอบปลากะตักที่ขึ ้นสัตว์น้ำบริเวณอ่าวไทย  
ฝั่งตะวันออก ศึกษาลักษณะของเครื่องมือ วิธีการทำประมง แหล่งและฤดูทำการประมง อัตราการจับ องค์ประกอบชนิด ขนาดสัตว์น้ำ 
และความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ำขนาดเล็กจากเรืออวนครอบปลากะตักที่ขึ้นสัตว์น้ำบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก พ.ศ. 2561 
โดยสอบถามข้อมูลการทำประมง และสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำ เพื่อวัดขนาดความยาว (เซนติเมตร) และชั่งน้ำหนัก (กรัม) พบว่า  
เรืออวนครอบปลากะตักขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส ใช้เครื่องปั่นไฟขนาด 10 - 30 กิโลวัตต์ ใช้ดวงไฟ 250 - 500 วัตต ์อวนที่ใช้ 
มีความยาว 10 - 14 เมตร ความลึก 20 - 30 เมตร เรืออวนครอบปลากะตักขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป ใช้เครื่องปั่นไฟขนาด  
15 - 50 กิโลวัตต์ อวนที่ใช้มีความยาว 14 - 22 เมตร ความลึก 20 - 40 เมตร ทำการประมงโดยปั่นไฟล่อปลากะตัก แล้วปล่อย
อวนครอบสัตว์น้ำทำการประมงที่ระดับความลึกของน้ำ 10 - 50 เมตร ห่างฝั่ง 5 - 50 ไมล์ทะเล เรืออวนครอบปลากะตักทุกขนาด 
มีอัตราการจับสัตว์น้ำเท่ากับ 825.61 กิโลกรัม/วัน เรือขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส มีอัตราการจับเท่ากับ  463.54 กิโลกรัม/วัน 
เรือขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป มีอัตราการจับเท่ากับ 1,004.90 กิโลกรัม/วัน องค์ประกอบของสัตว์น้ำประกอบด้วย ปลากะตัก
ร้อยละ 78.45 กลุ่มปลาผิวน้ำ ปลาเป็ด ปลาหน้าดิน และปลาหมึก ร้อยละ 17.13, 2.23, 1.22 และ 0.97 ตามลำดับ เรือขนาด
ต่ำกว่า 30 ตันกรอส มีองค์ประกอบของปลากะตัก ร้อยละ 80.64 กลุ่มปลาผิวน้ำ ปลาหน้าดิน ปลาหมึก ปลาเป็ด และ  
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ร้อยละ 14.59, 2.17, 1.44, 1.15 และ 0.01 ตามลำดับ เรือขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป มีองค์ประกอบ
ของปลากะตัก ร้อยละ 77.94 กลุ่มปลาผิวน้ำ ปลาเป็ด ปลาหน้าดิน และปลาหมึก ร้อยละ 17.71, 2.48, 1.00 และ 0.87 ตามลำดบั 
ปลากะตักชนิด Encrasicholina heteroloba มีขนาดความยาวเฉลี่ย 6.52±0.01 เซนติเมตร ปลากะตักชนิด E. punctifer  
มีขนาดความยาวเฉลี่ย 6.82±0.01 เซนติเมตร มีสัดส่วนขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์เท่ากับร้อยละ 39.92 และ 41.71 
ตามลำดับ ส่วนปลาผิวน้ำเศรษฐกิจที่เป็นองค์ประกอบชนิดหลัก ได้แก่ ปลาหลังเขียว ปลาสีกุนบั้ง ปลาสีกุนตาโต ปลาข้างเหลือง 
ปลาแข้งไก่ ปลาทูแขกครีบหูยาว ปลาทู ปลาลัง และปลาทู-ลัง พบว่าส่วนใหญ่มีสัดส่วนการจับปลาขนาดเล็กมากกว่าขนาดแรก
สืบพันธุ์มากกว่าร้อยละ 80 โดยปลาข้างเหลืองมีสัดส่วนการจับปลาขนาดเล็กมากกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.98 
รองลงมา คือ ปลาลัง ปลาสีกุนตาโต และปลาสีกุนบั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.32  96.03 และ 94.36 ตามลำดับ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
จากการจับสัตว์น้ำเศรษฐกิจขนาดเล็กจากเรืออวนครอบปลากะตักรวมทุกขนาด เท่ากับ 2,578.73 บาท/วัน/ลำ เรือขนาดต่ำกว่า 
30 ตันกรอส เท่ากับ 1,794.32 บาท/วัน/ลำ เรืออวนครอบขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป เท่ากับ 2,825.40 บาท/วัน/ลำ 
 
คำสำคัญ:  ปลากะตัก อวนครอบปลากะตัก ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
   
*ผู้รับผิดชอบ: 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160 โทร. 0 3865 1764 Email: ktda2519@gmail.com  

หน้า 13



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2021 O1 O05 

Fisheries and Economic Losses of Aquatic Animal from Anchovy Falling Net Vessel 
Landed in the Eastern Gulf of Thailand 
 
Kritsada Thongsila* and Worakit Lerdprasert 
Rayong Marine Fisheries Research and Development Center 
 
Abstract 
 Study of fisheries and economic losses of aquatic animal from anchovy falling net vessel landed in 
the eastern gulf of Thailand was conducted by interviewing fisheries data and sampling aquatic animals  
to measure length (cm) and weigh (g) to obtain information about the characteristics of the gear, fishing method, 
fishing ground and seasons, catch rates, species composition, fish size and economic losses of small fish 
from anchovy falling net vessel at fishing ports in the Eastern Gulf of Thailand in 2018. The result showed that 
the vessels sized less than 30 gross tons used generators of 10 - 30 kW, 250 - 500 watts of light bulbs, and 
nets were 10 - 14 meters long and 20 - 30 meters deep. The vessels sized 30 gross tons and over used a 15 - 50 kW 
generator and nets of 14 - 22 meters long and 20 - 40 meters deep. Fishing were operated with Laura lighting 
in advance and then anchovies falling nets were released for fishing at a water depth of 10 - 50 meters and 
5 - 50 nautical miles distance from shore. Anchovy falling net vessels showed an average catch rate of 825.61 kg/day 
at all vessel sizes. The vessels of less than 30 gross tons had a catch rate of 463.54 kg/day, while the vessel 
of 30 gross tons and over had a catch rate of 1,004.90 kg/day. All anchovy falling net vessels showed that 
anchovy was the highest catch composition at 78.45% followed by pelagic fish, trash fish, demersal fish and squid 
have the proportion of 17.13%, 2.23%, 1.22%, and 0.97% respectively. For the vessels of less than 30 gross tons 
showed the catch composition of anchovies 80.64%, followed by pelagic fish, demersal fish, squid, trash fish 
and invertebrates at 14.59%, 2.17, 1.44, 1.15 and 0.01, respectively. The vessels of 30 gross tons and over showed 
anchovies composition of 77.94%, followed by pelagic fish, trash fish, demersal fish and squid were 17.71%, 2.48%, 
1.00%, and 0.87% respectively. Encrasicholina heteroloba Anchovies had an average length of 6.52±0.01 cm 
and E. punctifer had an average length of 6.82±0.01 cm. Catch were smaller size than the first reproductive size 
of 39.92%, and 41.71, respectively. The main species of the economic pelagic fish were sardine (Sardinella gibbosa), 
yellowtail scad (Atule mate), bigeye scad (Selar crumenophthalmus), yellowstripe trevally (Selaroides leptolepis), 
torpedo scad (Megalaspis cordyla), mackerel (Decapterus maraudsi), short-bodied mackerel (Rastrelliger brachysoma), 
indian mackerel (R. Kanagurta), and unidentified of Rastrelliger spp, which more than 80% of catch were smaller size, 
than the first reproductive size. The yellow stripe trevally was the most species caught at 99.98% , followed by 
indian mackerel, bigeye scad, and yellowtail scad, accounted 98.32%, 96.03%, and 94.36% respectively. Economic losses 
from catching small economical fish of anchovy falling net vessels in all sizes were 2,578.73 Baht/day/vessel, 
however, the economic losses for vessel less than 30 gross tons was 1,794.32 Baht/day/vessel and for vessel 
30 gross tons and over was 2,825.40 Baht/day/vessel. 
 
Keywords:  anchovy, Anchovy falling net, Economic Loss, Eastern Gulf of Thailand 
   
*Corresponding author: 2 Moo 2, Phe Sub-district, Muang District, Rayong Province 21160  
 Tel. 0 3865 1764 Email: ktda2519@gmail.com 
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ผลของช่วงแสงต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปูม้าวัยอ่อน จนถึงวัยเจริญพันธุ์ส าหรับ 
การสร้างประชากรพื้นฐาน 

 
สาธิต ค าผง1* นิรุต แก่นเชื้อชัย1 เกษม หอมโชติ1 กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์2 มีชัย แก้วศรีทอง3 และ อนวัช บุญญภักดี4  
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  าเพชรบุรี 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  านครศรีธรรมราช 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่งตรัง 
4คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลของช่วงแสงต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปูม้าวัยอ่อน จนถึงวัยเจริญพันธ์ุ ส าหรับการสร้าง
ประชากรพื นฐาน การทดลองที่ 1 ศึกษาช่วงแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย ของลูกปูม้า วัยอ่อน - 
ระยะวัยรุ่น ที่ช่วงแสง 5 ระดับ คือ 18L:6D, 15L:9D, 12L:12D, 9L:15D และ 6L:18D (L=Light, D=Dark) ระยะเวลา 
การทดลอง 60 วัน ผลการวิจัยพบว่า ช่วงแสงมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปูม้า ซึ่งมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่ช่วงแสง 6L:18D ปูม้ามีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด และที่ช่วงแสง 18L:6D  
ปูม้ามีอัตราการรอดตายสูงที่สุด การทดลองที่ 2 ศึกษาช่วงแสง และสัดส่วนเพศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และอัตราการ
รอดตายของปูม้าระยะวัยรุ่น - ระยะเจริญพันธ์ุ ที่ช่วงแสง 5 ระดับ คือ 18L:6D, 15L:9D, 12L:12D, 9L:15D และ 6L:18D 
และสัดส่วนเพศ (เพศผู้:เพศเมีย) 5 ระดับ คือ 100:0 , 70:30, 50:50, 30:70 และ 0:100 ระยะเวลาการทดลอง 60 วัน 
ผลการวิจัยพบว่า ช่วงแสงและสัดส่วนเพศไม่มีอิทธิพลร่วมกัน ช่วงแสงและสัดส่วนเพศมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต และ  
อัตราการรอดตายของปูม้า ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ที่ช่วงแสง 6L:18D และสัดส่วนเพศที่ 50:50 
มีความเหมาะสมที่สุดต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปูม้า  

 
ค าส าคัญ: ปูม้า ช่วงแสง อัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ประชากรพื นฐาน 
    
*ผู้รับผิดชอบ: 122 หมู่ 1 ต าบลแหลมผักเบี ย อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76100 โทร 0 3277 0748 

      E-mail: khamphong_13s@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ตีพิมพ์เป็นเอกสารวิชาการฉบับที่ 6/2563 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  า  
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Effect of Photoperiod on Growth Performance and Survival Rate of The Young Crab to 
Sexual Maturity of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus, linnaeus, 1758) for Base Population 

 
Sathit Khamphong1* Niroot Kaenchueachai1 Kasem Homchote1 Kridsanupan Komanpririn2 Meechai Kaewsrithong3 
and Anawat Boonyapakdee4 

1Phetchaburi Aquatic Animal Genetics Research and Development Center 
2Nakhonsitummarat Aquatic Animal Genetics Research and Development Center 
3Trang Coastal Fisheries Research and Development Center 
4Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University Phetchaburi IT Campus 
 
Abstract  

The study on effect of photoperiod on growth performance and survival rate of the young crab to 
sexual maturity of blue swimming crab (Portunus pelagicus, linnaeus, 1758). The first experiment was divided 
into five level of photoperiod 18L:6D, 15L:9D, 12L:12D, 9L:15D and 6L:18D (L=Light, D=Dark), respectively 
that were cultured for 60 days. Results found the photoperiod effects on growth performance and survival rate 
were statistically significant difference ( p<0.05) . The best growth performance at photoperiod 6L:18D,  
the highest survival rate at photoperiod 18L:6D. The second experiment was studied two factors, the first 
factor was five level of photoperiod at 18L:6D, 15L:9D, 12L:12D, 9L:15D and 6L:18D. The second factor was 
five level of sex ratio (male:female) at 100:0, 70:30, 50:50, 30:70 and 0:100, respectively that were cultured 
for 60 days, results found the photoperiod and sex ratio do not have mutual influence. The photoperiod 
and sex ratio photoperiod effects on growth performance and survival rate were statistically significant 
difference ( p<0.05) . Photoperiod at 6L:18D and sex ratio at 50:50 there were most suitable on growth 
performance and survival rate of P. pelagicus. 

 
Keywords: blue swimming crab, photoperiod, growth performance, survival rate, base population. 
    
*Corresponding author: 122 Moo 1, Laemphakbia Sub-district, Banlaem District, Phetchaburi Province 76100 
             Tel. 0 3277 0749 E-mail: khamphong_13s@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note:  Published as Technical Paper No. 6/2020 Aquatic Animal Genetics Research and Development Division 
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การปรับปรุงพันธุ์กบนาเพือ่เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตด้วยวิธีการคัดเลือกภายในครอบครัว 
 
มลฤดี โพธิ์ประดิษฐ์1* สุชาติ จุลอดุง1 สง่า ลีสง่า2 เมตตา ทิพย์บรรพต3 ชมพูนุช มรรคทรัพย์1 และ ชัยติศักด์ิ บริบูรณ์4  
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  าชุมพร  
2กองวิจัยและพัฒนาประมงน  าจืด 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  าเพชรบุรี 
4กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธ์ุ 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงพันธ์ุกบนา (Rana rugulosa (Wiegmann, 1935)) ให้มีการเจริญเติบโต
เพ่ิมขึ นด้วยวิธีการคัดเลือกภายในครอบครัว (within-family selection) จ านวน 2 รุ่น ด าเนินการวิจัย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น  าชุมพร ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยใช้ประชากรกบนาจากแหล่งพันธ์ุ 
จังหวัดเพชรบุรีเป็นประชากรพื นฐาน ผลการศึกษาพบว่า กบนารุ่นที่ 1 กลุ่มคัดเลือกและกลุ่มควบคุม มีการเจริญเติบโต  
โดยเฉลี่ย ได้แก่ ความยาวเท่ากับ 10.64±0.74 และ 10.32±0.80 เซนติเมตร น  าหนักเท่ากับ 162.59±40.10 และ 143.65±42.35 กรัม 
น  าหนักเพ่ิมต่อวันเท่ากับ 1.38±0.36 และ 1.22±0.38 กรัม/วัน และอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะเท่ากับ 2.94±0.37 และ 
2.78±0.32 เปอร์เซ็นต์/วัน ตามล าดับ กบนากลุ่มคัดเลือกมีความยาวและน  าหนักมากกว่ากลุ่มควบคุมคิดเป็น 3.10 และ  
13.18 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ กบนารุ่นที่ 2 กลุ่มคัดเลือกและกลุ่มควบคุม มีความยาวเท่ากับ 11.10±0.79 และ 10.36±0.61 เซนติเมตร 
น  าหนักเท่ากับ 208.20±45.31 และ 141.88±39.66 กรัม น  าหนักเพ่ิมต่อวันเท่ากับ 1.82±0.40 และ 1.24±0.35 กรัม/วัน 
และอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะเท่ากับ 3.47±0.39 และ 3.13±0.30 เปอร์เซ็นต์/วัน ตามล าดับ กบนากลุ่มคัดเลือกมีความยาว 
และน  าหนักมากกว่ากลุ่มควบคุมคิดเป็น 7.14 และ 46.74 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ กบนากลุ่มคัดเลือกมีการเจริญเติบโตมากกว่า
กลุ่มควบคุมและมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ทั ง 2 รุ่น การประเมินค่าทางพันธุกรรมพบว่า กบนารุ่นที่ 1  
มีค่าความแตกต่างของการคัดเลือกโดยความยาวเท่ากับ 0.95 เซนติเมตร และน  าหนักเท่ากับ 69.65 กรัม ค่าการตอบสนองของ 
การคัดเลือกโดยความยาว 0.32 เซนติเมตร และน  าหนัก 18.94 กรัม ในรุ่นที่ 2 ค่าความแตกต่างของการคัดเลือกโดยความยาว
เท่ากับ 0.99 เซนติเมตร และน  าหนักเท่ากับ 68.33 กรัม ค่าตอบสนองของการคัดเลือกเท่ากับ 0.42 เซนติเมตร และ 47.38 กรัม 
ตามล าดับ ค่าอัตราพันธุกรรมหลังจากการคัดเลือก 2 รุ่น พบว่าความยาวมีค่าอัตราพันธุกรรมเท่ากับ 0.351 และน  าหนักเท่ากับ 
0.419 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง สรุปได้ว่าการปรับปรุงพันธ์ุกบนาด้วยวิธีการคัดเลือกภายในครอบครัวสามารถน ามาใช้ใน  
การปรับปรุงพันธ์ุเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตของกบนาประชากรนี ได้ 

 
ค าส าคัญ: กบนา การคัดเลือกในครอบครัว การเจริญเติบโต 
    
*ผู้รับผิดชอบ: 12/35 หมู่ 8 ต าบลทุ่งคา อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86100 E-mail: genetic.chumphon@gmail.com 
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Genetic Improvement of Common Lowland Frog (Rana rugulosa (Wiegmann, 1935)) by  
Within–Family Selection 
 
Monruedee Popradit1* Suchat Jul-a-dung1 Sanga Leesanga2 Metta Tipbunpot3 Chompunuch Makkasab1 
and Chaitisuk borriboon4 
1Chumphon Aquatic Animal Genetics Research and Development Center 
2Inland Fisheries Research and Development Division 

3Phetchaburi Aquatic Animal Genetics Research and Development Center 
4Breeding Genetics Research and Development Group 
 
Abstract  

This study aimed to increase growth rates of common lowland frog, Rana rugulosa (Wiegmann, 1935) 
by within family selection. Genetic improvement of frog was carried out for two generation in the Chumphon 
Aquatic Animal Genetics Research and Development Center from October 2014 to March 2018. The frog from 
Phetchaburi province were used to be base population. The results showed that growth rate of selected group 
was higher significantly than those of the control group ( p<0.05) .  The first generation ( G1) , selected group 
and control group showed average total length of 10.64± 0.74 and 10.32± 0.80 cm, average weight of 
162.59±40.10 and 143.65±42.35 g, average daily weight gain of 1.38±0.36 and 1.22±0.38 g/day and average 
specific growth rate of 2.94±0.37 and 2.78±0.32 percent/day, respectively.  

The average total length and average weight of selected group were higher than control group 3.10 
and 13.18 percent, respectively. The second generation ( G2) , selected group and control group showed 
average total length of 11.10±0.79 and 10.36±0.61 cm, average weight of 208.20±45.31 and 141.88±39.66 g, 
average daily weight gain of 1.82±0.40 and 1.24±0.35 g/day and average specific growth rate of 3.47±0.39 and 
3.13± 0.30 percent/day, respectively. The average total length and average weight of selected group were 
higher than control group 7.14 and 46.74 percent, respectively. After within family selection for  
two generations, the assessment of genetic improvement showed that the selection differential and 
response to selection of G1 were 0.95 cm. and 0.32 cm. for length and 69.65 g. and 18.94 g. for weight, 
respectively and of G2 were 0.99 and 0.42 cm. for length and 68.33 and 47.38 g. by weight, respectively. 
The realized heritability was estimated at 0.351 cm. and 0.419 g. for length and weight, respectively.  
These results indicated that within family selection was an appropriate procedure for improving growth rate 
in Common Lowland Frog.  

 
Keywords: Common Lowland Frog, Rana rugulosa, Within-family selection, growth. 
    
*Corresponding author: 12/35 Moo 8, Thungkha Sub-district, Mueng District, Chumphon Province 86100  

E-mail: genetic.chumphon@gmail.com 

 
Note:  Published as Technical Paper No. 1/2021 Aquatic Animal Genetics Research and Development Division 
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อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอสายพันธุ์ชุมพร 1 
 
มลฤดี โพธิ์ประดิษฐ์1* วีระ สาครข า1 สง่า ลีสง่า2 จอมสุดา ดวงวงษา3 สุภาพ แก้วละเอียด4 และ พงศ์เทพ จนัทรชิต5 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  าชุมพร  
2กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  า 
3มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
4ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดเชียงราย 
5ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดมหาสารคาม 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลาหมอชุมพร 1 ที่น าไปเลี ยง
ในสิ่งแวดล้อม 3 แหล่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดเชียงราย (ศพจ.เชียงราย) ศูนย์วิจัยและพัฒนา  
การเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดมหาสารคาม (ศพจ.มหาสารคาม) และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  าชุมพร (ศพก.ชุมพร)   
ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 โดยเลี ยงในกระชังแขวนในบ่อดินเป็นระยะเวลา 21 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า 
ปลาหมอชุมพร 1 มีการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายดีที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในสิ่งแวดล้อมของ  
ศพก.ชุมพร มีค่าเฉลี่ยแบบรวมเพศโดยความยาว 15.33±2.16 เซนติเมตร น  าหนัก 104.52±37.80 กรัม น  าหนักเพ่ิมต่อวัน 
0.92±0.33 กรัม/วัน อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ 3.87±0.33 เปอร์เซ็นต์/วัน และอัตรารอดตาย 84.79±8.94 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมา คือ ศพจ.เชียงราย มีความยาว 13.60±1.46 เซนติเมตร น  าหนัก 97.71±31.34 กรัม น  าหนักเพ่ิมต่อวัน 0.85±0.28 กรัม/วัน 
อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ 3.69±0.30 เปอร์เซ็นต์/วัน และอัตรารอดตาย 73.18±3.41 เปอร์เซ็นต์ และ ศพจ.มหาสารคาม 
มีความยาว 13.63±1.58 เซนติเมตร น  าหนัก 95.80±31.26 กรัม น  าหนักเ พ่ิมต่อวัน 0.84±0.28 กรัม/ วัน  
อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ 3.66±0.30 เปอร์เซ็นต์/วัน และอัตรารอดตาย 65.16±6.04 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนเพศของ 
ปลาหมอชุมพร 1 ทั ง 3 แหล่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย ศพก.เชียงราย มีอัตราส่วนเพศผู้น้อยกว่า
เพศเมีย คือ 48.67±1.16 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ ศพจ.มหาสารคาม และ ศพก.ชุมพร มีอัตราส่วนเพศผู้มากกว่าเพศเมีย  
คือ 59.87±0.32 และ 51.47±0.91 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ อัตราแลกเนื อของปลาหมอชุมพร 1 ทั ง 3 แหล่ง แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดย ศพก.ชุมพร ศพจ.เชียงราย และศพจ.มหาสารคาม มีอัตราแลกเนื อ 2.21±0.08, 
2.37±0.29 และ 2.41±0.27 ตามล าดับ และมีต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม เท่ากับ 96.15 บาท 146.24 บาท และ 159.61 บาท 
ตามล าดับ ข้อมูลสิ่งแวดล้อมพบว่า อุณหภูมิของอากาศและน  า ทั ง 3 แหล่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของ ศพก.ชุมพร สูงที่สุดและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับ ศพจ.เชียงราย และ  
ศพจ.มหาสารคาม ค่าความเป็นด่างและความกระด้างของ ศพก.ชุมพร และ ศพจ.เชียงราย แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
กับ ศพจ.มหาสารคาม ขณะที่ค่าออกซิเจนละลายน  าทั ง 3 แหล่ง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) สรุปได้ว่า 
สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลาหมอชุมพร 1 โดยมีการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย 
ดีที่สุดในสิ่งแวดล้อมของแหล่งเพาะพันธ์ุ ดังนั น หากหน่วยงานของกรมประมงในแต่ละพื นที่สามารถด ารงพันธ์ุปลาหมอชุมพร 1 
ตามหลักพันธุศาสตร์ เพ่ือให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมก่อนด าเนินการเพาะพันธ์ุและกระจายลูกพันธ์ุปลาให้เกษตรกรในพื นที่ 
จะสามารถลดความเสียหายจากการกระจายพันธ์ุและลดต้นทุนการผลิต เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเลี ยงปลาหมอชุมพร 1  
ให้เกษตรกรได้มากย่ิงขึ น 
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The effect of environment to growth rate of Climbing Perch, Anabas testudineus (Bloch, 1792), 
Chumphon 1 strain 
 
Monruedee Popradit1* Weera Sakhornkham1 Sanga Leesanga2 Jomsuda Duangwongsa3  
Suphap Kaewla-aid4 and Pongthep Jantharachit5  
1Chumphon Aquatic Animal Genetics Research and Development Center  
2Aquatic Animal Genetics Research and Development Division  
3Maejo University 
4Chiang Rai Inland Aquaculture Research and Development Center  
5Maha Sarakham Inland Aquaculture Research and Development Center 
 
Abstract  
 This study aimed to compare the growth rate and survival rate of Climbing Perch, Chumphon 1 strain 
which were cultured in cages for 21 weeks in 3  environments; Chiang Rai Inland Aquaculture Research and 
Development Center (CRI), Maha Sarakham Inland Aquaculture Research and Development Center (MKM) 
and Chumphon Aquatic Animal Genetics Research and Development Center (CPN) from October 2018  to 
September 2019. The results showed that the climbing perch in CPN performed significantly the best  
average growth rate and survival rate (p<0 . 0 5 ) ; the total length of 15.33±2.16 cm, body weight of 
104.52±37.80 g, daily weight gain of 0.92±0.33 g/day, specific growth rate of 3.87±0.33 percentage/day, and 
survival rate of 84.79±8.94 percentage, followed by CRI which showed total length of 13.60±1.46 cm,  
body weight of 97.71±31.34 g, daily weight gain of 0.85±0.28 g/day, specific growth rate of 3.69±0.30 percentage/day, 
and survival rate of 73.18±3.41 percentage, and MKM which showed total length of 13.63±1.58 cm, body weight of 
95.80±31.26 g, daily weight gain of 0.84±0.28 g/day, specific growth rate of 3.66±0.30 percentage/day,  
and survival rate of 65.16±6.04 percentage. The sex ratio of climbing perch in 3 environments were significant 
different (p<0. 0 5 ) ; CRI had males lower than females 48 . 67±1 .16  percentage, MKM and CPN had males 
higher than females 59.87±0.32 and 51.47±0.91 percentage, respectively. Feed Conversion Ratio (FCR) of 
climbing perch were non-significant different (p>0.05); CPN, CRI and MKM were 2.21±0.08, 2.37±0.29 and 
2.41±0.27 , respectively. Production cost per kilogram in CPN, CRI and MKM were 96.15, 146.24 and 159.61 baht. 
Weather and water temperatures in 3 environments showed significant difference (p<0.05), the pH of water 
in CPN was the highest and significant different (p<0 . 05 )  with CRI and MKM, the alkalinity and hardness of 
CPN and CRI were significant different (p<0 . 0 5 )  with MKM, while the dissolved oxygen was non-significant 
different (p>0.05) .  In conclusion, environment effected to growth rate and survival rate of climbing perch.  
If the breeding center of the Department of Fisheries located in different area stocked climbing perch, 
Chumphon 1 strain for their environmental adaptation according to genetic principles before distributing to 
farmers in the area, could reduce the losses from seed distribution and reduce the production cost,  
and able to increase the efficiency of raising climbing perch, Chumphon 1 strain for farmers even more. 
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การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมและค่าศักยภาพทางพันธุกรรมลักษณะความดกไข่และการเจริญเติบโต  
ในปลานิลจิตรลดา 
 
ปัญญา แซ่ลิ้ม1,2,4* ณัฐพร เวชสถล1 ประจักษ์ บัวเนียม1 กัลยกร เทียบคุณ1 สะแลมัน แยแย1 สรวิศ เผ่าทองสุข3  
ยุทธภูมิ สุวรรอาชา1 และ คงภพ อ าพลศักด์ิ1 
 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  าปทุมธานี 
2คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
3ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
4MOWI Genetics AS, Norway 

 
บทคัดย่อ 
 ลักษณะความดกไข่เป็นลักษณะที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของปลานิล หากปลานิลมีลักษณะการเจริญเติบโต
รวดเร็วและมีความดกไข่สูง ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักสามารถกระจายพันธ์ุจ านวนมากและสร้างรายจากการจ าหน่ายลูกพันธ์ุ 
ได้มากขึ น ผู้เลี ยงสัตว์น  าจะสามารถมีโอกาสเข้าถึงลูกพันธ์ุปลานิลสายพันธ์ุดี อย่างไรก็ตาม ค่าอัตราพันธุกรรมความดกไข่  
ในปลานิลยังไม่เคยมีการประมาณค่ามาก่อนในประเทศไทย นอกจากนี  ยังไม่เคยมีการศึกษาความสัมพันธ์ของค่าศักยภาพ  
ทางพันธุกรรม (Best Linear Unbiased Prediction-Estimated Breeding Values: BLUP-EBVs) ระหว่างลักษณะความดกไข่
และลักษณะการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นค่าความสัมพันธ์ที่มีความส าคัญในการวางแผนการปรับปรุงพันธ์ุปลานิล วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาครั งนี แบ่งออกเป็น 2 วัตถุประสงค์ย่อย 1) เพ่ือประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนและประมาณค่าอัตราพันธุกรรม
ลักษณะความดกไข่และการเจริญเติบโตในประชากรปลานิลสายพันธ์ุจิตรลดา และ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง BLUP-EBVs 
ลักษณะความดกไข่และการเจริญเติบโต สุ่มปลาจากประชากรปลานิลจิตรลดารุ่น P0 จ านวน 885 จาก 1415 ตัว (อายุเฉลี่ย 
229 วัน น  าหนักเฉลี่ย 114.45 กรัม) ประกอบด้วยปลานิลจิตรลดาเพศผู้รวม 231 ตัวจาก 106 ครอบครัว และปลานิลจิตรลดา
เพศเมียรวม 624 ตัวจาก 120 ครอบครัว สุ่มกระจายลงบ่อจับคู่ผสมพันธ์ุจ านวน 7 บ่อ ปลานิลทุกตัวมีเครื่องหมายระบุตัวตน
แบบ PIT tag สามารถใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างลักษณะการเจริญเติบโตและความดกไข่ได้ อัตราส่วนในการปล่อยปลา
ในบ่อจับคู่ผสมพันธ์ุประมาณ 1 ตัวผู้:3 ตัวเมีย โดยมีจ านวนปลานิลจิตรลดาต่อบ่ออยู่ระหว่าง 119 ถึง 126 ตัว เก็บข้อมูลความดกไข่
สัปดาห์ละ 1 ครั ง ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ความแปรปรวนเน่ืองจากอิทธิพลของยีนผลบวก (additive genetic effects)  
มีค่าสูงทั งในลักษณะความดกไข่ (4270.7) และลักษณะการเจริญเติบโต (432.2) ค่าอัตราพันธุกรรมลักษณะความดกไข่และ
ลักษณะการเจริญเติบโตมีค่าเท่ากับ 0.074 และ 0.275 ตามล าดับ ค่า BLUP-EBVs ระหว่างลักษณะความดกไข่และ 
การเจริญเติบโตมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.275 ดังนั น การคัดเลือกเฉพาะลักษณะการเจริญเติบโตอาจไม่ส่งผล
ความก้าวหน้าในการการปรับปรุงพันธ์ุลักษณะความดกไข่ การปรับปรุงพันธ์ุหลายลักษณะควบคู่กันนั นจึงเป็นปัจจัยส าคัญ 
ในการสร้างประชากรปลานิลสายพันธ์ุจิตรลดาท่ีมีคุณลักษณะที่ต้องการ และใช้ประโยชน์ทางพันธุกรรมสัตว์น  าได้อย่างย่ังยืน  
โดยสรุปการปรับปรุงพันธ์ุปลานิลควรพิจารณาคัดเลือกลักษณะการเจริญเติบโตและความดกไข่ควบคู่กันไป เพ่ือให้ได้สายพันธ์ุ
ปลานิลจิตรลดาท่ีตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ของเกษตรกรในประเทศไทย 
 
ค าส าคัญ: ความดกไข่ ปลานิลจิตรลดา ค่าศักยภาพทางพันธุกรรม อัตราพันธุกรรม 
    
*ผู้รับผิดชอบ: 39 หมู่ที่ 1 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 E-mail: panya.sae@gmail.com 
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Estimation of heritability and BLUP-estimated breeding values of fecundity and growth traits 
in Chitralada strain tilapia.  
 
Panya Sae-Lim1,2,4* Nathapron Vechsathol1 Prachak Buanium1 Kanyakorn Theipkun1  
Salaeman Yaeyae1 Sorawit Paotongsuk3 Yuthapoom Suwanarcha1 and Kongphop Ampolsak1  
1Pathumthani Aquatic Animal Genetics Research and Development Centre 
2Faculty of Veterinary Medicine, Rajamangala University of Technology Srivijaya 
3National Science and Technology Development Agency 
4MOWI Genetics AS, Norway 
 
Abstract  
 Fecundity is one of the most economically important traits in Nile tilapia but heritability for fecundity  
has not been estimated in Thailand before. Furthermore, the relationship between BLUP-estimated breeding 
values (BLUP-EBVs) of growth and fecundity is still unknown. The aim of this study was two-folds- firstly  
to estimate heritability for growth and fecundity in Chitalada tilapia strain, and secondly to investigate  
the relationship between BLUP-EBVs of fecundity and growth. Chitalada tilapia strain was obtained from  
the diallel crosses of 4 different Chitalada strains in Thailand. A random sample of 885 fish from 1415 fish 
(average age 229 days and weight 114.45 g), consisting of 231 males and 624 females and were distributed 
randomly in 7 different mating tanks, which stocking density ranged 119 to 126 individuals per tank with 
Male:Female sex ratio of 1:3. All fish were tagged with PIT tag which the data of growth pattern and fecundity  
were linked. Egg counting for fecundity observation was done once a week for 6 weeks consecutively.  
The additive genetic variance for body weight and fecundity was 432.2 and 4270.7, respectively. The h2 for 
growth and fecundity was 0.275 and 0.074, indicating a possibility to change population means through 
selective breeding. The relationship between BLUP-EBVs of growth and fecundity was low (0.275) indicating 
that selection of only fast growing fish might not affect to improve breeding and high fecundity. Hence  
a multi-trait selection strategy was an important factor in creating populations of Chitralada tilapia with 
desired characteristics and sustainable use of fish genetics. In conclusion, tilapia breeding should consider 
the selection of growth characteristics and fecundity together to obtain the Chitralada tilapia species serving 
to the use of farmers in Thailand  

 
Keywords: fecundity, Chitalada tilapia strain, BLUP-EBVs, heritability 
    
*Corresponding author: 39 Moo 1, Klong Ha Sub-district, Klong Luang District, Pathumthani Province 12120 
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ค าน า 
ปลานิล (Nile tilapia) เป็นสัตว์น  าจืดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุดในประเทศไทย โดยผลผลิตปลานิลจาก

การเพาะเลี ยงในปี 2562 มีปริมาณ 228,982 ตัน คิดเป็น 53.6% ของปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดทั งหมด และ
มีมูลค่าของผลผลิตสูงถึง 11,434.46 ล้านบาท (กรมประมง, 2564) ปัจจุบันเกษตรกรเลี ยงปลานิลทุกภูมิภาคเน่ืองจาก 
ปลานิลมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว และสามารถปรับตัวเข้ากับระบบการเลี ยงที่แตกต่างกันได้ดี สร้างรายได้ให้เกษตรกร 

กรมประมงได้ด าเนินการปรับปรุงพันธ์ุปลานิลจิตรลดาโดยเน้นลักษณะการเจริญเติบโตจากค่าลักษณะภายนอก  
โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบหมู่ และการคัดเลือกภายในครอบครัว ซึ่งทั งสองวิธีการนี คัดเลือกโดยอ้างอิง ลักษณะภายนอก  
(own performance) และสามารถสร้างความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธ์ุได้ อย่างไรก็ตาม ลักษณะหน่ึงซึ่งมีความส าคัญ 
ทางเศรษฐกิจ คือ ลักษณะความดกไข่ในปลานิล เน่ืองจากผู้ประกอบการโรงเพาะฟักสร้างรายได้หลักจากการกระจายพันธ์ุผ่าน 
การจ าหน่ายลูกพันธ์ุปลานิล หากแม่พันธ์ุปลานิลมีลักษณะการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและมีความดกไข่สูง สามารถส่งเสริม  
ให้เกษตรกรมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์พันธุกรรมปลานิลได้ดีขึ น Trong et al. (2013) ได้ประมาณค่าอัตราพันธุกรรม 
ของลักษณะความดกไข่ในปลานิล GIFT พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ต่ า โดยมีค่าระหว่าง 0.05 ถึง 0.08 ในประเทศไทยยังไม่มี
รายงานถึงการประมาณค่าอัตราพันธุกรรมลักษณะความดกไข่ในปลานิล ประกอบกับในการคัดเลือกลักษณะหลายลักษณะ 
(multi-trait selection) เช่นลักษณะการเจริญเติบโตและลักษณะความดกไข่ไปพร้อม ๆ กันนั น จ าเป็นต้องมีข้อมูล
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของทั งสองลักษณะ ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีการรายงานข้อมูลดังกล่าวในประเทศไทยเช่นกัน จึงท าให้  
นักปรับปรุงพันธ์ุไม่สามารถวางแผนการปรับปรุงพันธ์ุทั งสองลักษณะควบคู่กันได้ 

การแยกองค์ประกอบความแปรปรวนด้วยวิ ธี restricted maximum likelihood เ พ่ือใช้ ในการประมาณ 
ค่าอัตราพันธุกรรมนั น เป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน เน่ืองจากมีความสามารถในการลดความคลาดเคลื่อนเน่ืองจาก 
unbalanced design และยังมีการน าความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตทุกตัวในประชากรมาใช้ในการลดความคลาดเคลื่อนเน่ืองจาก
อิทธิพลการคัดเลือก การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมรูปแบบนี ยังไม่เคยมีการรายงานในกรมประมงมาก่อน เมื่อมีการประมาณ
ค่าอัตราพันธุกรรมซึ่งเป็นค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมที่มีความส าคัญในกระบวนการปรับปรุงพันธ์ุแล้ว การประมาณ 
ค่าศักยภาพทางพันธุกรรม (estimated breeding values: EBVs) ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลทางพันธุกรรมของยีนผลบวกที่มีการบวกสะสม
จากทุกต าแหน่งบนจีโนมและเป็นทางพันธุกรรมหน่ึงเดียวที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกนั น สามารถเป็นค่าอ้างอิงทาง
พันธุกรรมเพ่ือใช้ในการคัดเลือก โดยวิธีการประมาณค่า EBVs ที่มีการด าเนินการและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน คือ การประมาณ
ค่าด้วยสมการ mixed model equation (Henderson, 1975) โดยค่า EBVs ที่ได้จะมีลักษณะตาม best linear unbiased 
prediction (BLUP) ส่งผลให้ค่า BLUP-EBVs นั นมีการปรับค่าอิทธิพลที่มีความแตกต่างอันเน่ืองมาจากการจัดการการเลี ยง 
ก่อนน าค่าลักษณะปรากฏมาใช้ในการประมาณค่า BLUP-EBVs การศึกษาความสัมพันธ์ของค่า BLUP-EBVs ลักษณะความดกไข่
และการเจริญเติบโตในปลานิล สามารถช่วยให้การวางแผนการคัดเลือกเพ่ือการปรับปรุงพันธ์ุมีประสิทธิภาพมากขึ น 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือประมาณค่าอัตราพันธุกรรมและค่าศักยภาพพันธุกรรม (BLUP-EBVs) ลักษณะความดกไข่และลักษณะ 
การเจริญเติบโตในปลานิลสายพันธ์ุจิตรลดาเพ่ือใช้ในการวางแผนการปรับปรุงพันธ์ุ 
 
วิธีด าเนินการ 

การศึกษานี ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  าปทุมธานี โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 ปี  
(1 เมษายน 2563 ถึง 1 พฤษภาคม 2564) 
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1. ประชากรปลานิลจิตรลดาท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรปลานิลที่ใช้ในการศึกษาคือประชากรปลานิลจิตรลดาปรับปรุงพันธ์ุรุ่น P0 ที่มีการสร้างขึ นภายใต้

โครงการวิจัยการปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตปลานิลในระบบการเลี ยงแบบน  าหมุนเวียน (ระยะที่ 1) โดยใช้วิธีการ  
จับคู่ผสมพันธ์ุแบบพบกันหมดจากประชากรปลานิลจิตรลดา 4 แหล่ง ได้แก่ ประชากรปลานิลจิตรลดาจากวังสวนจิตรลดา  
ที่เก็บรักษาโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ประชากรปลานิลจิตรลดา 3  
จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  าอุตรดิตถ์ ประชากรปลานิลจิตรลดา 4 จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  า
ปทุมธานี และประชากรปลานิลจากบริษัทฟาร์มสตอรี่ จ ากัด (ป.เจริญฟาร์ม) ซึ่งเป็นประชากรปลานิลที่สร้างมาจากประชากร
ปลานิล GIFT รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 9 ซึ่งเป็นประชากรพื นฐานเดียวกันกับปลานิลจิตรลดา 3 และจิตรลดา 4  

ปลานิลจิตรลดาปรับปรุงพันธ์ุรุ่น P0 มีจ านวนครอบครัว 125 ครอบครัว ในระบบการเลี ยงสามสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
หน่วยปรับปรุงพันธ์ุซึ่งมีระบบการเลี ยงในบ่อซีเมนต์ ในระบบการเลี ยงแบบน  าหมุนเวียน และในระบบการเลี ยงแบบกระชังแขวนลอย
ในแม่น  าของเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี โดยปลานิลจิตรลดาท่ีใช้ในการศึกษาลักษณะความดกไข่มาจากการสุ่มปลานิลจิตรลดา
พ่อแม่พันธ์ุจ านวน 1,415 ตัว จากในระบบการเลี ยงแบบน  าหมุนเวียน ปลาทุกตัวผ่านการวัดค่าลักษณะการเจริญเติบโต  
ที่อายุเฉลี่ย 229 วัน และมีน  าหนักเฉลี่ย 114.45 กรัม (น  าหนักสูงสุด 305.5 กรัม และน  าหนักน้อยสุด 47.4 กรัม) ปลาแต่ละตัว 
มีการท าเครื่องหมายระบุตัวตนแบบ PIT tag สามารถใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างลักษณะการเจริญเติบโตและความดกไข่ได้  

2. แผนการทดลองความดกไข่ 
สุ่มปลาจากประชากรปลานิลจิตรลดารุ่น P0 จ านวน 1,415 ตัว ประกอบด้วยปลานิลจิตรลดาเพศผู้รวม 

231 ตัว จาก 106 ครอบครัว และปลานิลจิตรลดาเพศเมียรวม 624 ตัว จาก 120 ครอบครัว รวมทั งสิ น 855 ตัว จากครอบครัว  
125 ครอบครัว กระจายลงบ่อจับคู่ผสมพันธ์ุ 7 บ่อ โดยมีการสุ่มปลาจากครอบครัวเดียวกันกระจายลงบ่อผสมพันธ์ุมากกว่า 1 บ่อ  
เพ่ือลดความแปรปรวนของลักษณะความดกไข่เน่ืองจากอิทธิพลของบ่อผสมพันธ์ุที่อาจแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี บ่อผสมจับคู่  
ผสมพันธ์ุทั ง 7 บ่อ มีการจัดการที่เหมือนกันและมีต าแหน่งที่ตั งในโรงเรือนเดียวกัน จึงมีคุณภาพน  าที่ใกล้เคียงกันในทุกบ่อ 
อัตราส่วนในการปล่อยปลาในบ่อจับคู่ผสมพันธ์ุประมาณ 1 ตัวผู้:3 ตัวเมีย โดยจ านวนปลานิลจิตรลดาต่อบ่ออยู่ระหว่าง  
119 ถึง 126 ตัว (ภาพที่ 1)  

 

ภาพที ่1 แผนผังการจับคูผ่สมพันธ์ุปลานิลจิตรลดาในบ่อจับคู่ผสม 7 บ่อ พ่อแม่แม่พันธ์ุปลานิลจิตรลดาในแต่ละบ่อมาจาก 
จ านวนครอบครัวหลายครอบครัว และปรากฏซ  าในบ่อจบัคู่ผสมพันธ์ุเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูล 

 
3. การบันทึกข้อมูล 

เก็บไข่ปลา/ลูกปลา สัปดาห์ละ 1 ครั ง ทุกบ่อต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยมีบันทึกรหัส PIT tag 
บันทึกระยะไข่/ลูกปลา และด าเนินการนับไข่ปลา/ลูกปลา ของแม่ปลานิลจิตรลดาแต่ละตัวโดยใช้เครื่องนับ algaeba SeaThru 
Counter รุ่น prototype ซึ่งเป็นเครื่องนับไข่ปลานิลที่มีการใช้ระบบ machine learning โดยมีความแม่นย าสูงถึง 97.5%  
หลังบันทึกข้อมูลเสร็จสิ น ปล่อยปลานิลจิตรลดาตัวเมียกลับลงบ่อเดิมทุกครั งที่มีการเก็บไข่เสร็จแล้ว เน่ืองจากการบันทึกข้อมูล
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รูปแบบนี  อาจมีการวัดลักษณะความดกไข่ซ  าในแม่ปลาตัวเดิม ซึ่งการวัดค่าซ  าเป็นตัวก าหนดสมการทางคณิตศาสตร์ที่
เหมาะสมในการประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนต่อไป ก าหนดลักษณะความดกไข่ตามวิธีของ Trong et al. (2013) 

4. การแยกองค์ประกอบความแปรปวนและการประมาณค่าศักยภาพทางพันธุกรรม 
ข้อมูลลักษณะความดกไข่และการเจริญเติบโตมีความแปรปรวนลักษณะปรากฏ (Vp) ซึ่งถูกแยก

องค์ประกอบความแปรปรวนด้วย animal mixed model ใน ASReml V4.1 ค่าองค์ประกอบความแปรปรวนถูกประมาณค่า 
ด้วย restricted maximum likelihood (REML) การประมาณค่ามีการด าเนินการซ  าจน Log-Likelihood ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
(converged)  

 
ตารางที่ 1 อิทธิพลก าหนดและอิทธิพลสุ่มส าหรับโมเดลทางคณิตศาสตร์ของลักษณะการเจริญเติบโตและความดกไข่ 

ลักษณะ ปัจจัยก าหนด ปัจจัยสุ่ม 
การเจริญเติบโต อายุ, เพศ, บ่อเลี ยง animal effects, family effects 
ความดกไข่ บ่อจับคู่ผสมพันธ์ุ, ระยะไข่/ลูกปลา animal effects, permanent 

environmental effects  
 

โมเดลทางคณิตศาสตร์ของลักษณะการเจริญเติบโต คือ linear animal mixed model เน่ืองจากมีปัจจัย
ก าหนด (fixed effects) และปัจจัยสุ่ม (random effects) ดังแสดงในตารางที่ 1 ส่วนลักษณะความดกไข่ ซึ่งเป็นลักษณะที่มี
การวัดค่าซ  าในปลานิลจิตรลดาเพศเมีย โมเดลทางคณิตศาสตร์ที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ repeatability 
animal mixed model โดยปัจจัยสุ่มมีการพิจารณา permanent environmental effect (PE) 

ค่าอัตราพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโตสามารถค านวณได้ ดังนี   

ℎ2 =  
𝑉𝑎

𝑉𝑎 + 𝑉𝑐 + 𝑉𝑒
 

โดย 𝑉𝑎 คือความแปรปรวนเน่ืองจาก additive genetic effects 

      𝑉𝑐 คือความแปรปรวนเน่ืองจาก family effects 

      𝑉𝑒 คือความแปรปรวนของ residuals 
 

ค่า common effect to full-sibs ส าหรับลักษณะการเจริญเติบโต (c2) 

𝑐2 =  
𝑉𝑎

𝑉𝑎 + 𝑉𝑐 + 𝑉𝑒
 

 
ค่าอัตราพันธุกรรมลักษณะความดกไข่สามารถค านวณได้ ดังนี   

ℎ2 =  
𝑉𝑎

𝑉𝑎 + 𝑉𝑃𝐸 + 𝑉𝑒
 

โดย 𝑉𝑃𝐸  คือความแปรปรวนของ permanent environmental effect (Falconer and Mackay,1996) 
ค่าสัมประสิทธ์ิการวัดซ  า (repeatability, r) ลักษณะความดกไข่สามารถค านวณได้ ดังนี   

𝑟 =  
𝑉𝑎 + 𝑉𝑃𝐸

𝑉𝑎 + 𝑉𝑃𝐸 + 𝑉𝑒
 

ค่าสัมประสิทธ์ิการวัดซ  าเป็นค่าท่ีบ่งชี ถึงความคล้ายคลึงของลักษณะปรากฏที่มีการวัดค่าซ  า 
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ค่าศักยภาพทางพันธุกรรม (estimated breeding values, EBVs) ลักษณะการเจริญเติบโตและความดกไข่ 
ของปลานิลตัวเมียถูกประมาณค่าโดยใช้ mixed model equation (MME) ใน ASReml v4.1 ซึ่งค่า EBVs ที่ได้จะมีคุณสมบัติ
ตาม Best Linear Unbiased Prediction (Henderson 1975) ค านวณค่า Pearson correlation ระหว่างค่า BLUP-EBVs 
ลักษณะการเจริญเติบโตและความดกไข่ เพ่ือใช้บ่งชี ความสัมพันธ์ของค่าศักยภาพทางพันธุกรรมของลักษณะสองลักษณะและ
ใช้ในการวางแผนการปรับปรุงพันธ์ุปลานิลจิตรลดา 
 
ผลการศึกษา 

1. การกระจายตัว และค่าเฉลี่ยของลักษณะความดกไข่ 
จ านวนข้อมูลลักษณะความดกไข่โดยมีการบันทึกค่าซ  ารวมทั งสิ น 1,164 ข้อมูล  จากแม่พันธ์ุ 624 ตัว  

ในระยะ 6 สัปดาห์ แม่ปลาทุกตัวที่อยู่ในการทดลองมีการผสมพันธ์ุและอมไข่ในปลาอย่างน้อยหน่ึงครั งและมากที่สุด 4 ครั ง 
จ านวนปลาที่ผสมพันธ์ุและอมไข่ต่อสัปดาห์มีค่าอยู่ในช่วง 23.5% - 33.17% ของจ านวนปลานิลจิตรลดาเพศเมียทั งหมด 
ในแต่ละบ่อ โดยจ านวนแม่พันธ์ุที่มีการอมไข่สูงที่สุดใน 1 สัปดาห์ คือ 57 ตัวจาก แม่ปลาทั งสิ น 84 ตัว ใน 1 บ่อจับคู่ผสมพันธ์ุ 
จ านวนไข่สูงสุดต่อแม่ปลามีค่า 2,389 ฟอง แต่ค่าเฉลี่ยมีค่าต่ าที่ 279.78 ฟอง/ตัว เน่ืองจากมีแม่ปลาในบางสัปดาห์ที่ไม่มี  
การผสมพันธ์ุหรือวางไข่ 

การกระจายตัวของความดกไข่ของแต่ละบ่อจับคู่ผสมพันธ์ุมีความแตกต่างทั งในเชิงปริมาณและช่วงของ  
การกระจายตัว เช่น ปริมาณไข่ในบ่อจับคู่ผสมพันธ์ุที่ 4 มีปริมาณไข่น้อยในสัปดาห์แรก แต่มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ นในสัปดาห์ที่ 2 
และ 3 ตามล าดับ  

 
ภาพที ่2 boxplot ลักษณะปริมาณความดกไข่ซึ่งมีการกระจายตัวแตกต่างกันในบ่อจับคู่ผสมพันธ์ุจ านวน 7 บ่อ ตลอด 

     ระยะเวลาการทดลอง 
  อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการกระจายตัวของความดกไข่รายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าจ านวนไข่มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ น
เมื่อมีการเก็บไข่จนถึงสัปดาห์ที่ 6 (ภาพที่ 2) 
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ปริมาณไข่มีความสัมพันธ์กับระยะไข่ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ -0.248 ซึ่งบ่งชี ให้เห็นว่า
ปริมาณไข่กับระยะไข่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามแต่เข้าใกล้ความเป็นอิสระจากกัน ข้อมูลการกระจายตัวลักษณะ
ปริมาณไข่แบ่งตามระยะไข่มีความสอดคล้องกับค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เน่ืองจากบางสัปดาห์ เช่น สัปดาห์ที่ 6 การกระจายตัว
ของไข่ในระยะที่ 1 ถึง 4 มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน แต่กลับมีความแตกต่างกันมากในสัปดาห์ที่ 3 (ภาพที่ 3)  

ภาพที่ 3 boxplot ลักษณะความดกไข่ซึ่งมีการกระจายตัวตามระยะไข่ที่มีความแตกต่างกัน 5 ระยะตลอดระยะเวลาการทดลอง 
 

2. องค์ประกอบความแปรปรวนและอัตราพันธุกรรม 
ความแปรปรวนเน่ืองจากอิทธิพลของยีนผลบวก (additive genetic effects) มีค่าสูงทั งในลักษณะความดกไข่ 

(4270.7) และลักษณะการเจริญเติบโต (432.2) ค่าอัตราพันธุกรรมลักษณะความดกไข่และลักษณะการเจริญเติบโตมีค่าเท่ากับ 
0.074 (SE = 0.019) และ 0.275 (SE = 0.623) ค่า common effect to full-sibs มีค่าเท่ากับ 0.320 (SE = 0.314)  
บ่งชี ให้เห็นว่าประชากรปลานิลจิตรลดาอาจมีอิทธิพลสิ่งแวดล้อมร่วมสูงและมีส่วนในการอธิบายความแปรปรวนของลักษณะ
การเจริญเติบโตในสัดส่วนที่มาก อย่างไรก็ตาม ค่า SE ที่สูงสะท้อนให้เห็นถึงการแยกองค์ประกอบความแปรปรวนที่อาจมี  
ความแม่นย าน้อยเน่ืองจากโครงสร้างข้อมูลของประชากรที่ใช้ในการประมาณค่า  

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย องค์ประกอบความแปรปรวนและอัตราพันธุกรรมลักษณะ 
ลักษณะ N mean min max Vp Va Vc VPE Ve h2 c2 r 
ความ
ดกไข ่

624 279.8 0 2389 57426.3 4270.7 NA 840.3 52315.3 
0.074 
(0.019) 

NA 
0.089 
(0.020) 

การ
เจริญ 
เติบโต  

1415 126.9 
24.3

0 
307.90 1573.8 432.2 504.094 NA 637.5 

0.275 
(0.623) 

0.320 
(0.314) 

NA 

 

ค่าสัมประสิทธ์ิการวัดซ  าลักษณะความดกไข่สูงกว่าค่าอัตราพันธุกรรมเพียงเล็กน้อย และมีค่าเข้าใกล้ 0.1 
บ่งชี ให้เห็นว่าแม่พันธ์ุปลานิลจิตรลดาในการทดลองนี มีความสม่ าเสมอในการวางไข่น้อย เช่น สัปดาห์แรกมีการวางไข่แต่
สัปดาห์ถัดไปอาจไม่มีการวางไข่เลย ทั งนี  ความสม่ าเสมอของปริมาณไข่ก็ส่งผลต่อสัมประสิทธ์ิการวัดค่าซ  าเช่นกัน  
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ภาพที่ 4 scatter plot และการกระจายตัวแบบปกติระหว่างความดกไข่และการเจริญเติบโตของแม่พันธ์ุปลานิลจิตรลดารุ่น P0  

แบ่งตามระยะไข่ทั ง 5 ระยะ 
 

3. ความสัมพันธ์ลักษณะความดกไข่และการเจริญเติบโต 
ลักษณะปรากฏของลักษณะความดกไข่และการเจริญเติบโตมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม  

แม่พันธ์ุปลานิลจิตรลดาที่มีน  าหนักในช่วงหน่ึง เช่น ระหว่าง 150 ถึง 200 กรัม  สามารถมีไข่ได้ทุกระยะและในปริมาณ 
ที่แตกต่างกันมาก ซึ่งค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทั งสองมีค่า 0.299 บ่งชี ให้เห็นว่าลักษณะความดกไข่ดังกล่าว 
มีความสัมพันธ์กับลักษณะการเจริญเติบโตน้อยและเข้าใกล้ความเป็นอิสระ นอกจากนี  การกระจายตัวแบบปกติของน  าหนักแม่ปลา 
มีค่ากลางที่ใกล้เคียงกันเมื่อบางกลุ่มแม่ปลาตามระยะไข่ ยกเว้นแม่ปลาในกลุ่มระยะที่ 5 ที่มีค่ากลางสูงกว่าแม่ปลาที่มี  
การวางไข่ในระยะอื่น แต่ค่ากลางของการกระจายตัวแบบปกติลักษณะปริมาณไข่มีความแตกต่างมากในแต่ละระยะไข่ (ภาพที่ 4) 

ค่า BLUP-EBVs เป็นค่าที่มีการปรับอิทธิพลเน่ืองจาก อายุ เพศ บ่อเลี ยง บ่อจับคู่ผสมพันธ์ุ และระยะไข่  
ออกจากลักษณะปรากฏแล้ว และเป็นค่าทางพันธุกรรมที่มี การถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูก ผลการศึกษาพบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า BLUP-EBVs มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับลักษณะปรากฏ และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.275 
อย่างไรก็ตามหากวัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธ์ุเป็นลักษณะการเจริญเติบโตเท่านั น สัตว์น  าในกลุ่มคัดเลือกอาจเป็นสัตว์น  า 
ในกลุ่ม a และ b เน่ืองจากมีค่า BLUP-EBVs สูงกว่าค่าเฉลี่ยประชากร (ภาพที่ 5) แต่สัตว์น  าในกลุ่ม b เป็นสัตว์น  าที่มี 
ค่า BLUP-EBVs ลักษณะความดกไข่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประชากร ดังนั น การคัดเลือกเฉพาะลักษณะการเจริญเติบโตอาจไม่ส่งผล
ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธ์ุลักษณะความดกไข่ อีกทั งหากมีการใช้ปลานิลในกลุ่ม b มากเกินไป ค่าความดกไข่อาจ 
ลดน้อยลง 
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ภาพที่ 5 scatter plot ค่า BLUP-EBVs ระหว่างความดกไข่และการเจริญเติบโตของแม่พันธ์ุปลานิลจิตรลดารุ่น P0  
โดยกลุ่ม a, b, c และ d เป็นการแบ่งกลุ่มตามค่า BLUP-EBVs หากมีค่ามากกว่าและ/หรือน้อยกว่า 0  
ทั งสองลักษณะ 

  ในทางกลับกัน การคัดเลือกเฉพาะลักษณะความดกไข่ อาจส่งผลให้ได้แม่พันธ์ุกลุ่ม a และ c ซึ่งม ี
ค่า BLUP-EBVs ลักษณะความดกไข่สูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่อาจส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตมีความก้าวหน้าน้อยเช่นกัน  
 
สรุปและวิจารณ์ผล 

การศึกษานี เป็นการศึกษาแรกที่มีการประมาณค่าอัตราพันธุกรรมด้วยกระบวนการ REML ในกรมประมงและยังเป็น
การศึกษาแรกในประเทศไทยที่มีการประมาณค่า BLUP-EBVs ลักษณะความดกไข่ในปลานิลอีกด้วย  

ค่าอัตราพันธุกรรมลักษณะความดกไข่ปลานิลจิตรลดารุ่น P0 มีค่าเท่ากับ 0.074 ซึ่งสอดคล้องกับค่าท่ีมีการศึกษาและ
รายงานมาก่อนหน้า โดย Trong et al (2013) รายงานค่าอัตราพันธุกรรมลักษณะความดกไข่อยู่ในช่วงระหว่าง 0.05 - 0.08  
โดยให้เหตุผลว่าลักษณะความดกไข่อาจมีอัตราพันธุกรรมต่ าเน่ืองจากเป็นหน่ึงในลักษณะ fitness (Lynch and Walsh, 1998)  
จากค่าประมาณค่าลักษณะอัตราพันธุกรรมความดกไข่ปลานิลจิตรลดารุ่น P0 บ่งชี ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยน
ค่าเฉลี่ยของประชากรด้วยกระบวนการปรับปรุงพันธ์ุ ค่าอัตราพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโตมีค่าเท่ากับ 0.275 และ  
อยู่ในช่วงค่าอัตราพันธุกรรมที่มีการรายงานแล้วก่อนหน้า แต่ค่า SE ของอัตราพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโตมีค่าสูง 
เน่ืองจากการแยกองค์ประกอบความแปรปรวนมีความยากมากขึ นหากประชากรสัตว์น  ามีรูปแบบการผสมพันธ์ุแบบอัตราส่วน 
1:1 และมีการอนุบาลสัตว์น  าแยกตามครอบครัวเน่ืองจากอิทธิพลทางพันธุกรรมมีการซ้อนทับกับอิทธิของสิ่งแวดล้อมร่วม  
ในแต่ละครอบครัว (confounding effect) จนส่งผลให้การแยกองค์ประกอบความแปรปรวนอาจมีความคลาดเคลื่อน 2 ประการ 
ประการแรก ค่าความแปรปรวนของอิทธิพลของยีนผลบวกลักษณะการเจริญเติบโตอาจมีค่าน้อยกว่าความเป็นจริง ส่งผลให้
อัตราพันธุกรรมอาจมีค่าน้อยกว่าความเป็นจริงด้วย ประการที่สอง ค่า SE ของอัตราพันธุกรรมและค่า common effect to 
full-sibs มีค่าสูงอันเน่ืองมากจาก sampling error variance มีค่าสูงขึ น โดยปรากฏการณ์รูปแบบนี ได้มีการศึกษาและ
เปรียบเทียบแล้ว (Sae-Lim et al., 2013) โดย Sae-Lim et al. (2013) เปรียบเทียบการประมาณค่าอัตราพันธุกรรมโดยใช้
โมเดลที่มีและไม่มี  family effect พบว่าอัตราพันธุกรรมมีค่าลดลงจาก 0.41 (SE = 0.06 ในกรณีที่โมเดลไม่มีอิทธิพล 
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ของ family effect) เหลือ 0.28 (SE = 0.13 ในกรณีที่โมเดลมีอิทธิพลของ family effect) ซึ่งหากโมเดลไม่ปรับอิทธิพล
สิ่งแวดล้อมร่วมเน่ืองจากการจัดการอนุบาล อาจส่งผลต่อการท านายความก้าวหน้าในทางการปรับปรุงพันธ์ุที่สูงกว่า 
ความเป็นจริงมาก ดังนั น การศึกษานี จึงเลือกใช้โมเดลที่มีการปรับอิทธิพลสิ่งแวดล้อมร่วม แม้จะได้ค่าอัตราพันธุกรรมที่ต่ ากว่า
ความเป็นจริงแต่ยังอยู่ในช่วงของค่าอัตราพันธุกรรมที่มีการรายงานไว้ก่อนหน้า  

ลักษณะความดกไข่เป็นลักษณะที่มีความส าคัญย่ิงต่อผู้ประกอบการโรงเพาะฟัก เน่ืองจากเป็นลักษณะที่สร้างรายได้หลัก
จากการขายลูกพันธ์ุปลานิล ในกระบวนการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์น  า การกระจายพันธ์ุมีความส าคัญเน่ืองจากหากสัตว์น  า  
มีพันธุกรรมลักษณะทางเศรษฐกิจที่สูง เช่น มีความสามารถในการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว แต่ลักษณะความดกไข่น้อยอาจท าให้
การกระจายพันธ์ุท าได้ยากขึ น ส่งผลให้การใช้ประโยชน์ด้านพันธุกรรมสัตว์น  าที่ผ่านการปรับปรุงพันธ์ุมีข้อจ ากัดขึ น  
ดังนั น วัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธ์ุจึงควรให้ความส าคัญกับลักษณะทางเศรษฐกิจในทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ค่า BLUP-EBVs มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์กับลักษณะการเจริญเติบโต 0.275 ซึ่งน้อยกว่าแต่ใกล้เคียงกับ  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (0.51) ที่ได้มีการรายงานแล้วโดย Trong et al. (2013) แม้การคัดเลือกลักษณะ 
การเจริญเติบโตอาจเป็นการคัดเลือกลักษณะความดกไข่ทางอ้อม แต่แม่พันธ์ุปลานิลที่มีศักยภาพการเจริญเติบโตที่รวดเร็วบางตัว 
อาจมีค่า BLUP-EBVs ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยเมื่อใช้เป็นแม่พันธ์ุเพ่ือสร้างประชากรรุ่นลูก อาจส่งผลให้ปริมาณไข่ลดน้อยลง และหากมี
การด าเนินการซ  าเช่นนี เรื่อย ๆ จะส่งผลให้ความดกไข่ลดลงอย่างต่อเน่ือง การปรับปรุงพันธ์ุหลายลักษณะควบคู่กันนั น 
จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างประชากรปลานิลสายพันธ์ุจิตรลดาที่มีคุณลักษณะที่ต้องการและใช้ประโยชน์ทางพันธุกรรมสัตว์น  า 
ได้อย่างย่ังยืน ขณะนี  ประชากรปลานิลจิตรลดารุ่น P0 ผ่านการคัดเลือกทั งลักษณะการเจริญเติบโตและความดกไข่ตั งแต่ปี 2563 
อน่ึง การคัดเลือกลักษณะความดกไข่นี เป็นงานวิจัยที่ต่อยอดจากโครงการการปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตปลานิลใน  
ระบบการเลี ยงแบบน  าหมุนเวียน (ระยะที่ 1 และ 2) ขณะนี ประชากรปลานิลจิตรลดาก าลังอยู่ในระหว่างการคัดพันธ์ุและ  
จับคู่ผสมพันธ์ุเพ่ือสร้างรุ่น G2  

โดยสรุป ค่าอัตราพันธุกรรมลักษณะความดกไข่และลักษณะการเจริญเติบโตมีค่าเท่ากับ 0.074 และ 0.275 
ตามล าดับ ค่า BLUP-EBVs ลักษณะความดกไข่และการเจริญเติบโตมีค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์เท่ากับ 0.275 ดังนั น การปรับปรุงพันธ์ุ
ควรพิจารณาคัดเลือกสองลักษณะควบคู่กัน เพ่ือให้ได้สายพันธ์ุปลานิลจิตรลดาที่ตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ของเกษตรกร  
ในประเทศไทย 
 
ค าขอบคุณ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่สนับสนุนทุนวิจัย โครงการวิจัย 
การปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตปลานิลในระบบการเลี ยงแบบน  าหมุนเวียน (ระยะที่ 1)  ขอขอบคุณหน่วยงานราชการ 
และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนประชากรปลานิลสายพันธ์ุจิตรลดาเพ่ือใช้ในการสร้างประชากรรุ่น P0 ท้ายสุดนี 
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณคณะกรรมการวิชาการกรมประมงที่กรุณาตรวจแก้ไขเอกสารวิชาการฉบับนี  
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ศึกษาผลของวิธีการและระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอย่างเนื้อเยื่อกุ้งต่อผลการตรวจเชื้อก่อโรค 
ตับวายเฉียบพลัน (VpAHPND) ด้วยเทคนิค multiplex PCR, nested PCR และ real time PCR 

 
อัมรา สินประเสริฐพร* จ าเริญศรี ถาวรสุวรรณ และ มุกดามาศ เข้มค า 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ าสงขลา   

 
บทคัดย่อ 

ศึกษาผลของวิธีการและระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอย่างเนื้อเยื่อกุ้งต่อผลการตรวจเช้ือก่อโรคตับวายเฉียบพลัน  
(Vibrio parahaemolyticus: VpAHPND) ด้วยเทคนิค multiplex PCR, nested PCR และ real time PCR  โดยให้กุ้งขาวแวนนาไม
(Litopenaeus vannamei) รับเช้ือ VpAHPND ด้วยการแช่ (immersion) ที่ระดับเช้ือ 102, 103, 104 และ 105 CFU/ml   
เป็นเวลา  6 ช่ัวโมง แล้วเปลี่ยนถ่ายน้ า และเก็บตัวอย่างกุ้งที่ 48 ช่ัวโมงหลังการแช่ แยกเก็บตัวอย่างเป็น 3  รูปแบบ คือ 
เก็บตัวอย่างตรวจทันทีเป็นตัวแทนของตัวอย่างมีชีวิต (live) และเก็บตัวอย่างรักษาสภาพโดยการแช่แข็ง (frozen) และ 
แช่ในเอทานอลความเข้มข้น 95% (alcohol fixed) เป็นระยะเวลา 3, 7, 14, 30, 60 และ 90 วัน ผลการทดลองพบว่า
ปริมาณวิบริโอรวมในเนื้อเยื่อกุ้งมีชีวิตมีค่า 1.30x104, 4.84x105, 6.14x105, 1.08x107 CFU/ml ตามล าดับ เมื่อตรวจด้วย 
multiplex PCR โดยไม่มีการบ่มเพิ่มปริมาณแบคทีเรีย (non-enrichment) พบวา่ความไว (sensitivity) มีค่า 0, 16.67,16.67 
และ 83.33% เมื่อบ่มเพิ่มปริมาณแบคทีเรีย (enrichment) ความไวเพิ่มขึ้นเป็น 83.3, 66.7, 100 และ 100% ตามล าดับ  
เมื่อตรวจด้วย nested PCR โดยไม่มีการบ่มเพิ่มปริมาณแบคทีเรีย ความไวมีค่า 16.67, 16.67, 100 และ 100% ตามล าดับ 
เมื่อบ่มเพิ่มปริมาณแบคทีเรียความไวเพิ่มขึ้นเป็น 100% ทุกระดับเช้ือ ในขณะที่การตรวจด้วย real time PCR มีความไวของการตรวจ 
100% ทุกระดับเชื้อทั้งตัวอย่างที่ไม่เพิ่มและเพิ่มปริมาณแบคทีเรีย ตัวอย่างที่เก็บรักษาด้วยการแช่แข็งและแช่ 95% เอทานอล 
พบว่าระดับเช้ือและระยะเวลาการเก็บรกัษามีผลต่อความไวของการตรวจ โดยตัวอย่างเช้ือทีร่ะดับ 102 - 104 CFU/ml วิธี multiplex PCR 
และ nested PCR มีความไวสูงสุดที่ 33.33% และ 66.67 % ตามล าดับ ในขณะที่วิธี real time PCR สามารถตรวจพบเชื้อ 
ได้ทุกตัวอย่างถึงวันที่ 7 หลังการเก็บรักษาทั้งสองวิธีและมีความไว 100% หลังจากนั้นความไวจะลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา 
ส าหรับตัวอย่างที่มีปริมาณเชื้อระดับ 105 CFU/ml การตรวจด้วยวิธี multiplex PCR และ nested PCR ให้ความไวที่ 100%  
เมื่อตรวจตัวอย่างแช่แข็ง ตัวอย่างแช่แข็งที่มีการบ่มเพิ่มปริมาณแบคทีเรีย และตัวอย่างแช่แอลกอฮอล์หลังการเก็บรักษานาน 
3, 14 และ 14 วัน ตามล าดับ ในขณะที่การตรวจด้วยวิธี real time PCR ให้ความไวที1่00% ทุกวิธีการเก็บรักษาได้นานถึง 14 วัน 

 
ค าส าคัญ:  โรคตับวายเฉยีบพลัน การตรวจโรค มลัตเิพล็กซ์พีซีอาร์ เนสเต็ดพีซีอาร์ เรียลไทม์พีซีอาร์  
   
*ผู้รับผดิชอบ:  130/2 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์ ต าบลพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100  
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Study the Effect of Method and Duration of Shrimp Tissues Sample Preservation  
on Detection of an Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND)  
Using Multiplex PCR, nested PCR and real Time PCR 
 
Ammara sinprasertporn* Jumroensri Thawonsuwan Mukdamas Khemkam 
Songkla Aquatic Animal Health Research and Development Center 
 
Abstract 

The effects of shrimp tissue samples preservation method and duration on detection of Vibrio parahaemolyticus 
causing Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (VpAHPND) using multiplex PCR, nested PCR and real time 
PCR techniques was studied by exposed the Penaeus vannamei to VpAHPND at different level of 102, 103, 
104 and 105 CFU/ml by immersion method for 6 hours follow by water exchange and samples were taken 
at 48 hours post immersion for PCR assay. Three types of samples were collected; the samples taken  
for PCR immediately which was considered a live specimen, and other two types of preservation; frozen 
and 95% ethanol fixative specimens were collected. The samples were taken for VpAHPND testing at 3, 7, 
14, 30, 60 and 90 days post preservation. The results showed that the amount of vibrio bacteria in shrimp 
after exposed to different levels of VpAHPND were 1.30x104, 4.84x105, 6.14x105, 1.08x107 CFU/ml respectively. 
When samples were collected immediately without enrichment, the sensitivity of multiplex PCR assays were 
0, 16.67, 16.67 and 83.33% and sensitivity of post enrichment were increased to 83.3, 66.7, 100, 100% 
respectively. For nested PCR, the sensitivity of the assay of samples without enrichment were 16.67, 16.67, 
100, 100%, respectively, and the sensitivity was increased to 100% at all levels post enrichment.  

Meanwhile, the sensitivity of real time PCR was 100% at all levels in both non-enriched and 
enriched samples. It was found that the sensitivity of real time PCR for frozen and 95% ethanol fixed 
samples were varied on the dosage of and preserving time in bacteria immersion. At 102-104 CFU/ml, 
the highest sensitivity of multiplex PVR and nested PCR were 33.33% and 66.67 %, respectively, while  
the real time PCR could detect vibrio bacteria in all specimens up to 7 days post preservation of both 
methods with their sensibility of 100% of which decreased with the preserving period. At 105 CFU/ml,  
the sensitivity of multiplex PVR and nested PCR were 100 % for the frozen samples, frozen and enriched 
samples, and 95% ethanol fixative samples at 3, 14, and 14 days post preservation, respectively. However, 
the real time PCR obtained 100% of sensitivity in all preservation method for 14 days. 
 
Keywords:  Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND), Diagnosis, Multiplex PCR, Nested PCR,  

real time PCR  
   
*Corresponding author:  130/2 Tinnasulanon Rd., Pawong, Muang, Songkhla 90100 Tel. 07433 5244-5 
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การเจริญของอวัยวะในระบบภูมิคุ้มกันของปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) 
 
อัจกลับ  นนทโส*1 วารินี ปัญญาวชิร2 จิราภรณ์ จรุงศรีอภิสิทธิ์2 จิระยุทธ  ร่ืนศิริกุล3 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน์้ าสงขลา  
2กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสตัว์น้ าชายฝั่ง 
 
บทคัดย่อ 
 ศึกษาการเจริญของอวัยวะในระบบภูมิคุ้มกันของปลาตะกรับ  (Scatophagus argus, Linnaeus, 1766) 
ด าเนินการโดยเก็บตัวอย่างลูกปลาตะกรับที่เพาะเลี้ยงด้วยพ่อแม่ปลาคู่เดียว ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 - เดือนมกราคม 2563 
เก็บตัวอย่างลูกปลาตะกรับอายุที่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 25, 30, 40 และ 50 วัน หลังฟักเป็นตัว  
วันละ 5 - 10 ตัว รักษาสภาพตัวอย่างในสารละลายนิวทรอลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลีน จากนั้นน าตัวอย่างผ่านกระบวนการ 
ทางมิญชวิทยา และย้อมสีเนื้อเยื่อ ด้วยสีย้อมฮีมาท็อกไซลิน (hematoxylin) และ อีโอซิน (eosin) บันทึกภาพอวัยวะใน 
ระบบภูมิคุ้มกัน ได้แก่ ไทมัส ไต และม้าม และบันทึกจ านวนตัวอย่าง 5 ตัวอย่างต่อวันที่พบการเจริญของอวัยวะในระบบ
ภูมิคุ้มกัน จากผลการศึกษาพบไตส่วนหน้าในวันที่ 5 หลังฟักตัว พบม้ามในวันที่ 9 หลังฟักตัว และพบไทมัสในวันที่ 20 หลังฟักตัว 
ผลการศึกษาการเจริญของอวัยวะระบบภูมิคุ้มกันปลาตะกรับ สามารถใช้ในการจัดการด้านสุขภาพปลาได้ในอนาคต เช่น 
การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน หรือการให้วัคซีน 
 
ค าส าคัญ:  ปลาตะกรับ ระบบภมูคิุ้มกัน การพัฒนาของอวัยวะ มิญชวิทยา 
                    . 
*ผู้รับผดิชอบ:  130/2 หมู่ 8 ต าบลพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90190 โทร 0 7433 5245 
 E-mail: audjakabying@gmail.com  
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Ontogeny of lymphoid organs of Spotted Scat (Scatophagus argus, Linnaeus, 1766) 
 
Adjakab  Nontaso1* Warinee Panyawachira2  Jiraporn Jarungsriapisit2 and Jirayut  Ruensirikul 3 
1Songkhla Aquatic Animal Health Research Center 
2Aquatic Animal Health Research and Development Division 
3Coastal Aquaculture Technology and Innovation Research and Development Center 
 
Abstract 
 Ontogeny of lymphoid organs was studied in Spotted Scat (Scatophagus argus, Linnaeus, 1766) 
larvae from December 2019 to January 2020. Fish larvae were sampled at age of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 
13, 15, 20, 25, 30, 40 and 50 days post hatching from breeding of one pair broodstock. 5 - 10 larvae  
were collected daily and placed in 10% formalin solution for analysis histological technique. The fish samples 
were processed using routine histological technique and stained with hematoxylin and eosin. Samples 
were examined under light microscope for appearance of the immune related organ. The results showed that 
the head kidney, spleen and thymus were appeared in samples of 5, 9 and 20-days post hatching, 
respectively. This finding on ontogeny of lymphoid organs of Spot scat was an important information that 
can be used for health management in the future especially for application of immunostimulant agents 
and vaccine. 
 
Keywords:  Spotted Scat, Immune related organs, Development of Organ, Histology 
                    . 
*Connesponding author: 130/2  Village No.8 Pavong Sub-district, Mueang District, Songkla Province 
                                   Tel. 0 7433 5245 E-mail: audjakabying@gmail.com 
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ผลของไลโซเลซิตินต่อปริมาณแอสตาแซนทินที่มีผลต่อสีปลาทอง 
 
ญาณัท แสงชื่น1* กฤษณา เตบสัน1 และ ประวิลดา วิกรัยพัฒน์2  
1กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า 
2กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของไลโซเลซิตินต่อปริมาณแอสตาแซนทินที่มีผลต่อสีปลาทอง โดยมี 6 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลอง
มีระดับของไลโซเลซิตินในอาหาร 0, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 และ 1 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ อาหารทุกชุดการทดลองผสมแอสตาแซนทิน
สังเคราะห์ 150 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ให้ปลาทองกินอาหารทดลองวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ หลังจากนั้นเลี้ยงปลาทอง
ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยทุกชุดการทดลองให้กินอาหารที่ไม่ผสมไลโซเลซิตินและแอสตาแซนทินสังเคราะห์ วิเคราะห์ปริมาณ
แอสตาแซนทินในหนังรวมเกล็ด และหาง วัดค่าความเข้มสีที่ล าตัว หาง และวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์ไลเปสในล าไส้ปลาทอง 
 ผลการศึกษาพบว่า สัปดาห์ที่ 8 ปริมาณแอสตาแซนทินเอสเทอร์ในหนังรวมเกล็ดเท่ากับ 40.79±2.95, 44.86±1.46, 
50.41±2.93, 51.83±2.88, 52.70±2.50 และ 52.39±2.57 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล าดับ ในหางเท่ากับ 46.41±1.30, 
51.19±2.00, 56.73±2.04, 56.64±2.36, 57.78±2.20 และ 56.79±2.16 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล าดับ โดยพบว่า ปริมาณ
แอสตาแซนทินเอสเทอร์ในหนังรวมเกล็ด และหาง ในชุดการทดลองที่ 3, 4, 5 และ 6 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) แต่ชุดการทดลองที่ 3, 4, 5 และ 6 มากกว่าชุดการทดลองที่ 1 และ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ค่าความเข้มสีแดง
บริเวณผิวล าตัวเท่ากับ 23.87±1.63, 26.51±1.31, 27.27±1.42, 27.92±1.92, 28.08±1.61 และ 28.51±1.85 ตามล าดับ 
บริเวณหางเท่ากับ 31.58±1.87, 32.55±1.48, 34.59±1.11, 34.80±1.45, 35.20±1.10 และ 35.01±2.01 ตามล าดับ โดยพบว่า 
ค่าความเข้มสีแดงบริเวณผิวล าตัว และหางในชุดการทดลองที่ 3, 4, 5 และ 6 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
แต่มากกว่าชุดการทดลองที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนชุดการทดลองที่ 1 และ 2 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) ส่วนค่าความสว่างและความเข้มสีเหลืองมีค่าแปรผกผันกับค่าความเข้มสีแดง ส าหรับกิจกรรมเอนไซม์ไลเปส
ในส าไส้เท่ากับ 8.51±1.71, 9.67±1.86, 12.04±0.91, 11.36±1.13, 10.88±1.50 และ 11.05±1.62 unit/mg protein ตามล าดับ 
โดยพบว่า กิจกรรมเอนไซม์ไลเปสในชุดการทดลองที่ 3, 4, 5 และ 6 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
แต่มากกว่าชุดการทดลองที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนชุดการทดลองที่ 1 และ 2 แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) และเมื่อปลาทองได้รับอาหารที่ไม่ผสมไลโซเลซิตินและแอสตาแซนทินสังเคราะห์เป็นระยะเวลา  
4 สัปดาห์ พบว่า ปริมาณแอสตาแซนทินที่อยู่ในรูปเอสเทอร์ในหนังรวมเกล็ด และหาง ค่าความเข้มของสีแดงบริเวณผิวล าตัว
และหาง ทุกชุดการทดลองมีค่าลดลง แต่ความแตกต่างทางสถิติของแต่ละชุดการทดลองสอดคล้องกับช่วงระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
ส าหรับกิจกรรมเอนไซม์ไลเปสในล าไส้ ทุกชุดการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) การศึกษาในครั้งนี้
สรุปได้ว่า อาหารที่มีระดับไลโซเลซิติน 0.25 เปอร์เซ็นต์ เหมาะสมในการพัฒนาปลาทองให้มีสีแดง เนื่องจากในหนังรวมเกล็ด 
และหาง มีปริมาณแอสตาแซนทินเอสเทอร์ปริมาณมาก และบริเวณผิวล าตัว และหาง ให้ค่าความเข้มสีแดงมาก โดยที่ระดับ
ของการใช้ไลโซเลซิตินในอาหารน้อยที่สุด 
 
ค าส าคัญ: ปลาทอง ไลโซเลซิติน สี แอสตาแซนทิน เอนไซม์ไลเปส 
   
*ผู้รับผิดชอบ: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทร. 0 2516 9125 Email: kr_0904@hotmail.com 
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Effect of Lysolecithin to Astaxanthin on Color of Goldfish Carassius auratus (Linnaeus, 1758) 
 
Yanut Seangchuen1*, Krissana Tebsun1 and Pravilada Wigraiphat2  
1Aquatic Plants and Ornamental Fish Aquaculture Research and Development Group 
2Aquatic Animal Feed Research and Development Division 
 
Abstract 
 The effect of lysolecithin to astaxanthin on color of goldfish was studied. There were 6 treatments 
with 6 different levels of lysolecithin at 0, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 and 1% in diets, respectively. All diets were 
mixed with 150 mg synthetic astaxanthin per 1 kg feed.  Fish were fed twice daily for 8 weeks, after that fish 
were fed with diet without lysolecithin and synthetic astaxanthin for 4 weeks. Astaxanthin in skin with scale, 
caudal fin, color intensity of body and caudal fin, as well as the activity of lipase enzyme in intestine of goldfish 
then were determined. 
 The result showed that in the eighth week, astaxanthin esters in skin with scale of treatment 1 - 6 
were 40.79±2.95, 44.86±1.46, 50.41±2.93, 51.83±2.88, 52.70±2.50 and 52.39±2.57 mg/kg, respectively, and 
in caudal fins were 46.41±1.30, 51.19±2.00, 56.73±2.04, 56.64±2.36, 57.78±2.20 and 56.79±2.16 mg/kg, 
respectively. Astaxanthin esters in skin with scale, and in caudal fin among treatment 3, 4, 5 and 6 were not 
statistically significant different (p>0.05) but those were significantly higher than treatment 1 and 2 (p<0.05). 
The a* value (redness) in body of fish in 6 treatments were 23.87±1.63, 26.51±1.31, 27.27±1.42, 27.92±1.92, 
28.08±1.61 and 28.51±1.85, respectively, and in caudal fins were 31.58±1.87, 32.55±1.48, 34.59±1.11, 
34.80±1.45, 35.20±1.10 and 35.01±2.01, respectively. The a* value on body and tail fin in treatment 3, 4, 5 
and 6 were not statistically different (p>0.05) but they were remarkably higher than treatment 1 (p<0.05), 
and no statistically significance (p>0.05) was found between treatment 1 and treatment 2. The l* value 
(lightness) and b* value (yellowness) were inversely proportional with the a* value. Lipase enzyme activities 
in intestine of fish in treatment 1 - 6 were 8.51±1.71, 9.67±1.86, 12.04±0.91, 11.36±1.13, 10.88±1.50 and 11.05±1.62 
unit/mg protein, respectively. Lipase enzyme activity in treatment 3, 4, 5 and 6 were not significant different 
(p>0.05), however those were significantly higher than treatment 1 (p<0.05). There was no statistically difference 
(p>0.05) between treatment 1 and 2. After goldfish were fed without lysolecithin and synthetic astaxanthin 
for 4 weeks, it was found that astaxanthin esters in skin with scale, and caudal fin, a* value of body and 
caudal fin in all treatments were decreased in same trend with those in the eighth weeks period of experiment. 
No significant difference was observed in lipase enzyme activity in intestine in all treatments (p>0.05). 
In conclusion, feeding goldfish with 0.25% lysolecithin was a suitable dose for red intensity development 
due to it was the lowest concentration of lysolecithin in diet showing high astaxanthin esters and red intensity 
in skin with scale, and caudal fin of goldfish 
 
Keywords: Goldfish, lysolecithin, color, astaxanthin, lipase enzyme 
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การเพาะและอนุบาลปลาหม่น 
 
ศุภยศ ลาภล้น* และ อนุสรณ์ แสนอาษา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดแม่ฮ่องสอน 
 
บทคัดย่อ 

การเพาะและอนุบาลปลาหม่น BanganaidevdeviI (Hora,i1936) ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดแม่ฮ่องสอน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 โดยเพาะพันธุ์ปลาหม่นจ านวน 36 คู่ พ่อพันธุ์ 
มีความยาวเฉลี่ย 18.22±1.31 เซนติเมตร น้ าหนักเฉลี่ย 54.13±1.48 กรัม แม่พันธุ์ มีความยาวเฉลี่ย 17.19±2.16 เซนติเมตร
น้ าหนักเฉลี่ย 52.96±2.22 กรัม แบ่งการทดลองเป็น 4 ชุดการทดลอง โดยชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 ฉีดกระตุ้นแม่พันธุ์ด้วย 
ฮอร์โมนสังเคราะห์ busereliniacetate (Bus) ในอัตรา 10, 20 และ 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 
domperidone (Dom) 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนชุดการทดลองที่ 4 (ชุดควบคุม) ฉีดด้วยน้ าเกลือ 1 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม 
ส่วนพ่อพันธุ์ฉีดกระตุ้นด้วย (Bus) 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ (Dom) 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ท าการผสมเทียมด้วยวิธี
แห้งดัดแปลง น าไข่ไปฟักลงในถังไฟเบอร์กลาสขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร พบว่า ชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีอัตราการตกไข่ 
100 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการปฏิสนธิ 68.00±3.60, 74.66±8.62 และ 57.00±8.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ อัตราการฟัก
82.70±4.00, 86.21±3.27และ 69.57±12.36 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และอัตราการรอดตาย 68.38±24.29, 56.04±1.98 และ 
60.51±5.73 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่า ทั้ง 4 ชุดการทดลอง มีความแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญ (p>0.05) สรุป การฉีดกระตุ้นด้วย Bus ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ Dom 10 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็นอัตราที่เหมาะสมในการเพาะพันธุ์ปลาหม่น ไข่ปลาหม่นมีลักษณะกลมใส เป็นไข่ประเภทครึ่งจมครึ่งลอย 
(semi-bouyant egg) ไข่ก่อนได้รับการผสมมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 1.03±0.06 มิลลิเมตร พัฒนาการของคัพภะในระยะต่าง ๆ 
หลังจากท่ีไข่ได้รับการผสมใช้เวลาดังนี้ ระยะ cleavage ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 51 นาที ระยะ blastula ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง 18 นาที 
ระยะ gastrula ใช้เวลา 5 ช่ัวโมง 20 นาที พัฒนาจนถึงเกิด somite ใช้เวลา 9 ช่ัวโมง 24 นาที ไข่เริ่มฟักเป็นตัวหลังจาก 
ได้รับการผสม 16 ช่ัวโมง 12 นาที ลูกปลาหม่นวัยอ่อนพัฒนาจนมีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยใช้เวลา 45 วัน และลูกปลาอายุ 3 วัน 
มีขนาดความยาวเฉลี่ย 5.56 มิลลิเมตร และมีความกว้างปาก 1.03±0.21 มิลลิเมตร การอนุบาลลูกปลาหม่นโดยน า 
ลูกปลาหม่นวัยอ่อนอายุ 7 วัน มีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 0.73±0.02 เซนติเมตร น้ าหนักเฉลี่ย 0.0038±0.0018 กรัม มาอนุบาล
ในตู้กระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร ใส่น้ าปริมาตร 100 ลิตร อนุบาลด้วยอัตราความหนาแน่น 5, 10 และ 15 ตัวต่อลิตร 
เป็นเวลา 45 วัน พบว่ามีความยาวเฉลี่ย 1.78±0.47, 1.46±0.29 และ 1.42±0.31 เซนติเมตร ตามล าดับ น้ าหนักเฉลี่ย 
0.0776±0.0498, 0.0490±0.0264 และ 0.0481±0.0264 กรัม ตามล าดับ และมีเปอร์เซ็นต์อัตราการรอดตายเฉลี่ย 
47.33±3.21, 40.33±7.23 และ 54.99±12.33 ตามล าดับ เมื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่า ลูกปลาที่ปล่อย 
ในอัตราความหนาแน่น 5 ตัวต่อลิตร มีความยาวเฉลี่ยและน้ าหนักเฉลีย่มากกว่าลูกปลาที่ปล่อยในอัตราความหนาแน่น 10 และ
15 ตัวต่อลิตรiอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนอัตราการรอดตายเฉลี่ยของทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่าง 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) สรุปได้ว่าการอนุบาลลูกปลาหม่นในตู้กระจกที่อัตราความหนาแน่น 5 ตัวต่อลิตร เป็นอัตรา
เหมาะสมที่สุด เมื่อพิจารณาจากการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย 
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Breeding and Nursing of Bangana devdevi (Hora, 1936) 
 

Supayos Laploun* and Anusorn sanarsa 
Maehongson Inland Aquaculture Research and Development Center 
 

Abstract 
Study of Breeding and nursing of Bangana devdevi (Hora, 1936) was conducted at the MaeHong Son 

Freshwater Aquaculture Research and Development Center from October 2018 to September 2019. 36 pairs 
of bloodstock were prepared for breeding. The average length and weight of female were 18.22±1.31 cm 
and 54.13±1.48 g and male were 17.19±2.16 cm and 52.96±2.22 g, respectively. The experiment was divided 
into 4 treatments which female brooders in the 1st, 2nd and 3rd treatment were injected with buserelin 
acetate (Bus) at concentrations of 10, 20 and 30 µg/kg, respectively, together with domperidone (Dom) 
10 mg/kg in each injection. The 4th treatment was the control, the saline was injected at 1 ml/kg to the female 
brooders. Male brooders were injected with buserelin acetate at 10 µg/kg. Modified dry method was 
applied in this propagation. The fertilized eggs were incubated in 1 m3 fiberglass tanks. It was found that 
1st, 2nd and 3rd treatment showed the ovulation rate of 100 % in each treatment with fertilization rate was 
68.00±3.60, 74.66±8.62 and 57.00±8.00 %, respectively. The hatching rate was 82.70±4.00, 86.21±3.27 and 
69.57±12.36 %, respectively. And the survival rate was 68.38±24.29, 56.04±1.98 and 60.51±5.73 %, respectively. 
There was no significant difference (p>0.05) among treatments in all performances. In conclusion, injection 
of 10 µg/kg of Bus with 10 mg/kg of Dom was suitable to induce breeding for female brooder of Bangana 
devdevi. The egg was round, transparency and semi-buoyancy with average diameter of 1.03±0.06 mm. 
The embry development was studied and summarized as follows: cleavage stage at 1 h 51 min, blastula 
at 3h 18 min, gastrula at 5 h 20 min and somite at 9 h 24 min. The larvae hatched out at 16 h 12 min after 
fertilization. It took 45 days for the larvae to develop to juvenile. The 3 days old larvae were averaged 5.56 mm 
in length, with mouth width of 1.03±0.21 mm. In this nursing study,r7rdays old larvae with 0.73±0.02 cm 
in initial length and 0.0038±0.0018 g in initial weight were released in 45X90X45 cm glass tank containing 
100 Lrof water, at stocking density of 5,10 and 15 tails/L. After 45 days, the result came out that the average 
final length was 1.78±0.47, 1.46±0.29 and 1.42±0.31, respectively. The average final weight was 0.0776±0.0498, 
0.0490±0.0264 and 0.0481±0.0264, respectively, average survival rate was 47.33±3.21, 40.33±7.23 and 
54.99±12.33 %, respectively. The final length and weight of 5 tails/L stocking was significantly different with 
those of 10 and 15 tails/L (p<0.05). Conclusion, the density of 5 tails/L was suitable in nursing the 7 days 
old larvae to juvenile in considering the growth and survival rate 
 
Keywords: Bangana devdevi (Hora, 1936), Breeding, Nursing 
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การอนุบาลลูกปลากดหลวง 
 
สมพร กันธิยะวงค์1* ฐาปนพันธ์ สุรจิต1 วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์2 และ ประสาน พรโสภิณ1 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงใหม่ 
2กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
 
บทคัดย่อ 

การอนุบาลลูกปลากดหลวง แบ่งออกเป็น 3 การทดลองดังนี้ (1) ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนชนิด
อาหารในการอนุบาลลูกปลากดหลวงวัยอ่อน ให้ได้ขนาด 1 นิ้ว ได้แก่ ให้อาหารระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ ตลอดการทดลอง 
ให้ไรแดง 3 วัน แล้วปรับเปลี่ยนอาหารโปรตีน 40 % ให้ไรแดง 6 วัน แล้วปรับเปลี่ยนอาหารระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ และ 
ให้ไรแดง 10 วัน แล้วปรับเปลี่ยนอาหารระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ (2) การอนุบาลลูกปลากดหลวงขนาด 1 นิ้ว ให้ได้ขนาด 2 นิ้ว 
ด้วยอัตราความหนาแน่นแตกต่างกันได้แก่ 300, 500, 700 และ 900 ตัวต่อตารางเมตร (3) การอนุบาลลูกปลากดหลวงขนาด 
2 นิ้ว ให้ได้ขนาด 3 นิ้ว ด้วยอัตราความหนาแน่นแตกต่างกันได้แก่ 200, 400, 600 และ 800 ตัวต่อตารางเมตร ท าการทดลอง
ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 

ผลการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนชนิดอาหารในการอนุบาลลูกปลากดหลวงวัยอ่อนให้ได้ขนาด  
1 นิ้ว เริ่มอนุบาลลูกปลาอายุ 5 วันหลังจากฟักเป็นตัว ด้วยอาหารส าเร็จรูปโปรตีน 40 % ตลอดการทดลองให้ผลดีที่สุด 
ใช้ระยะเวลาการอนุบาล 30 วัน ได้ลูกปลาความยาวเฉลี่ย 1.39±0.01 นิ้ว มีต้นทุนการผลิตลูกปลา 0.74 บาทต่อตัว และ 
มีก าไรสุทธิ 12,800.69 บาทต่อรุ่น การอนุบาลลูกปลากดหลวงขนาด 1 นิ้ว ให้ได้ขนาด 2 นิ้ว ด้วยอัตราความหนาแน่น 900 
ตัวต่อตารางเมตร ให้ผลดีที่สุดใช้ระยะเวลาการอนุบาล 28 วัน ได้ลูกปลาความยาวเฉลี่ย 2.07±0.01 นิ้ว มีต้นทุนการผลิต 
ลูกปลา 1.97 บาทต่อตัว และมีก าไรสุทธิ 2,170.57 บาทต่อรุ่น การอนุบาลลูกปลากดหลวงขนาด 2 นิ้ว ให้ได้ขนาด 3 นิ้ว 
ด้วยอัตราความหนาแน่น 800 ตัวต่อตารางเมตร ให้ผลดีที่สุดใช้ระยะเวลาการอนุบาล 21 วัน ได้ลูกปลาที่มีความยาวเฉลี่ย 
3.04±0.10 นิ้ว มีต้นทุนการผลิตลูกปลา 3.47 บาทต่อตัว และมีก าไรสุทธิ 925.02 บาทต่อรุ่น 

สรุปว่าการอนุบาลลูกปลากดหลวงวัยอ่อนให้ได้ขนาด 1 นิ้ว ด้วยอาหารส าเร็จรูปโปรตีน 40 % ตลอดการทดลอง 
การอนุบาลลูกปลาขนาด 1 นิ้ว ให้ได้ขนาด 2 นิ้ว ด้วยอัตราความหนาแน่น 900 ตัวต่อตารางเมตร และการอนุบาลลูกปลา
ขนาด 2 นิ้ว ให้ได้ขนาด 3 นิ้ว ด้วยอัตราความหนาแน่น 800 ตัวต่อตารางเมตร ให้ผลการอนุบาลดีที่สุดเมื่อพิจารณาจาก 
ต้นทุนการผลิตลูกปลา และก าไรสุทธิ 
 
ค าส าคัญ: ปลากดหลวง การอนุบาล 
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Nursing of Channel Catfish Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) 
 
Somporn Kantiyawong1* Thapanapun Surajit1 Witsanuporn Rattanatriwong2 and Prasan Pornsopin1 
1Chiang Mai Inland Aquaculture Research and Development Center 
2Aquaculture Genetics Research and Development Division 
 
Abstract 

Nursing of Channel Catfish, Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818), was conducted at Chiang Mai 
Inland Aquaculture Research and Development Center from October 2018 to September 2019. The study 
was divided into three experiments as follows: (1) Study on appropriate period to adjust feeds for nursing fish 
to 1st inch in length, i.e. fish fed with 40 % protein feed throughout the experiment, fed with moina sp. 
for 3, 6 and 10 days and change to feed 40 % protein feed (2) Nursing fingerling from average length of 
1 inches to average length of 2 inches with density rates of 300, 500, 700 and 900 fingerlings/m2. (3) Nursing 
fingerling from average length of 2 inches to average length of 3 inches with density rates of 200, 400, 600 
and 800 fingerlings/m2.  

The results revealed that optimum period for adjust the nursing feeds from 5 days fry after hatching 
to average length of 1 inch fry in experiment of fish fed throughout 40 % protein feed showed the best 
performance; the average length 1.39±0.01 inch was gained within 30 days nursing period. Cost of fish 
production was 0.74 baht per fingerling and net profit was 12,800.69 baht per nursing crop. The nursing 
of fry average length of 1 inch to average length of 2 inches fingerling showed that at density rate of 900 
fingerlings/m2 showed the best performances; the average length of 2.07±0.01 inches was gained within 
28 days nursing period. Cost of fish production was 1.97 baht per fingerling and net profit was 2,170.57 baht 
per nursing crop. The nursing of fish average length of 2 inches to average length of 3 inches fingerling 
showed that at density rate 800 fingerlings/m2 showed the best results; the average length of 3.04±0.10 
inches was gained within 21 days nursing period, the production cost was 3.47 baht per fingerling and 
the net profit was 925.02 baht per nursing crop.  

Conclusion, Nursing fish of 5 days old after hatching to average length of 1 inch fingerling, 
fed throughout 40 % protein feed at the density rate of 900 and 800 fingerlings/m2 for nursing fish of average 
length 1 inch to 2 inches, and for nursing fish of average length 2 inches to 3 inches revealed the best results 
in considering the cost of fish production and net profits 
 
Keywords: Channel Catfish, nursing 
   
*Corresponding author: 90 Moo 12, Nong Han, Sansai Distric, Chiang Mai Province 50290 
 Tel. 0 5349 8428 E-mail: somkae08@gmail.com  
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การใช้อาหารมีชีวิตในการอนุบาลลูกปลาแกง Cirrhinus molitorella (Valenciennes, 1844) 
ด้วยวิธีการให้ท่ีแตกต่างกัน 
 
ทวีศักดิ ์สกุณา1* นเรศ นาเมืองรักษ์2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดอุดรธานี 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาการใช้อาหารมีชีวิตในการอนุบาลลูกปลาแกง Cirrhinus molitorella (Valenciennes, 1844) ด้วย 
วิธีการให้ที่แตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุดการทดลอง ดังนี้ ชุดการทดลองที่ 1 ใช้พารามีเซียม 1 - 5 วัน โรติเฟอร์น้ าจืด 
3 - 7 วัน ไรแดง 5 - 15 วัน และอาร์ทีเมียวัยอ่อน 13 - 20 วัน ชุดการทดลองที่ 2 ใช้พารามีเซียม 1 - 7 วัน โรติเฟอร์น้ าจืด 
5 – 9 วัน ไรแดง 7 - 15 วัน และอาร์ทีเมียวัยอ่อน 13 - 20 วัน ชุดการทดลองที่ 3 พารามีเซียม 1- 9 วัน โรติเฟอร์น้ าจืด 
7 - 11 วัน ไรแดง 9 - 18 วัน และอาร์ทีเมียวัยอ่อน 16 - 20 วัน สุ่มลูกปลาวัยอ่อนอายุ 3 วัน (มีความยาวเฉลี่ย 0.54±0.03 
เซนติเมตร) ปล่อยในตู้กระจกขนาด 45x92x45 เซนติเมตร ด้วยอัตรา 4 ตัวต่อลิตร เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า มีความยาวเฉลี่ย
เท่ากับ 1.53±0.13 เซนติเมตร ทุกชุดการทดลอง และมีความยาวเพิ่มเฉลี่ยเท่ากับ 182.90 ± 3.32, 182.47±2.35 และ 
181.91±1.27 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ทุกชุดการทดลองมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยและความยาวเพิ่มไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) มีอัตรารอดเฉลี่ยเท่ากับ 57.27±1.90, 52.50±3.98 และ 50.00±2.14 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ 
พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 มีอัตรารอดดีที่สุดและมีความแตกต่างกับชุดการทดลองที่ 2 และ 3 อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
ส่วนชุดการทดลองที่ 2 และ 3 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) จากการศึกษานี้ขนาดของปากปลาแกงมีขนาดใหญ่
กว่าขนาดของอาหารมีชีวิตทั้งหมดที่ใช้อนุบาล ท าให้ลูกปลาสามารถกินอาหารทุกชนิดได้ ถึงแม้จะปรับเปลี่ยนอาหาร  
ตามระยะเวลาที่ก าหนด เป็นเหตุให้ลูกปลาแกงในทุกชุดการทดลองอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่อย่างไรก็ตามในชุด การทดลองที่ 1 
เป็นวิธีการให้อาหารมีชีวิตที่เหมาะสมท าให้ปลาแกงมีอัตรารอดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
 
ค าส าคัญ: ปลาแกง การอนุบาล พารามีเซียม โรติเฟอร์น้ าจืด ไรแดง อาทีเมียวัยอ่อน 
   
*ผู้รับผิดชอบ: 412 หมู่ที่ 2 ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 E-mail: sakuna53@gmail.com 
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Using Live Feed in Nursing Larvae of Mud Carp, Cirrhinu molitorella (Valenciennes, 
1844) 
with the Different Feeding Regimes 
 
Thaweesak sakuna1* Nared namueangrak2 
1Loei Inland Aquaculture Research and Development Center 
2Udon thani Inland Aquaculture Research and Development Center 
 
Abstract 
 Studies on using live feed in nursing larvae of Mud Carp, Cirrhinus molitorella (Valenciennes, 1844) 
with different feeding patterns was conducted with designing into 3 treatments. The 1st treatment, larvae 
were fed with Paramecium during 1st – 5th day of nursing, freshwater rotifer during 3rd – 7th day, water flea 
during 5th – 15th day, and artemia during 13th – 20th days. The 2nd treatment, larvae were fed with Paramecium 
during 1st – 7th day of nursing, freshwater rotifer during 5th – 9th day, water flea during 7th – 15th day, and artemia 
during 13th – 20th days. The 3rd treatment, larvae were fed with Paramecium during 1st – 9th day of nursing, 
freshwater rotifer during 7th – 11th day, water flea during 9th – 18th day, and artemia during 16th – 20th day. 
3 day old larvae were stocked in 45x92x45 cm glass tank at 4 larvae/L. It was found that average final length 
was 1.53±0.13 cm in every treatment and the average percentage length gain were 182.90±3.32, 182.47±2.35 
and 181.91±1.27%, respectively. There was no significant difference (p>0.05) among all treatments in average 
final length and average percentage length gain. The survival rates were 57.27±1.90, 52.50±3.98 and 
50.00±2.14 %, respectively. The 1st treatment showed the highest survival rate. The 1st treatment was 
significantly different to 2nd and 3rd treatment (p<0.05), while there was no significant difference between 
2nd and 3rd treatment (p> 0.05). By this study, the larvae mouth size was larger than all the live feed. So, 
larvae could eat all live feed although they were fed in different patterns, and caused a good survival rate 
in all treatments. However, the feeding pattern of 1st treatment was most suitable. 
 
Keywords: Mud carp, Cirrhinus molitorella, Mud carp, Paramecium, Rotifer, Water flea, Artemia 
   
*Corresponding author: 412 Moo 2, Chiang Khan Sub-district, Chiang Khan district, Loei Province 42110 
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ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยใบหม่อนในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกอุยเทศ 
 
รจวรรณ จดชัยภูมิ1* ดาราวรรณ ยุทธยงค์2 วัชรพงษ์ แก้วหอม3 จินตนา โตธนะโภคา4 และ สมชาย สุเรรัมย์4 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดแพร่  
2กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า  
3กรมหม่อนไหม 
4ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระบุรี 
 
บทคัดย่อ 
 การทดลองศึกษาผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยใบหม่อนในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกอุยเทศ  
โดยใช้ปลาที่มีน้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 2.61±0.50 กรัม ความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น 7.81±0.20 เซ็นติเมตรเลี้ยงในถังพลาสติก 
ที่มีปริมาตรน้ า 250 ลิตร จ านวนถังละ 30 ตัว โดยปรับสภาพให้คุ้นเคยกับสภาพการทดลองเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้น
เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดส าเร็จรูป ชุดควบคุม อาหารทดลองที่ทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยใบหม่อน 5, 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ 
 ผลการทดลองพบว่าปลาดุกอุยเทศท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองที่ทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยใบหม่อน แตกต่างกัน 4 ชุด
การทดลอง มีน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 105.41±16.48, 130.01±4.50, 96.70±4.57 และ61.66±4.71 กรัม ความยาวสุดท้าย
เฉลี่ยเท่ากับ 105.41±16.48, 130.01±4.50, 96.70±4.57 และ61.66±4.71 เซนติเมตร ตามล าดับ มี Condition factor และ
อัตราการรอดที่ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) แต่พบว่าค่าน้ าหนักเพิ่มต่อวัน เปอร์เซ็นต์น้ าหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ 
ประสิทธิภาพของอาหาร ปริมาณอาหารที่กิน และอัตราการแลกเนื้อ มีค่าแตกต่างกัน (p<0.05) โดยปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลอง
ที่ทดแทนกากถ่ัวเหลืองด้วยใบหม่อน 5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าสูงที่สุด และองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลาดุกอุยเทศ มีค่าความช้ืน 
โปรตีน กาก และเถ้า ใกล้เคียงกัน แต่ค่าไขมันมีความแตกต่างกัน โดยมีค่า 16.86±0.59, 13.78±0.89, 10.63±0.24, และ 
11.04±1.17 ตามล าดับ นอกจากนี้การใช้ใบหม่อนแทนกากถั่วเหลืองไม่มีผลกระทบต่อค่าความสว่างในเนื้อปลาแต่ปลาดุกอุยเทศ 
ที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองที่ทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยใบหม่อน 20 เปอร์เซ็นต์ เนื้อปลามีสีเหลืองมากที่สุด สรุปผลการศึกษาได้ว่า
การทดแทนกากถั่วเหลืองดว้ยใบหม่อนในการเลีย้งปลาดุกอุยเทศ สามารถทดแทนได้ 5 เปอร์เซ็นต ์มีระดับพลังงาน 437.57 กิโลแคลอรี่ 
ต่ออาหาร 100 กรัม 
 
ค าส าคัญ: ปลาดุกอุยเทศ ใบหม่อน เปอร์เซ็นต์การทดแทน 
   
*ผู้รับผิดชอบ: 140 หมู่ 8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 โทร. 0 5450 6024 
 E-mail: phraeinland167@gmail.com 
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Effect of Replacing Soybean Meal with Mulberry Leave on Productive Performance of Hybrid 
Catfish (Clarias gariepinus x Clarias macrocephalus) 
 
Rojjawan Jodchaiyaphum1* Darawan Yuttayong2 Watcharapong Kaewhom3 Jintana Totanapoca4 and 
Somchai Sureram4 
1Phrae Inland Aquaculture Research and Development Center 
2Aquatic Animal Feed Research and Development Division 
3The Queen Sirikit Department of Sericulture 
4Saraburi Inland Aquaculture Research and Development Center 
 
Abstract 

The effect of substituting soybean meal with mulberry leaves on the growth of Catfish was studied 
and experimented by using fish at average initial weight of 2.61±0.50 g., initial average length of 7.81±0.20 cm. 
Fish were raised in a plastic tank of 250 liters of water, 30 fish were stocked per tank. Experimented fish 
were adjusted to accustom to the experimental conditions for a period of 1 week. Fish were fed with control 
diet and experimental diets that replaced soybean meal with 5, 10 and 20 percent of mulberry leaves for 
16 weeks. 

The results showed that the hybrid catfish fed with four experimental diets showed the differences 
of average final weight of 105.41±16.48, 130.01±4.50, 96.70±4.57, and 61.66±4.71 g, average final length of 
105.41±16.48, 130.01±4.50, 96.70±4.57, and 61.66±4.71 cm, respectively. The condition factors and survival rate 
were not significantly different (p> 0.05). However, eight gain per day, weight gain percentage, specific growth rate, 
food efficiency, amount of food eaten, and the FCR were significantly different (p<0.05), particularly 
fish fed with 5 percentage mulberry leaf-substituted experimental feed showed the highest performances. 
The chemical composition of the hybrid catfish including moisture, protein, residue, and ash were similar, 
but the lipid were different with the values of 16.86±0.59, 13.78±0.89, 10.63±0.24 and 11.04±1.17, respectively. 
Substituting soybean meal with mulberry leaves in experimental feed did not effect on the brightness. 
However, fish fed with 20 percentage of the mulberry leaf experimental feed meal showed the most yellow color 
in flesh. In conclusion, mulberry leaves could substitute soybean meal at 5 percentage in cultivation of 
hybrid catfish with an energy level of 437.57 kcal per 100 grams of food. 
 
Keywords: Hybrid Catfish, Mulberry Leave, Percent of Replacment  
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ความเป็นพิษและประสิทธิภาพของน้้ามันกานพลูในการสลบลูกปลาหลด 
 
วิภารัตน์ แสงจันทร์1* อัญชลี นงค์นวล2 มนตรี สุดวิลัย3 สมพงษ์ การเพ่ิม4 และ นงนุช สุวรรณเพ็ง5 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดขอนแก่น 
2กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
3สํานักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด 
4ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยภูมิ 
5ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดร้อยเอ็ด 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาความเป็นพิษและประสิทธิภาพของน้ํามันกานพลูในการสลบลูกปลาหลด แบ่งเป็น 2 การทดลอง การทดลองที่ 1
ศึกษาความเป็นพิษของสารละลายน้ํามันกานพลู โดยการหาค่าความเข้มข้นที่ทําให้ลูกปลาหลด จํานวนครึ่งหนึ่งตายในระยะเวลา
24 ช่ัวโมง (24-hr LC50) ในลูกปลาหลดอายุ 15 และ 30 วัน ทําการทดลองแบ่งระดับความเข้มข้นเป็น 0, 8, 11, 14, 17, และ 
20 มิลลิกรัมต่อลิตร ในลูกปลาหลดอายุ 45 และ 60 วัน ทําการทดลองแบ่งระดับความเข้มข้นเป็น 0, 13, 16, 19, 22, และ 
25 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ละความเข้มข้น ทําการทดลอง 3 ซํ้า จากผลการศึกษา พบว่า ความเข้มข้นของน้ํามันกานพลูที่ทําให้ 
ลูกปลาหลดอายุ 15, 30, 45 และ 60 วัน มีนํ้าหนักเฉลี่ย 0.0184±0.01, 0.0354±0.03, 0.0632±0.01 และ 0.2256±0.06 กรัม 
และความยาวเฉลี่ย 14.77±2.67, 17.04±2.81, 26.72±2.59 และ 41.93±4.00 มิลลิเมตร ตามลําดับ จํานวนครึ่งหนึ่งตายในเวลา 
24 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 16.96, 16.98, 17.40 และ 17.68 มิลลิกรัมต่อลิตร (ช่วงความเช่ือมั่นที่ 95% อยู่ในช่วง 15.35 - 18.62, 
15.37 - 18.79, 15.82 - 18.98 และ 16.13 - 19.07 มิลลิกรัมต่อลิตร) ตามลําดับ การทดลองที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันกานพลู
ในการสลบลูกปลาหลดอายุ 15, 30, 45 และ 60 วัน ทดสอบกับนํ้ามันกานพลูที่ระดับความเข้มข้น 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 
30 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ละความเข้มข้น ทําการทดลอง 3 ซํ้า จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความเข้มข้นของสารละลาย 
นํ้ามันกานพลูต่ําสุดที่เหนี่ยวนําให้ลูกปลาหลดอายุ 15 และ 30 วัน สลบในระยะที่ 3 คือ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร สําหรับลูกปลาหลด
อายุ 45 และ 60 วัน คือ ความเข้มข้นที่ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยลูกปลาหลดฟื้นจากอาการสลบทุกตัวได้ มีระยะการฟื้นตัว
ภายใน 5 นาที หลังสิ้นสุดการทดลองมีอัตรารอดตาย 100% จึงเป็นความเข้มข้นที่เหมาะสมในการใช้น้ํามันกานพลูเพื่อการสลบ 
ลูกปลาหลดเพื่อลดความบอบชํ้า ลดความเครียดในการช่ังน้ําหนักและวัดความยาว การติดเครื่องหมาย การเก็บเลือด หรือตรวจโรค 
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Toxicity and Efficacy of Clove Oil as anesthetizing for Juvenile Peacock Eel, 
Macrognathus siamensis (Günther, 1861) 
 
Wiparat Saengchan1* Aunchalee Nongnoul2 Montree Sodvilai3 Somphong Karnphoem4 
and Nongnuch Suwannapeng5 
1Khon Kaen Inland Aquaculture Research and Development Center 
2Inland Aquaculture Research and Development Division 
3Roiet Fisheries Provincial Office 
4Chaiyaphum Inland Fisheries Research and Development 
5Roiet Inland Aquaculture Research and Development Center 
 
Abstract 
 The toxicity and efficacy of clove oil as anesthetizing for juvenile peacock eel were tested. 
The study was divided into 2 experiments: the first experiment, acute toxic effect of clove oil to juvenile 
peacock eel was determined, the lethal concentration at 50% population of the tested fish at 24 hour 
(24-hr LC50) was examined with three replications. Concentration of clove oil at 0, 8, 11, 14, 17 and 20 mg/L 
were applied to 15 and 30 days old Peacock Eel. While in 45 and 60 days old peacock eel were exposed 
to 0, 13, 16, 19, 22 and 25 mg/L of clove oil. The study showed that peacock eel juvenile of 15, 30, 45 and 
60 days were average weight of 0.0184±0.01, 0.0354±0.03, 0.0632±0.01 and 0.2256±0.06 g, and average length 
of 14.77±2.67, 17.04±2.81, 26.72±2.59 and 41.93±4.00 mm, respectively, they showed the 24-hr LC50 values 
of 16.96, 16.98, 17.40 and 17.68 mg/L (95% confidence interval of 15.35 - 18.62, 15.37 - 18.79, 15.82 - 18.98 
and 16.13 - 19.07 mg/L, respectively.) The second experiment, efficacy of clove oil (0, 5, 10, 15, 20, 25 and 
30 mg/L) as an anesthetic to 15, 30, 45 and 60 days old peacock eel were examined with 3 replicates. 
It elucidated that the lowest concentration of clove oil for stage 3 anesthesia induction of 15 and 30 days old 
peacock eel were 20 mg/L, while 45 and 60 days old peacock eel were insensible at 30 mg/L concentration 
of anesthesia. All fish had the recovery time from anesthesia within 5 minutes with 100% survival. Therefore, 
these concentrations were recommended to anesthesia for peacock eel juvenile to relieve pain and  
reduce stress from measurement of weight and length of fish, tagging of fish, blood sample collection 
and disease diagnostic test. 
 
Keywords: clove oil, anesthetizing, Peacock Eel 
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ค้าน้า 
 ปลาหลดมีช่ือวิทยาศาสตร์ Macrognathus siamensis (Günther, 1861) จัดอยู่ในวงศ์ Mastacembelidae 
เป็นปลาน้ําจืดพื้นเมืองของไทย อยู่ในวงศ์เดียวกับปลากระทิง แต่ขนาดเล็กกว่าปลากระทิง ปลาหลดมีรูปร่างคล้ายปลาไหล 
ปลายปากยื่นยาวและสามารถเคลื่อนไหวยืดหดได้ ปากเล็กฟันเล็กและคม มีร่องเหงือกขนาดเล็กเปิดอยู่ใต้หัว บริเวณส่วนหัว 
ไม่มีหนาม ลําตัวมีเกล็ดขนาดเล็กมีเมือกลื่น ลําตัวกลมรี ส่วนค่อนไปทางหางจะแบน ครีบหลังมีหนามแหลม ความยาวที่พบใน
ประเทศไทย พบยาวถึง 30 เซนติเมตร ว่ายน้ําพริ้วสวยงาม มีสีเทาและดํา ปลาหลด เป็นปลาน้ําจืดที่อาศัยอยู่ตามแม่น้ํา 
ลําคลอง หนอง และบึง สามารถอยู่ได้ในน้ํากร่อย แต่ส่วนใหญ่พบในแหล่งน้ําจืดที่เป็นแหล่งน้ําไหล ชอบนอนฝังทราย หรือพื้นโคลน 
ชอบอาศัยอยู่ตามที่หลบซ่อน มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย อินเดีย พม่า และเวียดนาม (กฤติมา และสําเนาว์ , 2557 อ้างตาม 
หทัยรัตน์ 2545) ปลาหลด เป็นปลากินเนื้อ (carnivorous fish) ชอบกินอาหารจําพวกตัวอ่อนแมลง ตัวหนอน ไส้เดือน สัตว์เล็กๆ 
และเศษซากเน่าเปื่อย หากินทั้งกลางวันและกลางคืน แต่นิสัยตามธรรมชาติแล้ว ปลาหลดชอบหากินเวลากลางคืน (Nocturnal fish) 
กลางวันมักจะนอนฝังทรายเพื่อหลบศัตรูและซุ่มโจมตีเหยื่อ แต่มีการขึ้นมากินอาหารบ้างเป็นบางครั้ง (กฤติมา และสําเนาว์, 2557) 
ปลาหลดจัดว่าเป็นปลาที่มีรสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภค สามารถประกอบอาหารได้ทั้งในลักษณะปลาสด และปลาตากแห้ง 
ปลาหลดสด ราคากิโลกรัมละ 200 - 300 บาท ปลาหลดตากแห้งมีราคากิโลกรัมละ 350 - 450 บาท (จากการสํารวจราคาขาย
ในจังหวัดร้อยเอ็ดในปี พ.ศ. 2561) ปัจจุบันปลาหลดในธรรมชาติลดจํานวนลงอย่างมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
การใช้สารเคมีในการทําการเกษตรที่มากขึ้น ส่งผลให้อาหารธรรมชาติของปลาหลด เช่น สัตว์หน้าดินและไส้เดือนน้ํา 
ไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ เป็นต้น ทําให้ปลาหลดขาดอาหารและตายลงในที่สุด ซึ่งอาจส่งผลทําให้ปลาหลดสูญพันธุ์ได้ 
ในอนาคต ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดร้อยเอ็ด ได้ดําเนินการเพาะพันธุ์ปลาหลด และพบปัญหาว่าการอนุบาล
ลูกปลาหลดที่มีอายุตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป มีอัตรารอดตายต่ํา เนื่องจากลูกปลาหลดในระยะอนุบาลนี้จะมีขนาดเล็ก บอบชํ้าง่าย 
ถ้านําไปใช้ในงานทดลอง หรือมีการจับปลาเพื่อช่ังน้ําหนัก วัดความยาว หรือมีการเคลื่อนย้าย จะทําให้ลูกปลาบอบชํ้า และเกิด
การสูญเสียได้ง่าย แนวทางการลดการสูญเสีย จึงควรทําให้ลูกปลาสลบก่อน เพื่อไม่ให้ลูกปลามีการเคลื่อนไหวก่อนนําไปดําเนินการ
ต่อไป ปัจจุบันมียาสลบหลายชนิดที่นํามาใช้ในปลา เช่น Finquel (MS-222), Benzocaine, Metomidate, 2-Phenoxyethanol 
และ Quinaldine สําหรับประเทศไทยยาสลบท่ีนิยมใช้ คือ Quinaldine และ 2-Phenoxyethanol เพราะมีประสิทธิภาพที่ดี
ราคาถูก และสามารถเตรียมได้ง่าย (ดนัย และคณะ, 2551 อ้างตาม บัณฑิตย์ และคณะ, 2547) แต่การใช้สารเคมีเป็นยาสลบ
อาจมีสารตกค้างในตัวปลาทําให้ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย เช่น การใช้ MS-222 ต้องมีระยะหยุดใช้ยาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
21 วัน ก่อนนําปลาปล่อยสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ หรือนําไปบริโภค (ดนัย และคณะ, 2551 อ้างตาม นาวิน และคณะ, 2549) 
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีการนําน้ํามันกานพลูมาใช้ในการสลบสัตว์นํ้าเพื่อการลําเลียงขนส่ง และในการทํางานวิจัยเพื่อช่วยไม่ให้
สัตว์น้ําเคลื่อนไหวในขณะที่ทําการสังเกต ตรวจวัดความยาว ช่ังน้ําหนัก หรือทําเครื่องหมายสัตว์น้ํา นํ้ามันกานพลูออกฤทธิ์ได้ดี
แม้ใช้ในความเข้มข้นต่ํา (Munday and Wilson, 1997) มีราคาไม่แพงปลอดภัยต่อผู้ใช้สามารถชักนําการสลบอย่างสงบ 
และไม่ต้องมีระยะหยุดยาก่อนส่งขาย แต่เนื่องจากสัตว์น้ํามีความทนทานต่อฤทธิ์ของน้ํามันกานพลูแตกต่างกัน ทําให้ความเข้มข้น
ที่เหมาะสมในการใช้ในสัตว์น้ําแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าการใช้น้ํามันกานพลูในสัตว์น้ําทําให้สัตว์
มีระยะเวลาฟื้นตัว (recovery time) นานกว่ายาสลบชนิดอื่น (Griffths, 2000; Munday and Wilson, 1997; Pirhonen 
and Schreck, 2003) จึงเป็นข้อควรระวังที่ต้องให้ความสําคัญในการใช้งาน 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของสารละลายน้ํามันกานพลู ที่ทําให้ลูกปลาหลด
จํานวนครึ่งหนึ่งตายในระยะ 24 ช่ัวโมง (24-hr LC50) เพื่อเป็นแนวทางในการใช้น้ํามันกานพลูในระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม
ในการสลบปลาหลดเพื่อลดความบอบชํ้า ลดความเครียดในการชั่งน้ําหนักและวัดความยาว การติดเครื่องหมาย การเก็บเลือด 
หรือตรวจโรค ลูกปลาหลดต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อทราบระดับความเข้มข้นของสารละลายน้ํามันกานพลูที่มีความเป็นพิษเฉียบพลัน ทําให้ลูกปลาหลดอายุ 15, 
30, 45 และ 60 วัน จํานวนครึ่งหนึ่งตายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 
 2. เพื่อทราบประสิทธิภาพของสารละลายน้ํามันกานพลูที่ระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม ในการสลบลูกปลาหลดอายุ 
15, 30, 45 และ 60 วัน 
 
วิธีด้าเนินการ 
 1. การวางแผนการศึกษา 
  1.1 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design; CRD) โดยแบ่งการทดลอง
ออกเป็น 2 การทดลอง ดังนี้ 
   การทดลองที่ 1 ศึกษาความเป็นพิษของสารละลายน้ํามันกานพลู โดยการหาค่าความเข้มข้น 
ของน้ํามันกานพลูที่ทําให้ลูกปลาหลดจํานวนครึ่งหนึ่งตายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง (24-hr LC50) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 
2 การทดลอง ดังนี ้
    1.1.1 การทดลองเบื้องต้น เพื่อหาช่วงความเข้มข้นสูงสุดของสารละลายน้ํามันกานพลู 
ที่ทําให้ลูกปลาหลดมีชีวิตรอด 100% และความเข้มข้นต่ําสุดที่ทําให้ลูกปลาตาย 100% เพื่อประมาณช่วงความเข้มข้น 
ของสารละลายน้ํามันกานพลูที่ใช้ในการทดลองอย่างละเอียด โดยทดลองลูกปลาหลด อายุ 15, 30, 45 และ 60 วัน ทดสอบ
กับน้ํามันกานพลูความเข้มข้น 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, และ 40 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุด 
การทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา แต่ละซ้ําใช้ลูกปลาทดลอง 10 ตัวต่อภาชนะ โดยสังเกตและบันทึกจํานวนปลาที่ตายในระยะเวลา 
ทําการทดลอง 24 ช่ัวโมง 
    1.1.2 การทดลองอย่างละเอียด ทําการทดลองโดยใช้ช่วงความเข้มข้นของสารละลาย 
น้ํามันกานพลูที่ได้จากการทดลองที่ 1.1.1 แบ่งความเข้มข้นออกเป็น 6 ระดับ โดยทดลองลูกปลาหลด อายุ 15 และ 30 วัน 
ทดสอบกับน้ํามันกานพลูความเข้มข้น 0, 8, 11, 14, 17, และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร และทดลองลูกปลาหลด 45 และ 60 วัน 
ทดสอบกับน้ํามันกานพลูความเข้มข้น 0, 13, 16, 19, 22, และ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งแบ่งการทดลองรวมเป็น 4 ชุด 
การทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา แต่ละซ้ําใช้ลูกปลาทดลอง 10 ตัวต่อภาชนะตลอดการทดลองจะให้อากาศเพื่อป้องกันการขาดออกซิเจน 
สังเกตลักษณะอาการและบันทึกจํานวนปลาที่ตายในระยะเวลาทําการทดลอง 24 ช่ัวโมง โดยใช้เกณฑ์ตัดสินว่าสัตว์ทดลองตาย 
จากการหยุดเคลื่อนไหวและไม่ตอบสนองสิ่งกระตุ้น (Throp and Lake, 1974) เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง นําเปอร์เซ็นต์การตายสะสม
ของสัตว์ทดลองในแต่ละระดับความเข้มข้นไปคํานวณหาค่าความเข้มข้นที่ทําให้ลูกปลาหลดตาย 50 เปอร์เซ็นต์ (LC50) ในเวลา 
24 ช่ัวโมง ตามวิธีของ Finney (1971) 
   การทดลองที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันกานพลูในการสลบลูกปลาหลดอายุ 15, 30, 45 
และ 60 วัน ทดสอบกับน้ํามันกานพลูความเข้มข้น 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ละชุดการทดลองปล่อยปลา
ที่ระดับความหนาแน่น 10 ตัวต่อภาชนะ โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา 
  1.2 สถานท่ีและระยะเวลาดําเนินการ 
   ดําเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ าจืดร้อยเอ็ด ระหว่าง 
เดือนพฤษภาคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
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 2. วิธีการทดลอง 
  2.1 การทดลองที่ 1.1.1 การทดลองเบื้องต้น เพื่อหาช่วงความเข้มข้นสูงสุดของสารละลายน้ํามันกานพลู 
ที่ทําให้ลูกปลาหลดมีชีวิตรอด 100% และความเข้มข้นต่ําสุดที่ทําให้ลูกปลาตาย 100% เพื่อประมาณช่วงความเข้มข้นของ
สารละลายน้ํามันกานพลูที่ใช้ในการทดลองอย่างละเอียด 
   2.1.1 ภาชนะทดลอง 
    ใช้กะละมังพลาสติก ขนาด 5,000 มิลลิลิตร เติมน้ําให้ได้ปริมาตร 2,000 มิลลิลิตร 
ทุกใบมีหัวทรายให้อากาศ 1 จุด 
   2.1.2 ปลาทดลอง 
    ลูกปลาหลดที่ ใ ช้ในการทดลองได้จากการเพาะพันธุ์ปลาที่ เลี้ ยงในศูนย์วิจัย 
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดร้อยเอ็ด เป็นลูกปลาที่เพาะพันธุ์จากพ่อแม่พันธุ์รุ่นเดียวกัน และอนุบาลด้วยวิธีเดียวกัน 
เมื่อลูกปลาอายุ 15, 30, 45 และ 60 วัน คัดขนาดลูกปลาหลดที่มีขนาดเดียวกัน จํานวน 30 ตัวต่อชุดการทดลอง 
แล้วสุ่มลูกปลาหลด จํานวน 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อวัดความยาวเริ่มต้นด้วยเครื่องมือวัด Vernier Caliper มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 
และช่ังน้ําหนักด้วยเครื่องช่ังไฟฟ้าทศนิยม 4 ตําแหน่ง มีหน่วยเป็นกรัม แล้วนํามาหาน้ําหนักเฉลี่ย และความยาวเฉลี่ย 
จากนั้นสุ่มนับจํานวนลูกปลาหลดแล้วจับฉลากลงภาชนะทดลอง ตามจํานวนชุดการทดลองที่กําหนด และงดให้อาหารปลา 
ก่อนการทดลอง 24 ช่ัวโมง 
   2.1.3 การเตรียมสารละลายน้ํามันกานพลู 
    เนื่องจากน้ํามันกานพลูไม่ละลายน้ํา จึงเตรียมโดยใช้เอทิลแอลกอฮอล์ 95% 
เป็นตัวทําละลายให้เป็นสารละลายน้ํามันกานพลูที่มีความเข้มข้น 10% โดยมีส่วนผสมระหว่างน้ํามันกานพลูกับ 
เอทธิลแอลกอฮอล์ 95% ในอัตราส่วน 1:10 (น้ํามันกานพลู 1 ส่วน และเอทธิลแอลกอฮอล์ 9 ส่วน) จากนั้นใช้สารละลาย
น้ํามันกานพลูนี้เตรียมสารละลายน้ํามันกานพลูความเข้มข้นต่าง ๆ 
  2.2 การทดลองที่ 1.1.2 ศึกษาความเป็นพิษของสารละลายน้ํามันกานพลู โดยการหาค่าความเข้มข้น 
ที่ทําให้ลูกปลาหลดจํานวนครึ่งหนึ่งตายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง (24-hr LC50) ทําการทดลองอย่างละเอียด โดยใช้ช่วงความเข้มข้น
ของสารละลายน้ํามันกานพลูที่ได้จากการทดลองที่ 1.1.1 และดําเนินตามการทดลองที่ 1.1.1 ข้อ 2.1.1 - 2.1.3 
   2.2.1 นําข้อมูลที่ได้จากการทดลองวิเคราะห์หาค่า 24-hr LC50 โดยวิธี Probit analysis program 
(Raymond, 1987) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งหมดใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
  2.3 การทดลองที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันกานพลูในการสลบลูกปลาหลดอายุ 15, 30, 45 และ 60 วัน
ทดสอบกับนํ้ามันกานพลูที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน 
   2.3.1 ภาชนะทดลอง 
    ใช้กะละมังพลาสติก ขนาด 5,000 มิลลิลิตร เติมน้ําให้ได้ปริมาตร 2,000 มิลลิลิตร 
ทุกใบมีหัวทรายให้อากาศ 1 จุด 
   2.3.2 ปลาทดลอง 
    ลูกปลาหลดที่ ใ ช้ในการทดลองได้จากการเพาะพันธุ์ปลาที่ เลี้ ยงในศูนย์วิจัย 
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดร้อยเอ็ด เป็นลูกปลาที่เพาะพันธุ์จากพ่อแม่พันธุ์รุ่นเดียวกัน และอนุบาลด้วยวิธีเดียวกัน 
เมื่อลูกปลาอายุ 15, 30, 45 และ 60 วัน คัดขนาดลูกปลาหลดที่มีขนาดเดียวกัน จํานวน 210 ตัวต่อชุดการทดลอง 
แล้วสุ่มลูกปลาหลด จํานวน 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อวัดความยาวเริ่มต้นด้วยเครื่องมือวัด Vernier Caliper มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 
และช่ังน้ําหนักด้วยเครื่องช่ังไฟฟ้าทศนิยม 4 ตําแหน่ง มีหน่วยเป็นกรัม แล้วนํามาหาน้ําหนักเฉลี่ย และความยาวเฉลี่ย 
จากนั้นสุ่มนับจํานวนลูกปลาหลดตามความเข้มข้นของสารละลายน้ํามันกานพลูที่กําหนดแล้วจับฉลากลงภาชนะทดลอง 
และงดให้อาหารปลาก่อนการทดลอง 24 ช่ัวโมง 
   2.3.3 การเตรียมสารละลายน้ํามันกานพลู 
    สารละลายน้ํามันกานพลู เนื่องจากน้ํามันกานพลูไม่ละลายน้ํา จึงเตรียมโดยใช้
เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ทําละลายให้เป็นสารละลายน้ํามันกานพลูที่มีความเข้มข้น 10% โดยมีส่วนผสมระหว่างน้ํามันกานพลู
กับเอทธิลแอลกอฮอล์ 95% ในอัตราส่วน 1:10 (น้ํามันกานพลู 1 ส่วน และเอทธิลแอลกอฮอล์ 9 ส่วน) จากน้ันจึงใช้สารละลาย
น้ํามันกานพลูนี้เตรียมสารละลายน้ํามันกานพลูความเข้มข้นต่าง ๆ 
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   2.3.4 การสังเกตและบันทึกอาการของลูกปลาหลดตลอดการศึกษา 
    การสังเกตและบันทึกอาการของลูกปลาหลด ตามระยะการสลบของปลา ซึ่งลําดับ
ระยะการสลบของปลาแบ่งได้เป็น 4 ระยะ (ดุสิต และคณะ, 2559 อ้างตาม Kamble et al., 2014) ดังนี ้
     ระยะที่ 1: Sedation: ปลาจะแสดงอาการเคลื่อนที่ช้าลงและอยู่นิ่งที่บริเวณ
พื้นภาชนะแต่มีการเคลื่อนที่บ้างเป็นบางครั้ง 
     ระยะที่ 2: Anesthesia: ปลาส่วนใหญ่จะอยู่นิ่งและว่ายน้ําช้าลง มีเพียงบางตัว
ที่แสดงอาการเสียสมดุล 
     ระยะที่ 3: Surgical anesthesia: ปลาจะมีลักษณะสูญเสียการทรงตัว (หงายท้อง) 
และไม่มีการตอบสนองต่อการกระตุ้น 
     ระยะที่ 4: Death (ตาย): ปลาจะหยุดหายใจและตาย 
    การสังเกตและบันทึกอาการของลูกปลาหลด โดยสังเกตพฤติกรรมการสลบ รวมทั้ง 
จับเวลาที่ใช้สลบ และเวลาสลบจนฟ้ืน บันทึกหน่วยเวลาเป็นวินาที ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความบอบชํ้าไม่ให้
สัตว์น้ําเคลื่อนไหวในขณะที่ทําการสังเกตตรวจวัดความยาว และช่ังน้ําหนักลูกปลาหลด จึงใช้เกณฑ์การสลบในระยะที่ 3 
โดยปลาหยุดเคลื่อนไหวและไม่มีการตอบสนองต่อการกระตุ้น หากไม่สามารถชักนําให้ลูกปลาหลดสลบในระยะที่ 3 ภายใน 
4 นาที จะบันทึกว่าไม่สามารถชักนําให้ลูกปลาหลดสลบได้ (NA) เมื่อลูกปลาหลดสลบในระยะที่ 3 จะย้ายไปยังภาชนะที่ 
ใส่น้ําสะอาด เพื่อหาระยะเวลาที่ปลาฟื้นตัว (recovery stage) โดยมีหัวทรายให้อากาศ 1 จุด จากนั้นเริ่มจับเวลาสลบจนฟื้น 
บันทึกอัตรารอดตายขณะสลบและหลังทําการสลบเสร็จแล้วพักปลาเพื่อสังเกตอาการปลาเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อศึกษา
ผลข้างเคียงหรืออาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับปลาที่ผ่านการวางยาสลบ 
   2.3.5 การวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
    วิเคราะห์คุณสมบัติของน้ําในภาชนะทดลองระหว่างการทดลอง ดังนี้ 
     - อุณหภูมิน้ําวัดโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้วหน่วยเป็น องศาเซลเซียส 
     - ออกซิเจนที่ละลายน้ํา โดยใช้เครื่องมือวัดออกซิเจน ยี่ห้อ Spectroquant Move 
100 หน่วยเป็น mg/l 
     - ความเป็นกรดเป็นด่างโดยใช้เครื่องมือวัดความเป็นกรดเป็นด่าง ยี่ห้อ 
Eutech pH 700 
     - ความเป็นด่างโดยวิธี titration ตามวิธีของ APHA (1981) หน่วยเป็น mg/l 
as CaCO3 
     - ความกระด้างโดยใช้เครื่องมือวัดความกระด้างยี่ห้อ Spectroquant Move 
100 หน่วยเป็น mg/l as CaCO3 
     - ไนไตรท์โดยใช้เครื่องมือวัดไนไตรท์ยี่ห้อ HACH DR 4000 หน่วยเป็น mg-N/l 
     - ไนเตรทโดยใช้เครื่องมือวัดไนเตรทยี่ห้อ HACH DR 4000 หน่วยเป็น mg-N/l 
     - แอมโมเนียโดยใช้เครื่องมือ HACH DR 4000 หน่วยเป็น mg-N/l 
   2.3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    สิ้นสุดการทดลองนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลตอบสนองของปลาหลดต่อประสิทธิภาพ
ของน้ํามันกานพลูในการสลบลูกปลาหลดอายุ 15, 30, 45 และ 60 วัน ทดสอบกับน้ํามันกานพลูที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน 
วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี one way analysis of variance กรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ก่อนวิเคราะห์ 
ทําการแปลงข้อมูลด้วยวิธี angular transformation ในรูปของ arcsine เพื่อให้ข้อมูลมีการกระจายเป็นแบบปกติ (normal distribution) 
แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของชุดการทดลอง โดยวิธี Duncan’s new multiple rage test ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งหมดใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
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ผลการศึกษา 
 การทดลองที่ 1 ศึกษาความเป็นพิษของสารละลายน้ํามันกานพลู โดยการหาค่าความเข้มข้นที่ทําให้ลูกปลาหลด
จํานวนครึ่งหนึง่ตายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง (24-hr LC50) 
  1. การหาค่าความเป็นพิษของสารละลายน้ํามันกานพลูที่ทําให้ลูกปลาหลดจํานวนครึ่งหนึ่งตายในระยะเวลา 
24 ช่ัวโมง (24-hr LC50) 
   1.1 ค่าความเป็นพิษของสารละลายน้ํามันกานพลูที่ทําให้ลูกปลาหลดจํานวนครึ่งหนึ่งตาย  
ในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง (24-hr LC50) 
 จากการหาค่าความเป็นพิษของสารละลายน้ํามันกานพลูที่ทําให้ลูกปลาหลดอายุ 15, 30, 45 และ 60 วัน มีนํ้าหนักเฉลี่ย 
0.0184±0.01, 0.0354±0.03, 0.0632±0.01 และ 0.2256±0.06 กรัม และความยาวเฉลี่ย 14.77±2.67, 17.04±2.81, 26.72±2.59 
และ 41.93±4.00 มิลลิเมตร ตามลําดับ ที่ทําให้ลูกปลาหลดจํานวนครึ่งหนึ่งตายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง (24-hr LC50) พบว่า 
ลูกปลาหลดในชุดควบคุม (ไม่ใส่น้ํามันกานพลู) ไม่มีการตาย และค่า 24-hr LC50 ของสารละลายน้ํามันกานพลูที่มีผลต่อลูกปลาหลด 
มีค่าเท่ากับ 16.96, 16.98, 17.40 และ 17.68 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ ช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 ความเป็นพิษของสารละลายน้ํามันกานพลูที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน ที่ทําให้ลูกปลาหลดอายุ 15, 30, 45 และ 60 วัน 

จํานวนครึ่งหนึ่งตายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง (24-hr LC50) 
    อาย ุ น้ําหนักเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย LC50 Lower limit at 95%  Upper limit at 95% 
(วัน) (กรัม) (มิลลเิมตร) (มิลลิกรัมต่อลิตร) (มิลลิกรัมต่อลิตร) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
15 0.0184±0.01  14.77±2.67 16.96 15.35 18.62 
30 0.0354±0.03  17.04±2.81 16.98 15.37 18.79 
45 0.0632±0.01  26.72±2.59 17.40 15.82 18.98 
60 0.2256±0.06  41.93±4.00 17.68 16.13 19.07 
 
 การทดลองที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันกานพลูในการสลบลูกปลาหลดอายุ 15, 30, 45 และ 60 วัน ทดสอบ
กับนํ้ามันกานพลูที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน 
  1. ประสิทธิภาพของน้ํามันกานพลูในการสลบลูกปลาหลด 
   1.1 ลกูปลาหลดอายุ 15 วัน 
    ประสิทธิภาพของน้ํามันกานพลูในการสลบลูกปลาหลดอายุ 15 วัน มีนํ้าหนักเฉลี่ย 
0.0184±0.01 กรัม และขนาดความยาวเฉลี่ย 14.77±2.67 มิลลิเมตร เมื่อใช้น้ํามันกานพลูที่ระดับความเข้มข้น 0, 5, 10, 15, 
20, 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยที่ทําให้ลูกปลาหลดสลบในระยะที่ 1 ของชุดการทดลองที่ระดับ 
ความเข้มข้น 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) และลูกปลาหลดใช้เวลาเฉลี่ย
ในการสลบระยะที่ 2 ของชุดการทดลองที่ระดับความเข้มข้น 10, 15, 20, 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความแตกต่างกัน 
ทางสถิติ (P<0.05) และที่ระดับความเข้มข้น 15, 20, 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ทําให้ลูกปลาหลดสลบในระยะที่ 3 
ซึ่งระยะเวลาเฉลี่ยในการสลบและระยะเวลาฟื้นเฉลี่ย ของทั้ง 4 ระดับความเข้มข้นแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
(ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ระยะเวลาเฉลี่ย (นาที) และอัตรารอดตาย (%) ของลูกปลาหลดอายุ 15 วัน เมื่อใช้น้ํามันกานพลูในการสลบลูกปลาหลด 
             ที่ระดับความเข้มข้น 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  ความเข้มข้น 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

 ระยะเวลา (นาที)    อัตรารอดตาย (%) 
 

 
ระยะที่ 1 ระยะที ่2       ระยะที ่3 ระยะที ่4 ระยะฟื้น ระยะเวลา 1 สัปดาห ์

(%) 0 NA   NA NA NA NA         100 
5 2.21±1.13a NA NA NA NA     100 
10 1.50±0.58b 2.31±0.84a NA NA NA     100 

   15** 0.71±0.30c 1.14±0.25b 2.76±0.36a - 4.11±1.36a     100 
    20*** 0.41±0.09c 0.68±0.24c 1.76±0.66b - 2.72±0.82b     100 
    25*** 0.35±0.10c 0.52±0.18c 1.32±0.33c - 2.23±0.36c     100 
    30*** 0.31±0.96c 0.45±0.23c 1.09±0.22c - 2.14±0.33c     100 

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
   NA คือ ไม่สามารถชักนําให้ลูกปลาหลดสลบภายใน 4 นาที 
   **ระดับความเข้มข้นที่สามารถทําให้ลูกปลาหลดสลบในระยะที่ 3 ได้บางตัว 
   ***ระดับความเข้มข้นที่สามารถทําให้ลูกปลาหลดสลบในระยะที่ 3 ได้ทุกตัว 
 
   1.2 ลูกปลาหลดอายุ 30 วัน  
    ประสิทธิภาพของน้ํามันกานพลูในการสลบลูกปลาหลดอายุ 30 วัน มีนํ้าหนักเฉลี่ย 
0.0354±0.03 กรัม และขนาดความยาวเฉลี่ย 17.04±2.81 มิลลิเมตร เมื่อใช้น้ํามันกานพลูที่ระดับความเข้มข้น 0, 5, 10, 15, 
20, 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยที่ทําให้ลูกปลาหลดสลบในระยะที่ 1 ของชุดการทดลองที่ระดับความเข้มข้น 
20, 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) และลูกปลาหลดใช้เวลาเฉลี่ยในการสลบระยะที่ 2 
ของชุดการทดลองที่ระดับความเข้มข้น 20, 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
และที่ระดับความเข้มข้น 20, 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ทําให้ลูกปลาหลดสลบในระยะที่ 3 ซึ่งระยะเวลาเฉลี่ยในการสลบ
และระยะเวลาฟื้นเฉลี่ย ของทั้ง 3 ระดับความเข้มข้นแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที ่3) 
 
ตารางที่ 3  ระยะเวลาเฉลี่ย (นาที) และอัตรารอดตาย (%) ของลูกปลาหลดอายุ 30 วัน เมื่อใช้น้ํามันกานพลูในการสลบลูกปลาหลด 
             ที่ระดับความเข้มข้น 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ความเข้มข้น 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

 ระยะเวลา (นาที)     อัตรารอดตาย (%) 
 ระยะที่ 1 ระยะที ่2       ระยะที ่3 ระยะที ่4 ระยะฟื้น   ระยะเวลา 1 สัปดาห ์ 

0   NA   NA   NA   NA   NA 100 
5 NA NA NA NA NA 100 
10 NA NA NA NA NA 100 
15 NA NA NA NA NA 100 

    20*** 1.03±0.47a  1.17±0.29ns 2.56±0.47a   -   3.41±0.57a 100 
    25*** 0.45±0.08b  0.99±0.27ns 1.59±0.74b - 2.67±0.65b 100 
    30*** 0.40±0.10b  0.90±0.32ns 1.26±0.42b - 2.37±0.55b 100 

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
   NA คือ ไม่สามารถชักนําให้ลูกปลาหลดสลบภายใน 4 นาที 
   ***ระดับความเข้มข้นที่สามารถทําให้ลูกปลาหลดสลบในระยะที่ 3 ได้ทุกตัว 
 
   1.3 ลูกปลาหลดอายุ 45 วัน 
    ประสิทธิภาพของน้ํามันกานพลูในการสลบลูกปลาหลดอายุ 45 วัน มีนํ้าหนักเฉลี่ย 
0.0632±0.01 กรัม และขนาดความยาวเฉลี่ย 26.72±2.59 มิลลิเมตร เมื่อใช้น้ํามันกานพลูที่ระดับความเข้มข้น 0, 5, 10, 15, 
20, 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยที่ทําให้ลูกปลาหลดสลบในระยะที่ 2 ของชุดการทดลองที่ระดับ 
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ความเข้มข้น 20, 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) และที่ระดับความเข้มข้น 25 และ 30 
มิลลิกรัมต่อลิตร ทําให้ลูกปลาหลดสลบในระยะที่ 3 ซึ่งระยะเวลาเฉลี่ยในการสลบและระยะเวลาฟื้นเฉลี่ยของทั้ง 2 ระดับ 
ความเข้มข้นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 ระยะเวลาเฉลี่ย (นาที) และอัตรารอดตาย (%) ของลูกปลาหลดอายุ 45 วัน เมื่อใช้น้ํามันกานพลูในการสลบลูกปลาหลด 
             ที่ระดับความเข้มข้น 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ความเข้มข้น 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

 ระยะเวลา (นาที)     อัตรารอดตาย (%) 
 ระยะที่ 1 ระยะที ่2       ระยะที ่3 ระยะที ่4 ระยะฟื้น   ระยะเวลา 1 สัปดาห ์ 

0    NA    NA    NA     NA       NA 100 
5 NA  NA  NA     NA     NA 100 
10 NA  NA  NA     NA     NA 100 
15 NA  NA  NA     NA     NA 100 
20 - 2.18±0.49a  NA     NA     NA 100 

  25** - 1.19±0.59b 2.40±0.90ns - 3.08±0.78ns 100 
   30*** -     1.14±0.07b 1.96±0.58ns       - 2.93±0.35ns 100 

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
   NA คือ ไม่สามารถชักนําให้ลูกปลาหลดสลบภายใน 4 นาที 
   **ระดับความเข้มข้นที่สามารถทําให้ลูกปลาหลดสลบในระยะที่ 3 ได้บางตัว 
   ***ระดับความเข้มข้นที่สามารถทําให้ลูกปลาหลดสลบในระยะที่ 3 ได้ทุกตัว 
 
   1.4 ลูกปลาหลดอายุ 60 วัน 
    ประสิทธิภาพของน้ํามันกานพลูในการสลบลูกปลาหลดอายุ 60 วัน มีนํ้าหนักเฉลี่ย 
0.2256±0.06 กรัม และขนาดความยาวเฉลี่ย 41.93±4.00 มิลลิเมตร เมื่อใช้น้ํามันกานพลูที่ระดับความเข้มข้น 0, 5, 10, 15, 
20, 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ชุดการทดลองที่ระดับความเข้มข้น 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ทําให้ลูกปลาหลด
สลบในระยะที่ 2 โดยระยะเวลาเฉลี่ยของการชักนําให้เกิดการสลบของทั้ง 2 ระดับความเข้มข้นนี้ ไม่มีความแตกต่างกัน 
ทางสถิติ (P>0.05) และที่ระดับความเข้มข้น 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ทําให้ลูกปลาหลดสลบในระยะที่ 3 ซึ่งระยะเวลาเฉลี่ย 
ในการสลบและระยะเวลาฟื้นเฉลี่ย ของทั้ง 2 ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 ระยะเวลาเฉลี่ย (นาที) และอัตรารอดตาย (%) ของลูกปลาหลดอายุ 60 วัน เมื่อใช้น้ํามันกานพลูในการสลบลูกปลาหลด

ที่ระดับความเข้มข้น 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ความเข้มข้น 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

 ระยะเวลา (นาที)    อัตรารอดตาย (%) 
 ระยะที่ 1 ระยะที ่2        ระยะที ่3     ระยะที ่4     ระยะฟื้น    ระยะเวลา 1 สัปดาห ์

0   NA    NA    NA         NA       NA 100 
5 NA  NA  NA     NA     NA 100 
10 NA  NA  NA     NA     NA 100 
15 NA  NA  NA     NA     NA 100 
20 NA  NA  NA     NA     NA 100 

  25** -  1.59±0.69ns 2.70±0.78ns      -                  4.34±1.19ns 100 
   30*** -    1.24±0.30ns 2.18±0.85ns        -   3.26±0.98ns 100 

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
   NA คือ ไม่สามารถชักนําให้ลูกปลาหลดสลบภายใน 4 นาที 
   **ระดับความเข้มข้นที่สามารถทําให้ลูกปลาหลดสลบในระยะที่ 3 ได้บางตัว 
   ***ระดับความเข้มข้นที่สามารถทําให้ลูกปลาหลดสลบในระยะที่ 3 ได้ทุกตัว 
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  2. คุณภาพน้ํา 
   คุณภาพน้ําระหว่างการทดลองศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันกานพลูในการสลบลูกปลาหลดอายุ 
15, 30, 45 และ 60 วัน ทดสอบกับน้ํามันกานพลูที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน พบว่า มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา 4.0 - 5.0 mg/l, 
ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.88 - 8.59, ความเป็นด่าง 100 - 200 mg/l as CaCO3, ความกระด้าง 100 - 150 mg/l, แอมโมเนียรวม 
0.10 - 0.45 mg-N/l, ไนไตรท์ 0.01 - 0.03 mg-N/l, ไนเตรท 2.1 - 6.3 mg-N/l และอุณหภูมิ 27.2 - 30.1 องศาเซลเซียส ตามลําดับ 
(ตารางที่ 6) 
 
ตารางที่ 6 คุณภาพน้ําบางประการระหว่างการทดลองประสทิธิภาพของน้ํามันกานพลูในการสลบลูกปลาหลด อายุ 15, 30, 45 

และ 60 วัน ทดสอบกับน้ํามันกานพลูที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน 
 

พิสัยคุณภาพนํ้า 
ระดับความเข้มข้น (มลิลิกรัมต่อลติร) 

0 5 10 15 20     25 30 
1. ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (mg/l) 4.0-5.0 4.0-5.0 4.0-5.0 4.0-5.0 4.0-5.0 4.0-5.0 4.0-5.0 
2. ความเป็นกรดเป็นด่าง 8.02-8.25   8.13-8.59 8.21-8.37   8.24-8.58 7.98-8.43 7.91-8.58 7.88-8.51 
3. ความเป็นด่าง (mg/l as CaCO3) 150-200 130-190 120-180 150-190 120-190 100-180 130-170 
4. ความกระด้าง (mg/l) 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 
5. แอมโมเนียรวม (mg-N/l) 0.10-0.27 0.10-0.32 0.10-0.33 0.33-0.42 0.30-0.33 0.33-0.45 0.22-0.33 
6. ไนไตรท์ (mg-N/l) 0.01-0.03 0.01-0.02 0.01-0.02 0.01-0.02 0.01-0.02 0.01-0.02 0.01-0.02 
7. ไนเตรท (mg-N/l) 2.1-2.8 2.1-6.3 2.1-2.7 2.1-5.7 2.1-2.4 2.1-3.1 2.1-5.0 
8. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.2-30.1 27.3-29.6 27.7-30.0 27.2-29.8 27.5-29.9 27.3-29.7 27.7-29.6 
 
วิจารณ์ผลการศึกษา 
 การทดลองที่ 1 ศึกษาความเป็นพิษของสารละลายน้ํามันกานพลู โดยการหาค่าความเข้มข้นที่ทําให้ลูกปลาหลด  
จํานวนครึ่งหนึ่งตายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง (24-hr LC50) 
 การศึกษาความเป็นพิษของสารละลายน้ํามันกานพลูที่ทําให้ลูกปลาหลดอายุ 15, 30, 45 และ 60 วัน จํานวนครึ่งหนึ่ง
ตายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง (24-hr LC50) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ค่า 24-hr LC50 ของสารละลายน้ํามันกานพลูที่มีผลต่อ 
ลูกปลาหลดมีค่าเท่ากับ 16.96, 16.98, 17.40 และ 17.68 มิลลิกรัมต่อลิตร (ช่วงความเช่ือมั่นที่ 95% อยู่ในช่วง 15.35 - 18.62, 
15.37 - 18.79, 15.82 - 18.98 และ 16.13 - 19.07 มิลลิกรัมต่อลิตร) ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ ดุสิต และคณะ 
(2559) ทดสอบความเป็นพิษของน้ํามันกานพลูในลูกปลาดุกแอฟริกา (Clarias gariepinus) (น้ําหนักเฉลี่ย 2.85±0.29 กรัม) 
พบว่าค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน LC50 ภายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง (24-hr LC50) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% มีค่าเท่ากับ 17.37 
(15.12 - 19.61) มิลลิกรัมต่อลิตรแสดงว่าสารละลายน้ํามันกานพลูมีความเป็นพิษในลูกปลาหลดอายุ 15 และ 30 วัน มากกว่า
ลูกปลาดุกแอฟริกา และมีค่าความเป็นพิษใกล้เคียงกับในลูกปลาหลดอายุ 45 และ 60 วัน นอกจากนี้ ดนัย  และคณะ (2551) 
ศึกษาค่า 24-hr LC50 ของน้ํามันกานพลูที่มีผลต่อปลากัดจีน (ความยาวเหยียด 5.5-6.5 ซม.) มีค่าเท่ากับ 21.77 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ช่วงความเช่ือมั่นที่ 95% อยู่ในช่วง 19.64 - 23.95 มิลลิกรัมต่อลิตร) แสดงว่าสารละลายน้ํามันกานพลูมีความเป็นพิษในลูกปลาหลด
มากกว่าปลากัดจีน อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาที่ผ่านมา จะเห็นว่าอายุ ขนาด และชนิดของปลา 
มีค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน LC50 ภายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง (24-hr LC50) แตกต่างกันไป จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้สารละลาย
น้ํามันกานพลูในระดับที่มีเป็นความเป็นพิษเฉียบพลัน  
 การทดลองที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันกานพลูในการสลบลูกปลาหลดอายุ 15, 30, 45 และ 60 วัน ทดสอบ
กับนํ้ามันกานพลูที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน 
 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันกานพลูในการสลบลูกปลาหลดอายุ 15, 30, 45 และ 60 วัน ทดสอบกับน้ํามันกานพลู 
ที่ระดับความเข้มข้น 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ระดับความเข้มข้นของ 
น้ํามันกานพลูที่ทําให้ลูกปลาหลดอายุ 15 และ 30 วัน สลบระยะที่ 3 คือ ที่ระดับความเข้มข้น 20, 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ในขณะที่ลูกปลาหลดอายุ 45 และ 60 วัน สลบที่ระดับความเข้มข้น 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสามารถสลบลูกปลาหลดได้ทุกตัว 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 นาที และฟื้นจากอาการสลบทุกตัวได้ โดยมีระยะการฟื้นตัวภายใน 5 นาที หลังจากย้ายลงน้ําสะอาด 
และมีออกซิเจนเพียงพอ เมื่อสิ้นสุดการทดลองมีอัตรารอดตาย 100% ซึ่งสอดคล้องกับ ดนัย และคณะ (2551) ทดสอบ 
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ประสิทธิภาพของน้ํามันกานพลูในการสลบปลากัดจีน อายุ 2 เดือน ความยาวเหยียด 5.5 - 6.5 ซม. ที่ความเข้มข้น 21 - 30  
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถทําให้ปลากัดจีนสลบได้เร็วขึ้นโดยใช้เวลา 2 - 5 นาที ก็ทําให้ปลาสลบในระยะแรกได้แล้ว และทําให้ปลา
สลบจนถึงระยะที่ 3 ซึ่งมีระดับความเข้มข้นของน้ํามันกานพลูใกล้เคียงกับการทดลองสลบลูกปลาหลดครั้งนี้ ในขณะที่ระดับ 
ความเข้มข้นที่เหมาะสมสําหรับสลบปลาคาร์พ (common carp) อยู่ในช่วง 30 - 50 มิลลิกรัมต่อลิตร จะใช้เวลาสลบประมาณ 5 นาที
(ดุสิต และคณะ, 2559 อ้างตาม Hajek et al., 2006) ส่วนในปลาแซลมอน และปลาสเตอร์เจียนใช้สารละลายน้ํามันกานพลูสลบ 
ที่ความเข้มข้น 20 - 30 และ 70 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ โดยระยะเวลาการสลบอยู่ที่ 2 และ 4 นาที ตามลําดับ ซึ่งระดับ 
ความเข้มข้นของสารละลายน้ํามันกานพลูที่ใช้ในการสลบปลา ส่วนมากจะอยู่ในช่วง 20 - 50 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยระดับของ 
ความเข้มข้นที่ใช้ในการสลบจะแตกต่างกันออกไปตามชนิด ขนาดของปลา และอุณหภูมิน้ํา (ดุสิต และคณะ, 2559 อ้างตาม  
Hamackova et al., 2006) นอกจากนี้ การทดลองครั้งนี้มีระดับความเข้มข้นของน้ํามันกานพลูที่ทําให้ลูกปลาหลดสลบ 
ในระยะที่ 3 สูงกว่าการทดลองของ จิราพร และคณะ (2560) ทดลองใช้น้ํามันกานพลูเป็นยาสลบในระดับความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่า 
ปลาตะเพียนขาว ความยาวเฉลี่ย 3 เซนติเมตร ในระดับความเข้มข้น 8 มิลลิกรัมต่อลิตร ปลาสลบภายในเวลา 6.06±0.03 นาท ี
โดยสลบในระยะที่ 2 และสลบในระยะที่ 3 เมื่อเวลาผ่านไป 1.30 นาที และแตกต่างกับการทดลองของนาวิน และคณะ (2549) 
ใช้น้ํามันกานพลูความเข้มข้น 60 มิลลิกรัมต่อลิตร ในปลาตะเพียนขาว และปลานวลจันทร์เทศความยาวเฉลี่ย 23.94 และ 44.58 
เซนติเมตร ทําให้ปลาสลบในระยะที่ 3 ได้ภายในเวลา 10.12 และ 11.03 นาที ตามลําดับ นอกจากนี้ สุภาพร และธวัช (2556) 
ใช้ระดับเข้มข้นของน้ํามนักานพลทูี่ 8, 10 และ 12 มิลลิกรัมต่อลิตร ในการลําเลียงลูกปลากะรังจุดฟ้า ขนาด 4 - 5 นิ้ว โดยลูกปลาสลบ
ในระยะที่ 2 ในช่ัวโมง ที่ 3 - 4 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันกานพลูในการสลบลูกปลาหลดอายุ 15, 30, 45 และ 60 วัน พบว่า สารละลาย 
น้ํามันกานพลูสามารถทําให้ลูกปลาหลดสลบได้ การตอบสนองต่อฤทธิ์ของน้ํามันกานพลู โดยปลาจะแสดงอาการเคลื่อนที่ว่ายน้ําช้าลง 
และอยู่นิ่งสูญเสียการทรงตัว (หงายท้อง) และไม่มีการตอบสนองต่อการกระตุ้น ซึ่งระยะเวลาที่ลูกปลาหลดสลบแต่ละระยะ 
จะแปรผกผันกับระดับความเข้มข้นของน้ํามันกานพลู โดยลูกปลาหลดสลบเร็วขึ้นเมื่อระดับความเข้มข้นสูงขึ้น และที่  
ระดับความเข้มข้นต่ําจะเหนี่ยวนําให้ลูกปลาหลดสลบช้ากว่า หลังจากสิ้นสุดการสลบ ลูกปลาหลดมีระยะการฟื้นตัวภายใน 5 นาที 
นอกจากนี้อายุของลูกปลาหลดจะเหนี่ยวนําให้ลูกปลาสลบในระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน โดยปลาที่มีอายุมากกว่าจะใช้  
ระดับความเข้มข้นของสารละลายน้ํามันกานพลูที่สูงกว่าปลาที่มีอายุน้อยกว่า สารละลายน้ํามันกานพลู ในช่วง 5 - 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
ไม่ส่งผลต่ออัตราการตาย และสุขภาพของลูกปลาหลดอายุ 15, 30, 45 และ 60 วัน และสามารถนํามาใช้เพื่อการสลบลดความบอบชํ้า 
ลดความเครียดในการช่ังน้ําหนัก และวัดความยาว การติดเครื่องหมาย การเก็บเลือด หรือตรวจโรค อย่างไรก็ตามการวางยาสลบควร
เริ่มจากอัตราที่ต่ําก่อนแล้วสังเกตอาการที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ทราบปริมาณยาสลบท่ีเหมาะสมกับปลาชนิดนั้น ๆ 
เพื่อพิจารณาการใช้ในระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อปลา ในระหว่างสลบหากพบว่าปลามีการเคลื่อนไหวของ 
ฝาปิดเหงือกน้อยลง หรือไม่พบเลยต่อเนื่องเป็นระยะนานเกิน 1 - 2 นาที ให้รีบย้ายลงน้ําสะอาดและมีออกซิเจนเพียงพอ 
 คุณสมบัติของน้ําในระหว่างการทดลองอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกปลาหลด เกณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับ 
การดํารงชีวิตของสัตว์น้ํา ไมตรี และจารุวรรณ (2528) รายงานว่าออกซิเจนท่ีละลายน้ําไม่ต่ํากว่า 3 mg/l ความเป็นกรดเป็นด่าง  
6.5 - 9 (ยนต์, 2539) ความเป็นด่าง 50 - 300 mg/l as CaCO3 ความกระด้าง 150 - 300 mg/l (มั่นสิน และไพรพรรณ, 2544) สําหรับ
แอมโมเนียรวมในระหว่างการทดลอง พบว่า อยู่ในช่วง 0.1 - 0.49 mg-N/l โดยค่าที่ปลอดภัยต่อสัตว์น้ําไม่ควรเกิน 0.025 mg-N/l 
(บุรฉัตร และคณะ, 2559 อ้างตาม Alabaster and Lloyd, 1980) แต่เนื่องจากการทดลองนี้การสัมผัสแอมโมเนียเป็นเวลาไม่นาน 
ส่วนไนไตรท์ไม่ควรเกิน 0.1 mg-N/l (สําหรับน้ําที่มีความกระด้างต่ํา) และไม่ควรเกิน 0.2 mg-N/l (สําหรับน้ําที่มีความกระด้างสูง)  
(บุรฉัตร, 2561 อ้างตาม Piper et al., 1982) สําหรับไนเตรทมีความเป็นพิษต่อสัตว์น้อยมาก แต่ในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนไนเตรท 
จะเปลี่ยนรูปเป็นไนไตรท์ซึ่งมีความเป็นพิษต่อสัตว์น้ําได้ (วิรัช, 2544) และอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ํา 
ในเขตร้อน อยู่ระหว่าง 23 - 32 องศาเซลเซียส (ไมตรี, 2530) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ความเป็นพิษของสารละลายน้ํามันกานพลูที่ทําให้ลูกปลาหลดอายุ 15 , 30, 45 และ 60 วัน จํานวนครึ่งหนึ่งตาย 
ในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง (24-hr LC50) มีค่าเท่ากับ 16.96, 16.98, 17.40 และ 17.68 มิลลิกรัมต่อลิตร (ช่วงความเช่ือมั่นที่ 95% 
อยู่ในช่วง 15.35-18.62, 15.37-18.79, 15.82-18.98 และ 16.13-19.07 มิลลิกรัมต่อลิตร) และความเข้มข้นที่เหมาะสม 
ของน้ํามันกานพลูในการใช้เพื่อการสลบลดความบอบชํ้า ลดความเครียดในการช่ังน้ําหนักและวัดความยาว การติดเครื่องหมาย 
การเก็บเลือด หรือตรวจโรค ที่ระดับความเข้มข้น 20, 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมที่สุด ในการสลบลูกปลาหลดอายุ 
15 วัน และ 30 วัน และที่ระดับความเข้มข้น 30 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมที่สุด ในการสลบลูกปลาหลดอายุ 45 วัน และ 60 วัน 
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เพราะสามารถทําให้ปลาสลบในระยะที่ 3 ได้ทุกตัว และฟื้นจากอาการสลบทุกตัวได้ โดยมีระยะการฟื้นตัวภายใน 5 นาที 
หลังจากย้ายลงน้ําสะอาดและมีออกซิเจนเพียงพอ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ประสิทธิภาพของน้ํามันกานพลูในการสลบลูกปลาหลด อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาด น้ําหนัก อายุ สุขภาพ
ของลูกปลา สิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ํา นอกจากนี้คุณภาพของน้ํามันกานพลูก็เป็นปัจจัยสําคัญ เนื่องจากปริมาณสารออกฤทธิ์ 
ในน้ํามันกานพลูความเข้มข้นไม่เท่ากัน จะทําให้ผลการศึกษาแตกต่างกันได้ ดังนั้นควรเลือกใช้น้ํามันกานพลูที่มีฉลากบ่งบอก
ปริมาณสารออกฤทธิ์ และควรมีการศึกษาผลข้างเคียง การเปลี่ยนแปลงค่าโลหิตวิทยา และพยาธิสภาพของอวัยวะต่าง ๆ ในลูกปลา
หลังได้รับน้ํามันกานพลูเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน และแนวทางในการเลือกใช้ยาสลบดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป 
 
ค้าขอบคุณ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไร กุลบุญ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้ความอนุเคราะห์คําแนะนําในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาค่า 24-hr LC50  
และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดร้อยเอ็ด ที่มีส่วนช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและ  
เป็นส่วนสําคัญในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ 
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ชีววิทยาบางประการและการแพร่กระจายของปลาพลวงหิน 
 
สมพร กันธิยะวงศ์1* ประสาน พรโสภิณ1 สุจนีย์ พรโสภิณ1 และ วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงใหม่ 
2กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาชีววิทยาบางประการและการแพร่กระจายของปลาพลวงหินในพื้นที่สูง เพื่อต้องการทราบถึงลักษณะ  
ทางอนุกรมวิธานและลักษณะโดยทั่วไป ลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของน้ า ความแตกต่างระหว่างเพศและสัดส่วนเพศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักตัวปลา และลักษณะชีววิทยาการสืบพันธุ์ ด าเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 - 
มกราคม 2563 ผลการศึกษาพบว่า ปลาพลวงหินมีลักษณะล าตัวยาว แบนด้านข้าง ล าตัวมีสีน้ าตาลปนเขียวถึงเขียวปนน้ าเงิน 
หรือสีน้ าตาลปนด าเข้ม ส่วนท้องมีสีขาว มีเกล็ดขนาดใหญ่ ผลการศึกษาในประชากรปลาพลวงหินแบบไม่แยกเพศจ านวน 357 ตัว 
มีค่าความยาวระหว่าง 7.9 - 59.3 เซนติเมตร มีน้ าหนักระหว่าง 5.5 - 2,463.0 กรัม ค่าความยาวเฉลี่ย 25.27±10.72 เซนติเมตร 
น้ าหนักเฉลี่ย 323.74±374.08 กรัม มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักในรูปสมการดังนี้ W = 0.0071 L3.173 

หรือ log W = 3.173 log L - 2.1487 มีค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด R2= 0.96 ขนาดเริ่มแรกเจริญพันธุ์ปลาพลวงหินเพศผู้ 
มีความยาวเหยียด 34.5 เซนติเมตร น้ าหนัก 408.5 กรัม ปลาพลวงหินเพศเมียมีความยาวเหยียด 26.0 เซนติเมตร น้ าหนัก 
241.0 กรัม ฤดูวางไข่เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมีนาคม แม่ปลาพลวงหินน้ าหนักเฉลี่ย 476.5±129.81 กรัม มีความดกไข่เฉลี่ย
จ านวน 5,935.75±1,607.71 ฟอง มีความสัมพันธ์ระหว่างความดกไข่กับน้ าหนักตัวปลาในรูปสมการดังนี้ F = 19.231 W 0.9286 
หรือ log F = 1.284+0.9286 log W มีค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด R2 = 0.76 
 
ค าส าคัญ: ปลาพลวงหิน ชีววิทยา  
   
*ผู้รับผิดชอบ: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงใหม่ 90 หมู่ 12 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
 โทร 0 5349 8428 E-mail: somkae08@gmail.com  
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Some Biological Aspect and Distribution of Soro Brook Carp, Neolissochilus stracheyi 
(Day, 1871). 
 
Somporn Kantiyawong1* Prasan Pornsopin1 Sudjanee Pornsopin1 and Wisanuporn Ratanatrivong2 
1Chiang Mai Inland Aquaculture Research and Development Center. 
2Aquaculture Genetics Research and Development Division. 
 
Abstract 
 The study of some biological aspects and distribution of Soro Brook Carp, Neolissochilus stracheyi 
(Day, 1871) in high land area was conducted from February 2019 to January 2020. Fish sample was collected 
from river reservoir and stream in highland area to study of their taxonomical characteristics, habitats, 
sexual characteristics, Length weight relationship and spawning season. The results showed that body shape 
of fish was elongate, moderately compressed side body, small head and large scales. The total length of 357 
collected fish was ranged 25.27±10.72 cm and weight was ranged 323.74±374.08 grams. The equations of 
length-weight relationship of both sexes were W = 0.0071 L3.173, log W = 3.173 log L – 2.1487 (R2=0.96). Size 
at first maturity of male was 34.5 centimeters total length, and 408.5 grams body weight, and female were 
26.0-centimeter total length and 241.0 grams body weight. Spawning period started from October to March. 
An average fecundity was 5,935.75±1,607.71 eggs from spawner with average size of 476.5±129.81 grams. 
The equations of weight-fecundity relationship were F = 19.231 W 0.9286, log F = 1.284+0.9286 log W (R2 = 0.76). 
 
Keywords: Soro Brook Carp, Biology 
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 Tel. 0 5349 8428 E-mail: somkae08@gmail.com 
  

หน้า 65



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2564 O1 

 

O18 

ค าน า 
 ปลาพลวงหิน Soro Brook Carp (Neolissochilus stracheyi Day, 1871) ทางภาคเหนือมีช่ือเรียกว่า ปลามุง ภาคกลาง 
และภาคใต้เรียกว่าปลาพลวงหรือพลวงหิน เป็นปลาในตระกูล Cyprinidae ที่มีขนาดกลาง น้ าหนักมากที่สุดที่พบบริเวณถ้ าปลา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน น้ าหนัก 15 - 20 กิโลกรัม ความยาว 1 เมตร เป็นปลารสชาติดี เป็นที่นิยมรับประทานของชาวไทยภูเขา 
และตลาดผู้นิยมบริโภคปลาจากธรรมชาติ อีกทั้งยังได้รับความนิยมในตลาดปลาสวยงาม แต่ในอดีตการจับไม่ถูกวิธี เช่น  
การใช้กระแสไฟฟ้า การใช้ยาเบื่อเมาท าให้เป็นการท าลายเผ่าพันธุ์ปลาพลวงหิน ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ า 
จนขาดแหล่งที่เหมาะสมต่อการอาศัยของปลาพลวงหินท าให้ปลาพลวงหินในธรรมชาติมีปริมาณลดลง ปัจจุบันพบอยู่บ้าง เช่น 
บริเวณถ้ าปลา จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือในเขตอนุรักษ์ของชุมชน และล าธารภูเขาในป่าลึก จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าปลาพลวงหิน
จากแหล่งธรรมชาติสามารถน ามาเลี้ยง และเพาะพันธุ์ได้ประสบผลส าเร็จ (โกมุท และคณะ, 2540) จากจุดเด่นของปลาพลวงหิน 
ที่ได้รับความนิยมบริโภคเนื่องจากเป็นปลาจากธรรมชาติและความนิยมในตลาดปลาสวยงาม แต่ยังขาดข้อมูลส าหรับการพัฒนา 
การเลี้ยงปลาพลวงหินให้สามารถเพิ่มผลผลิตและเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้แก่เกษตรกร คณะวิจัยจึงได้วางแผนศึกษา
ชีววิทยาบางประการ การแพร่กระจายพันธุ์ในธรรมชาติ เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับการเพาะเลี้ยงปลาชนิดนี้ให้เป็น
ผลส าเร็จต่อไป และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาพลวงหินเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ได้  
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อทราบถึงชีววิทยาบางประการและการแพร่กระจายของปลาพลวงหินในเขตพื้นท่ีสูงในแหล่งน้ าธรรมชาติ 3 แหล่ง 
คือ ล าห้วย แม่น้ า และอ่างเก็บน้ า  
 
วิธีด าเนินการ 
 วางแผนการเก็บรวบรวมตัวอย่างปลา โดยใช้สวิงตักปลา อวนลากปลา และข้อมูลจากชาวบ้านที่จับปลาด้วยสวิงตักปลา 
ตุ้ม ไซ และลอบ รวบรวมเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ ารวมจ านวน 12 ครั้ง ศึกษาตามรายละเอียดต่าง ๆ  
  1. การศึกษาลักษณะทั่วไป ตามวิธีของ Hubbs and Lagler (1947) ศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธาน 
ตามวิธีการของ Smith (1945) ; Day (1967) ; Rainboth (1996) จัดล าดับทางอนุกรมวิธานโดยใช้ระบบของ Nelson (1994)  
  2. ส ารวจแหล่งอาศัยและโครงสร้างขนาดประชากรของปลาพลวงหินในแหล่งน้ าธรรมชาติ 3 ประเภท  
คือ ล าห้วย แม่น้ า และอ่างเก็บน้ า ในเขตพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 12 แหล่ง (ภาพที่ 1)
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของแหล่งอาศัยของปลาและคุณสมบัติของน้ าที่ส ารวจเดือนละ 1  
  3. ศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศ และสัดส่วนเพศ โดยศึกษาลักษณะเพศภายนอก (Secondary sexual 
characteristics) โดยอาศัยการสัมผัสและสายตา เช่น รูปร่างล าตัวรวมถึงสีช่องเพศ ความอ่อนแข็งของท้อง ตลอดจนการบีบ
และรีดท้องเบาๆ เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งส ารวจและรวบรวมปลาพลวงหินในแหล่งธรรมชาติ 
 

N 
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  4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักและความยาวตัวปลา น าตัวอย่างปลาที่จ าแนกเพศแล้วมาวัดความยาว 
และช่ังน้ าหนักรายตัว แล้วน าข้อมูลมาหาค่าพารามิเตอร์ของสมการความสัมพันธ์ ตามวิธีการของ Lagler (1970) ซึ่งแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักและความยาวตัวปลาในรูปสมการยกก าลัง  
 

W = a Lb 
หรือในรูปของ log W  = log a + b log L 
โดยที่ W  = น้ าหนักเป็นกรัม 
L  = ความยาวหน่วยเป็นเซนติเมตร 
a และ b = ค่าคงท่ี  

 
  5. ศึกษาฤดูวางไข่ และขนาดปลาเมื่อแรกเริ่มเจริญพันธุ์ โดยการประเมินช่วงเวลาของการผสมพันธุ์วางไข่ 
จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ในรอบปี จากการตรวจสอบระยะเจริญพันธุ์ (maturity stage) 
ค่าดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ (gonadosomatic index, GSI) มาประเมินร่วมกันดังนี้  
   5.1 การตรวจสอบระยะเจริญพันธ์ุ (maturity stage) ด้วยตาเปล่า (Nikolsky (1963) ดังนี ้ 
    ระยะที ่1 ระยะก่อนเจรญิพันธุ์ (immature stage) ปลาอายุน้อยไม่เคยเข้าสู่วงจรเจริญพันธุ์ 
อวัยวะสืบพันธุ์มีขนาดเล็กมาก  
    ระยะที ่2 ระยะพักตัว (resting stage) อวัยวะสืบพันธุ์ ยังไม่มีการพัฒนามากนัก ขนาดไข่
ไม่สามารถแยกได้ด้วยตาเปล่า อัณฑะเป็นสีชมพู  
    ระยะที ่3 ระยะเริ่มเจริญพันธุ์ (maturation stage) ขนาดอวัยวะสืบพันธุ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
เห็นรังไข่และเม็ดไข่ได้ชัดเจน อัณฑะเป็นสีชมพูทึบ  
    ระยะที่ 4 ระยะเจริญพันธุ์ (maturity stage) อวัยวะสืบพันธุ์มีน้ าหนักมากที่สุด 
ไข่และน้ าเช้ือสมบูรณ์ แต่ยังรีดเบา ๆ ไม่ออก  
    ระยะที่ 5 ระยะสืบพันธุ์ (reproduction stage) อวัยวะสืบพันธุ์มีความสมบูรณ์เต็มที่
เมื่อบีบท่ีท้องเบา ๆ จะมีไข่หรือน้ าเช้ือไหลออกมาเป็นระยะ  
    ระยะที่ 6 ระยะผสมพันธุ์วางไข่แล้ว (spent stage) เป็นระยะที่ได้ผ่านการผสมพันธุ์
วางไข่แล้ว รูเปิดของช่องเพศแดง ถุงไข่ และถุงน้ าเชื้อสลาย อาจจะเหลือไข่ และน้ าเชื้ออยู่บ้างเล็กน้อย  
   5.2 การตรวจสอบค่าดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ (gonadosomatic index; GSI) 
ตามวิธีการของ Benfey and Sutterlin (1984) จากสูตร 
 

GSI = 
น้ าหนักอวัยวะสืบพันธุ์ของปลา 

x100 
(น้ าหนักตัวปลา - น้ าหนักอวัยวะสืบพันธุ์)  

 
   5.3 การตรวจสอบขนาดปลาเมื่อแรกเริ่มเจริญพันธุ์ น าข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบระยะการพัฒนา 
ของอวัยวะสืบพันธุ์ในแต่ละเดือนมาพิจารณาเพื่อหาขนาดแรกเริ่มเจริญพันธุ์ โดยใช้หลักการพิจารณาว่าขนาดที่เล็กที่สุดที่พบว่า
อวัยวะสืบพันธุ์มีการพัฒนาถึงระยะสืบพันธุ์ (Reproduction stage) ตามวิธีของ Nikolsky (1963)  
   6. ศึกษาความดกไข่ น าตัวอย่างปลาที่มีไข่แก่มาช่ังน้ าหนัก และวัดความยาวเหยียดรายตัว  
ผ่าท้องน ารังไข่มาช่ังน้ าหนัก และเก็บรักษาไว้ในน้ ายา Gilson’s fluid แล้วนับจ านวนไข่ด้วยวิธี subsampling by weight 
แล้วจึงค านวณหาความดกไข่ต่อน้ าหนักตัว (relative fecundity) หน่วยเป็นฟองต่อกิโลกรัม ตามวิธีการของ Fornies et al (2001)  
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ผลการศึกษา 
 1. ลักษณะทางอนุกรมวิธานและลักษณะทั่วไป  
  ปลาพลวงหินจัดล าดับทางอนุกรมวิธานโดยใช้ระบบของ Nelson (1994) ดังนี ้
   Phylum: Chordata 
      Class: Actinopterygii 
         Order: Cypriniformes 
            Family: Cyprinidae 
    Genus: Neolissochilus 
       Species: stracheyi (Day 1871) 
  ลักษณะทั่วไปของปลาพลวงหินท่ีพบมีสีล าตัวออกเหลืองทอง น้ าตาลปนเขียวจนถึงสีเขียวอมฟ้า ส่วนท้อง 
มีสีขาวมีลักษณะล าตัวยาว แบนด้านข้าง มีเกล็ดมีขนาดใหญ่ ตามแนวเส้นข้างล าตัวมีเกล็ด 24 - 29 แถว หัวเล็ก จะงอยปากสั้น
และทู่ ปากยืดหดได้ ริมปากบนค่อนข้างหนา ริมฝีปากล่างบาง ส่วนกลางปากล่างเชื่อมติดกับเอ็นคาง ด้านข้างมีร่องคั่นระหว่าง 
ริมปากบนขากรรไกร มีหนวด 2 คู่ อยู่บนปาก (rostral barbels) และมุมปาก (maxillary barbells) ครีบท้อง และครีบก้นมีขนาด
ใกล้เคียงกัน มีก้านครีบหลัง (dorsal fin ray) 9 ก้าน ก้านครีบหู (pectoral fin ray) 15 ก้าน ก้านครีบท้อง (ventral fin ray) 
8 - 10 ก้าน ก้านครีบหาง (caudal fin ray) 18 - 20 ก้าน ก้านครีบก้น (anal fin ray) 6 - 7 ก้าน ปลาพลวงหินที่มีความยาวมาตรฐาน 
(standard length) 8.34 - 26.5 เซนติเมตร มีความยาวส่วนหัว (head length) ร้อยละ 19.70 - 25.06 เส้นผ่าศูนย์กลางตา 
(Eye diameter) ร้อยละ 5.02 - 7.73 ความยาวหน้าครีบหลังวัดจากจะงอยปากถึงฐานครีบหลัง (predorsal length) ร้อยละ 
43.81 - 48.27 ความลึกล าตัวท่ีจุดเริ่มต้นของครีบหลัง (body depth at dorsal fin origin) ร้อยละ 25.30 - 25.91  
 2. แหล่งท่ีอยู่อาศัย และการกระจายโครงสร้างประชากรปลา  
  ลักษณะกายภาพของล าธารแหล่งอาศัยตามธรรมชาติของปลาพลวงหิน ผลการส ารวจแหล่งน้ า 12 แหล่ง 
จ านวน 12 ครั้ง รวบรวมพันธุ์ปลาด้วยการใช้แหและลากอวนพบว่า จ านวนปลาที่รวบรวมได้ 357 ตัว พิสัยความยาว 7.9 - 59.3 
เซนติเมตร พิสัยน้ าหนัก 5.5 - 2,463.0 กรัม แบ่งโครงสร้างการกระจายตัวออกเป็น ปลาขนาดน้อยกว่า 300 กรัม จ านวน 223 ตัว 
ปลาขนาด 300 - 900 กรัม จ านวน 106 ตัว และปลาขนาดมากกว่า 900 กรัม จ านวน 28 ตัว (ภาพที่ 2) แหล่งน้ าที่รวบรวม 
ได้มากที่สุดจ านวน 51 ตัว และรวบรวมน้อยที่สุดจ านวน 16 ตัว ปลาพลวงหินอาศัยในแหล่งน้ าบริเวณที่มีน้ าลึกไหลไม่แรง 
อยู่รวมกันเป็นฝูง อาศัยประจ าในแหล่งน้ านั้น ๆ ไม่มีการอพยพย้ายถิ่น ออกหากินในเวลากลางวัน กินอาหารจ าพวกแมลงน้ า 
พืชน้ า ผลไม้ ล าธารที่ด าเนินการศึกษาตัง้อยู่ที่ระดับความสูงระหว่าง 665 – 1,247 เมตร ระดับทะเลปานกลาง (ม.รทก.) พื้นที่ส่วนใหญ่
ตั้งอยู่ในบริเวณเขตพื้นที่ป่าไม้และเขตป่าต้นน้ า ลักษณะทางกายภาพและคุณภาพของน้ าท่ีเป็นแหล่งอาศัยของปลา (ตารางที่ 2) 
พบว่าน้ ามีอุณหภูมิระหว่าง 18.0 - 23.8 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าระหว่าง 4.0 - 9.0 mg/l  ความเป็นกรด-ด่าง 
6.0 - 7.0 ความเป็นด่างของน้ า 20 - 60 mg/l as CaCo3 ความกระด้างของน้ า 28-80 mg/l as CaCo3 คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ 
ในน้ า 0.0 - 3.0 mg/l  อัตราการไหลของน้ า 14.5 – 34.8 เมตร/นาที และแหล่งน้ านิ่งที่เป็นอ่างเก็บน้ าขนาด 300 ไร่ ที่อ่างเก็บน้ า
ห้วยจันทร์ 1 แห่ง ความลึกของน้ า 33.3 - 300.0 เซนติเมตร ความกว้างของล าน้ า 3.6 – 15.0 เมตร พบแหล่งอาศัยเป็น 
อ่างเก็บน้ ามีพื้นท้องน้ าเป็นโคลน ทรายและหินกรวด ในแหล่งอาศัยที่เป็นล าห้วยน้ าไหลพบมีพื้นเป็นกรวดหินปนทรายและ 
โขดหินขนาดใหญ่รายละเอียดการส ารวจในแต่ละพื้นท่ีมีดังนี้ 
   1. ห้วยแม่แมะ พื้นที่ส ารวจบ้านแม่แมะ หมู่ที่ 2 ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
ระดับความสูง 990 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง พื้นท้องน้ า ประกอบด้วย ทราย หินกรวด และก้อนหินขนาดเล็ก ส ารวจ
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบปลาพลวงหินจ านวน 51 ตัว พิสัยความยาว 9.7-39.0 เซนติเมตร พิสัยน้ าหนัก 7.5 - 795.0 กรัม  
   2. ห้วยแม่ลาย พื้นที่ส ารวจบ้านธารทอง หมู่ที่ 8 ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
ระดับความสูง 774 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง พื้นท้องน้ า ประกอบด้วย หินกรวด และหินก้อนเล็ก มีบางพื้นที่มีโขดหิน
ขนาดใหญ่ท าให้เกิดเป็นวังน้ าลึก ส ารวจเดือนมีนาคม 2562 พบปลาพลวงหินจ านวน 27 ตัว พิสัยความยาว 13.2 - 43.7 
เซนติเมตร พิสัยน้ าหนัก 16.5 - 796.0 กรัม  
  3. ห้วยป่ากล้วย พื้นที่ส ารวจบ้านป่ากล้วย หมู่ 17 ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,120 
เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง พื้นท้องน้ า ประกอบด้วย หินกรวด และหินก้อนเล็ก มีบางพื้นที่มีโขดหินขนาดใหญ่ท าให้เกิด
เป็นวังน้ าลึก ส ารวจเดือนเมษายน 2562 พบปลาพลวงหินจ านวน 51 ตัว พิสัยความยาว 7.9 - 53.4 เซนติเมตร พิสัยน้ าหนัก 
5.5 - 1,692.5 กรัม  
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  4. อ่างเก็บน้ าห้วยจันทร์ พื้นที่ส ารวจบ้านวัดจันทร์ ต าบลบ้านจันทร์ อ าเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
อ่างเก็บน้ าห้วยจันทร์มีขนาดพื้นท่ี 300 ไร่ ระดับความสูง 960 เมตร เหนือระดับทะเลปานกลาง พื้นท้องน้ า ประกอบด้วยดิน
โคลน ทรายและหินกรวด ส ารวจเดือนพฤษภาคม 2562 พบปลาพลวงหินจ านวน 35 ตัว พิสัยความยาว 20.2 - 47.8 
เซนติเมตร พิสัยน้ าหนัก 132.2 - 1,265.5 กรัม 
  5. แม่น้ าปาย พื้นที่ส ารวจบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 3 ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับความ
สูง 738 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง พื้นท้องน้ า ประกอบด้วย ทราย หินกรวด และหินก้อนเล็ก ส ารวจเดือนมิถุนายน 2562 
พบปลาพลวงหินจ านวน 35 ตัว พิสัยความยาว 20.2 - 59.3 เซนติเมตร พิสัยน้ าหนัก 125.5 - 2,463.0 กรัม 
  6. ห้วยแม่กลางหลวง พื้นที่ส ารวจบ้านแม่กลางหลวง หมู่ที่ 17 ต าบล บ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ระดับความสูง 1,019 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง พื้นท้องน้ าประกอบด้วย ทราย หินกรวด ก้อนหินขนาดเล็ก และโขดหิน
ขนาดใหญ่ ส ารวจเดือนกรกฎาคม 2562 พบปลาพลวงหินจ านวน 30 ตัว พิสัยความยาว 19.3 - 42.2 เซนติเมตร พิสัยน้ าหนัก 
125.5 - 2,463.0 กรัม 
  7. แม่น้ าแตง พื้นท่ีส ารวจบ้านกึดช้าง หมู่ที่ 2 ต าบลกึดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระดับความสูง 
665 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง พื้นท้องน้ า ประกอบด้วย ทราย หินกรวด หินก้อนเล็ก และโขดหินขนาดใหญ่ ส ารวจ 
เดือนสิงหาคม 2562 พบปลาพลวงหินจ านวน 28 ตัว พิสัยความยาว 9.1 - 43.2 เซนติเมตร พิสัยน้ าหนัก 8.3 - 947.5 กรัม 
  8. ห้วยแม่สะป๊อก พื้นที่ส ารวจบ้านแม่สะป๊อกเหนือ หมู่ที่ 5 ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัด เชียงใหม่ 
ระดับความสูง 770 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง พื้นท้องน้ าประกอบด้วยทราย หินกรวด หินก้อนเล็ก และโขดหินขนาดใหญ่ 
ส ารวจเดือนกันยายน 2562 พบปลาพลวงหินจ านวน 24 ตัว พิสัยความยาว 10.1 - 38.2 เซนติเมตร พิสัยน้ าหนัก 11.1 - 652.0 กรัม 
  9. ห้วยแม่มะลอ พื้นที่ส ารวจอยู่ที่บ้านแม่มะลอ หมู่ที่ 9 ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
ทีต่ั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,218 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง ลักษณะทางกายภาพของพื้นท้องน้ า ประกอบด้วย ทราย หินกรวด 
และหินก้อนเล็ก ส ารวจเดือนตุลาคม 2562 พบปลาพลวงหินจ านวน 41 ตัว พิสัยความยาว 9.1 - 42.5 เซนติเมตร พิสัยน้ าหนัก 
8.3 - 853.0 กรัม 
  10. ห้วยแม่สายน้อย พื้นที่ส ารวจบ้านแม่สายนาเลา หมู่ที่ 9 ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
ระดับความสูง 1,062 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง พื้นท้องน้ าประกอบด้วยทราย หินกรวด และหินก้อนเล็ก ส ารวจเดือน
พฤศจิกายน 2562 พบปลาพลวงหินจ านวน 16 ตัว พิสัยความยาว 8.2-39.3 เซนติเมตร พิสัยน้ าหนัก 6.1-685.5 กรัม  
  11. ห้วยนาเกล็ดหอย พื้นที่ส ารวจบ้านลีซอเสาแดง หมู่ที่ 5 ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
ระดับความสูง 1,247 เมตร เหนือระดับทะเลปานกลาง พื้นท้องน้ าประกอบด้วยทรายหินกรวด หินก้อนเล็ก และมีวังน้ าลึก 
ส ารวจเดือนธันวาคม 2562 พบปลาพลวงหินจ านวน 17 ตัว พิสัยความยาว 9.8 - 31.5 เซนติเมตร พิสัยน้ าหนัก 10.4 - 352.5 กรัม 
  12. ห้วยแม่ตื่น พื้นที่ส ารวจบ้านอมก๋อย หมู่ที่ 3 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระดับความสูง 
803 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง พื้นท้องน้ า ประกอบด้วย ทราย หินกรวด และหินก้อนเล็ก ส ารวจเดือนมกราคม 2563 
พบปลาพลวงหินจ านวน 28 ตัว พิสัยความยาว 11.9 - 56.3 เซนติเมตร พิสัยน้ าหนัก 14.1 - 2,300.0 กรัม  
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ตารางที่ 2 คุณสมบัติของน้ า และลักษณะทางกายภาพของแหล่งอาศัยของปลาพลวงหินในแหล่งธรรมชาติ 

 

อุณหภูมิ
อากาศ 
(◦ซ.) 

อุณหภูมิ
น้ า (◦ซ.) 

ปริมาณ
ออกซิเจน
ที่ละลาย 

(มก./ล.) 

 pH ความเป็น
ด่าง (มก./
ล. ของ 
CaCO3) 

ความ
กระด้าง 
(มก./ล. 
ของ 
CaCO3) 

คาร์บอน
ไดออก 
ไซด์อิสระ 
(มก./ล.) 

อัตราการ
ไหลของ
น้ า(เมตร/
นาที) 

ความ
ลึกของ
น้ า 
(ซม.) 

ความ
กว้าง
ของล า
น้ า (ม.) 

ห้วยแม่แมะ 23.6 19.5 6 6.5 30 40 0.5 28.6 33.3 4.4 
ห้วยแม่ลาย 23.3 19.4 7.2 6 24 40 2.0 28.4 36.6 3.8 
ห้วยปา่กลว้ย 25.5 22 6 7 34 40 2.0 23.4 52.6 3.6 
อ่างห้วยจันทร ์ 28 21 4 6.8 40 42 2.0 - 300 - 
แม่น้ าปาย 26.2 22 5.4 7 48 52 1.4 25.6 68.5 8.5 
ห้วยแม่กลางหลวง 23 21 6 6 24 28 3.0 32.5 48.5 5.8 
แม่น้ า 28 23.8 6.4 7 60 80 2.4 35.5 85 14.2 
ห้วยแม่สะป๊อก 26 20.5 8 6.5 50 50 1.0 24.8 150 15 
ห้วยแม่มะลอ 24 19.5 9 6 20 40 0.0 34.8 80 12.3 
ห้วยแม่สายนอ้ย 25 19 6.8 7 56 48 1.0 30.2 80 12 
ห้วยนาเกล็ดหอย 22 18 7 7 52 46 1.0 28.5 120 10 
ห้วยแม่ตื่น 22.5 18.2 7.5 6.8 56 52 0.0 14.5 50.5 12.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 2 ปลาพลวงหินท่ีส ารวจพบในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักปลา  
  ผลการศึกษาในประชากรปลาพลวงหินแบบไม่แยกเพศจ านวน 357 ตัว มีค่าความยาวระหว่าง 7.9 - 59.3 เซนติเมตร 
มีน้ าหนักระหว่าง 5.5 - 2,463.0 กรัม ค่าความยาวเฉลี่ย 25.27±10.72 เซนติเมตร น้ าหนักเฉลี่ย 323.74±374.08 กรัม มีค่าความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวและน้ าหนักในรปูสมการดังนี้ W = 0.0071 L3.173  หรือ log W = 3.173 log L – 2.1487 มีค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด 
R2=0.96 N=357 (ภาพที่ 3)  
  ประชากรปลาพลวงหินเพศผู้จ านวน 68 ตัว มีค่าความยาวเฉลี่ย 27.5±4.46 เซนติเมตร น้ าหนักเฉลี่ย 
332.4±148.77 กรัม มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักในรูปสมการ คือ W = 0.077 L 2.4912  หรือ log W = 2.4912 
log L – 1.1135 มีค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด R2=0.92 (ภาพที่ 4) ประชากรปลาพลวงหินเพศเมียจ านวน 113 ตัว มีค่าความยาวเฉลี่ย 
30.93±8.07 เซนติเมตร น้ าหนักเฉลี่ย 493.3±387.99 กรัม มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักในรูปสมการ คือ 
W = 0.426 L 1.9972  หรือ log W = 1.9972 log L – 0.3706 มีค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด R2=0.77 (ภาพที่ 5)  
  จากการศึกษาพบว่าสมการความสัมพันธ์ของปลาพลวงหินทั้งแบบแยกเพศและแบบรวมเพศมีค่าสัมประสิทธิ์
ก าหนดของปลาเพศผู้ เท่ากับ 0.92 และปลาเพศเมียเท่ากับ 0.77 ส่วนแบบรวมเพศมีค่าเท่ากับ 0.96 แสดงว่าชุดข้อมูลความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวและน้ าหนักปลามีความผันแปรตามกันระหว่างตัวแปรต้นคือความยาวและตัวแปรตามคือน้ าหนักปลา  
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักของปลาพลวงหินที่ส ารวจพบในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

 
ภาพที ่4 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักของปลาพลวงหินเพศเมียที่ส ารวจพบในแหล่งน้ าธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักของปลาพลวงหินเพศผู้ที่ส ารวจพบในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
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 4. ความแตกต่างระหว่างเพศและสัดส่วนเพศ 
  ปลาพลวงหินที่รวบรวมจากธรรมชาติ พบว่าเมื่อยังไม่ถึงฤดูผสมพันธุ์ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเพศ
โดยดูจากลักษณะภายนอกได้ เนื่องจากปลาพลวงหินเพศผู้ และเพศเมียมีน้ าหนัก และความยาวใกล้เคียงกัน อีกท้ังสีของลักษณะ
ล าตัวของทั้งสองเพศมีลักษณะเหมือนกัน รวมไปถึงลักษณะของติ่งเพศ (urogenital papillae) มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก 
คือไม่มีลักษณะติ่งเพศยาวยื่นออกมาแต่อย่างใด แต่เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์พบว่าปลาเพศเมียจะมีล าตัวกลมอ้วนส่วนท้องอูม 
ล าตัวมีสีอ่อนกว่าเพศผู้ ส่วนท้องมีสีขาว มีตุ่มสิวที่แก้ม ติ่งเพศ ครีบก้น และครีบหูมีสีชมพูอ่อน ติ่งเพศเห็นเป็นท่อกลมยื่นออกมา
เล็กน้อย เห็นได้ชัดเจนกว่าเพศผู้ ส่วนเพศผู้จะมีล าตัวยาวเรียว ล าตัวมีสีน้ าตาลปนเขียวถึงน้ าเงินหรือสีน้ าตาลปนด าเข้ม 
ส่วนท้องมีสีขาวปนเขียวถึงน้ าเงินเล็กน้อย ติ่งเพศเห็นเป็นช่องเล็กรี สีล าตัวและครีบต่าง ๆ ออกสีน้ าเงินอ่อน มีตุ่มสิวที่แก้ม 
เมื่อบีบส่วนท้องเบาๆ มีน้ าเชื้อสีขาวขุ่นไหลออกมา (ภาพที่ 6) และเมื่อศึกษาอวัยวะสืบพันธุ์ภายใน พบว่าปลาพลวงหินเพศเมีย 
มีลักษณะไข่เป็นฝัก เมื่อถึงฤดูสืบพันธุ์จะพบไข่จ านวนมากในรังไข่ ส่วนเพศผู้อัณฑะจะเป็นฝักสีขาว (ภาพที่ 7) ปลาพลวงหิน 
ที่ส ารวจพบในแหล่งธรรมชาติมีสัดส่วนเพศผู้ร้อยละ 35.34 เพศเมียร้อยละ 29.33 และไม่สามารถแยกเพศได้ด้วยตาเปล่าร้อยละ 35.3 
 

ภาพที ่6 ลักษณะภายนอกของปลาพลวงหินเพศผู้ เพศเมีย อวัยวะสืบพันธุ์ของปลาพลวงหินเพศผู้ และเพศเมีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 ลักษณะถุงน้ าเชื้อของปลาพลวงหินเพศผู้ และรังไข่ของปลาพลวงหินเพศเมีย 
 

 5. ขนาดของปลาเมื่อแรกเริ่มเจริญพันธ์ุ  
  จากการศึกษาขนาดแรกเริ่มเจริญพันธุ์ของปลาพลวงหิน โดยการผ่าตัดดูรังไข่และถุงน้ าเช้ือ พบว่าปลาพลวงหิน
เพศผู้ขนาดเล็กที่สุดมีขนาดเริ่มแรกเจริญพันธุ์ที่อวัยวะสืบพันธุ์อยู่ในระยะ maturity มีความยาวเหยียด 34.5 เซนติเมตร 
น้ าหนัก 408.5 กรัม และในปลาพลวงหินเพศเมียขนาดเล็กที่สุดมีขนาดเริ่มแรกเจริญพันธุ์ที่อวัยวะสืบพันธุ์อยู่ในระยะ maturity 
มีความยาวเหยียด 26.0 เซนติเมตร น้ าหนัก 241.0 กรัม  
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 6. ฤดูวางไข่  
  6.1 การพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์  
   6.1.1 ปลาพลวงหินเพศเมีย การตรวจสอบการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ พบว่าปลาพลวงหิน  
เพศเมียในแหล่งน้ าที่ส ารวจทั้ง 12 แห่งในรอบปีมีการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ในระยะที่ 1 – 3 และพบแม่ปลาที่มีความสมบูรณ์เพศ 
ที่มีการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ในระยะ maturity ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มีนาคม และพบระยะ spent ในเดือนมีนาคม 
หลังจากนั้นไม่พบแม่ปลาระยะ maturity ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน ในปลาเพศเมียที่มีรังไข่ระยะที่ 4 ซึ่งเป็นระยะเจริญพันธุ์ 
(maturity stage) รังไข่ประกอบด้วยไข่ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกัน เมื่อจ าแนกขนาดออกเป็น 3 ขนาดพบมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4±0.3 มิลลิเมตร อัตราร้อยละ 18.84±1.10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3±0.2 มิลลิเมตร อัตราร้อยละ 
42.78±8.79 และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7±0.2 มิลลิเมตร อัตราร้อยละ 38.38±9.62 ปลาพลวงหินที่มีรังไข่ในระยะเจริญพันธุ์ 
(maturity stage) รังไข่ประกอบด้วยไข่ระยะต่าง ๆ เมื่อเก็บตัวอย่างรังไข่บางส่วน (บริเวณส่วนต้น กลาง และปลาย) ศึกษาเนื้อเยื่อ 
และจ าแนกลักษณะของไข่ดัดแปลงตามวิธีของ Lehri (1968) (ภาพที่ 8) ซึ่งได้แบ่ง oocyte ตามต าแหน่งของ yolk และการเปลี่ยนแปลง
ของนิวเคลียส โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี ้
    ระยะที่ 1 immature oocyte ลักษณะ oocyte มีขนาดเล็ก นิวเคลียสมีขนาดใหญ่ 
เป็นระยะที่ยังไม่มีการสร้างและสะสม yolk oocyte ระยะแรกพัฒนาจาก germinal epithelium ซึ่งเรียกว่า germ cell หรือ 
oogonium หลังจากผ่าน presynaptic stage แล้วเรียกว่า primary oocyte ดังนั้นหลังจากระยะ นี้แล้ว nucleoli เพิ่มจ านวน
อย่างมากมาย ซึ่งจะมีการพัฒนาตัวภายใต้ nuclear membrane ย้อมติดสีม่วงอ่อนส าหรับ cytoplasm ย้อมติดสีม่วงเข้ม  
    ระยะที่ 2 maturing oocyte ในระยะนี้มีการสร้าง yolk สามารถสังเกตเห็น 
nuclear membrane ชัดเจนย้อมติดสีชมพู ในระยะนี้จะมีการสร้าง yolk vesicle มีลักษณะกลมใสอยู่ภายใน cytoplasm 
หลังจากนั้น yolk vesicle จะเพิ่มจ านวนและขยายจนเต็ม cytoplasm อีกอย่างหนึ่งที่พบตามมาคือ yolk globules 
ในส่วนของ extravesicular cytoplasm และมีการเพิ่มจ านวนและขนาดเพื่อให้ oocyte พัฒนาสมบูรณ์ขึ้น  
    ระยะที ่3 mature oocyte ลักษณะ oocyte ในระยะนี้เป็นระยะที่ไมม่ี nuclear membrane 
นิวเคลียสแผ่กว้างออกรอบ oocyte สังเกตเห็นผนังเซลล์ชัดเจน ชั้นนอกสุดคือชั้น theca ชั้นกลาง zone granulosa 
หรือ follicular epithelium และช้ันในสุด zona granulosa มีลักษณะหนาไม่สม่ าเสมอทั้งหมด เมื่อย้อมสี nuclei ติดสีเข้ม  
    ระยะที่ 4 atretic oocyte ลักษณะ oocyte รูปร่างเว้าๆแหว่งๆ ย้อมติดสีชมพูเข้มอมม่วง
ระยะนี้ oocyte แตกต่างจากระยะ mature เห็นได้ชัดเจน จากลักษณะของ granulosa มีความหนาสม่ าเสมอตลอดทั้ง oocyte 
เป็นระยะที่พบไข่เสีย (atretic oocyte) ไข่ท่ีไม่ตกไข่จะถูกดูดซับในร่างกายของปลา  
   6.1.2 ปลาพลวงหินเพศผู้ การตรวจสอบการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ พบว่าปลาพลวงหินเพศผู้
ในแหล่งน้ าท่ีส ารวจท้ัง 12 แห่งในรอบปีมีการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ในระยะที่ 1 – 3 และพบปลาที่มีความสมบูรณ์เพศที่มี
การพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ในระยะที่ 4 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนมีนาคม การพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ 
(testis) ในระยะเจริญพันธ์ุ (maturity stage) (ภาพท่ี 9) ดัดแปลงตามวิธีของ Lehri (1968) โดยแบ่งเป็น 4 ระยะดังนี้ 
    ระยะที่ 1 spermatogonia เป็น germ cell ที่เกิดขึ้นใน gonadal lamella ไซโตพลาสซึม
จะติดสี eosin นิวเคลียสค่อนข้างใหญ่ติดสีชมพู 
    ระยะที่ 2 spermatocytes เกิดจากการแบ่งเซลล์ของ spermatogonia นิวเคลียสยังติด 
สีน้ าเงินเข้ม 
    ระยะที่ 3 spermatids มีขนาดเล็กมาก เกิดจากการแบ่งเซลล์ของ spermatocytes 
นิวเคลียสยังคงติดสีน้ าเงินเข้ม 
    ระยะที่ 4 spermatozoa เกิดจากการเปลี่ยนรูปร่างของ spermatid โดยไม่ได้แบ่งเซลล์
แต่เปลี่ยนรูปร่างโดยมีหางเกิดขึ้น 
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ภาพที่ 8 ลักษณะรังไข่และเนื้อเยื่อของรังไข่ปลาพลวงหินในระยะเจริญพันธ์ุ (maturity stage) : imature oocyte 
         (1) nucleus(N), cytoplasm (C); maturing oocyte (2) nucleus(N), cytoplasm(C); mature oocyte 
         (3) yolk granule (YG), yolk vesicle (YV); atretic oocyte (4) yolk granule (YG)  
 
 

ภาพที่ 9 ลักษณะเนื้อเยื่อของ testis ปลาพลวงหิน : spermatogonia (1) spermatocytes (2) spermatids (3) 
และ spermatozoa (4) 
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 6.2 ค่าดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ 
  จากการตรวจสอบค่าดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ (gonadosomatic index; GSI) พบปลาเพศผู้ 
มีค่าดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ระหว่างร้อยละ 0.10 - 2.44 ส่วนปลาเพศเมียมีค่าดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์
ระหว่างร้อยละ 0.19 - 3.88 
 6.3 ความดกไข่ 
  ผลการศึกษาความดกไข่ของปลาพลวงหินจากปลาเพศเมียที่มีรังไข่ระยะที่ 4 จ านวน 12 ตัว น้ าหนักเฉลี่ย 
476.5±129.81 กรัม น้ าหนักรังไข่เฉลี่ย 17.7±5.32 กรัม มีความดกไข่เฉลี่ยจ านวน 5,935.75±1,607.71 ฟอง โดยมีความสัมพันธ์
ระหว่างความดกไข่กับน้ าหนักตัวปลาในรูปสมการดังนี้ F = 19.231 W 0.9286  หรือ log F = 1.284 + 0.9286 log W มีค่าสัมประสิทธิ์
ตัวก าหนด R2 = 0.76  N=12 (ภาพที ่10) 

 

 
ภาพที ่10 ความสัมพันธ์ระหว่างความดกไข่ และน้ าหนักของปลาพลวงหินท่ีส ารวจพบในแหล่งน้ าธรรมชาติ 

 
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 
 ปลาพลวงหิน เป็นปลาน้ าจืดในสกุล Neolissochilus ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) สกุลนี้ถูกแยกออกจาก 
สกุลปลาเวียน (Tor spp.) ในปคี.ศ. 1985 โดยวอลเตอร์ เรนโบธ นักมีนวิทยาชาวอเมริกัน มีลักษณะที่ส าคัญทางอนุกรมวิธาน 
คือ ล าตัวยาวแบนข้าง มีอัตราส่วนของความกว้างล าตัวในสัดส่วนร้อยละ 20.23 - 22.25 ของความยาวล าตัว หรือมีความยาวล าตัว 
3 เท่าของความลึกล าตัว จึงจัดเป็นปลาที่รูปร่างแบบ oblong ซึ่งโดยทั่วไปมีความยาวมาตรฐาน 3 - 4 เท่าของความลึกล าตัว 
(กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด, 2558) ล าตัวมีสีน้ าตาลปนเขียวถึงเขียวปนน้ าเงิน หรือสีน้ าตาลปนด าเข้ม 
แถบสีด าพาดตลอดตามความยาวของล าตัว สอดคล้องกับ Smith (1945) รายงานว่าปลาชนิดนี้มีแถบสีด าเริ่มจากบริเวณ 
หัวหลังตาเรื่อยไปจนถึงโคนหาง ซึ่งเกิดจากจุดสีด าบริเวณฐาน ของเกล็ดที่เรียงตามยาว 2 แถว ท าให้เห็นเป็นแถบสีด าพาด
ตลอดตามความยาวของล าตัว แถบนี้อยู่เหนือเส้นข้างตัว เส้นข้างตัว เหนือแถบสีด ามีแถบสีเหลืองขนานไปกับแถบสีด า  
เหนือแถบสีเหลืองเป็นสีน้ าตาลหรือน้ าเงินเขียว ใต้เส้นข้างตัวมีสีเทา น้ าเงิน ส่วนท้องมีสีขาว ซึ่งสีของปลาชนิดนี้จะขึ้นอยู่กับ
สิ่งแวดล้อมท่ีอาศัยอยู่  
 จากการส ารวจในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าแหล่งอาศัยตามธรรมชาติของปลาพลวงหินอยู่บริเวณล าธารที่ตั้งอยู่ที่ 
ระดับความสูงระหว่าง 665 – 1,247 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ซึ่งพื้นท่ีส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตพื้นท่ีป่าไม้
และเขตป่าต้นน้ า ล าธาร เป็นแหล่งน้ าที่มีชุมชนก าหนดขอบเขตเป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ าจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ปลาพลวงหิน 
ในธรรมชาติยังสามารถอยู่รอดได้ ปลาที่พบมีขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กยังไม่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์จนถึงขนาดใหญ่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความยาวและน้ าหนักปลาพลวงหินแบบไม่แยกเพศจ านวน 231 ตัว พบว่าเมื่อความยาวเพิ่มขึ้นน้ าหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นด้วย  
ตามสมการ W = 2.1.78L 0.019  มีค่า R2=0.87 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับจ านวนเต็ม 1 แสดงว่าความยาวและน้ าหนักตัวปลาพลวงหิน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ความแตกต่างระหว่างเพศของปลาพลวงหินไม่สามารถจ าแนกจากลักษณะภายนอกได้เมื่อยังไม่เข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์ 
เมื่อถึงฤดูผสมพันธ์ุปลาเพศเมียจะมีล าตัวอ้วน ส่วนท้องอูมและอ่อนนิ่ม ล าตัวมีสีอ่อนกว่าเพศผู้ ส่วนท้องมีสีขาว ติ่งเพศเห็นเป็น
ท่อกลมยื่นออกมาเล็กน้อย เห็นได้ชัดเจนกว่าเพศผู้ ปลาเพศผู้จะมีล าตัวกลมเรียว ในปลาที่สมบูรณ์พันธุ์เมื่อบีบส่วนท้องเบา ๆ 
จะมีน้ าเชื้อสีขาวขุ่นไหลออกมา  

F = 19.231 W 0.9286 
R² = 0.7609 
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 การศึกษาฤดูวางไข่ ปลาเพศผู้มีค่าดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ระหว่างร้อยละ 0.10-2.44 อวัยวะสืบพันธุ์ 
อยู่ในระยะที่ 1 - 6 ขนาดแรกเจริญพันธุ์ในปลาเพศผู้พบมีน้ าหนัก 81.5 กรัม ความยาว 20.3 เซนติเมตร เพศเมียมีค่าดัชนี
ความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ระหว่างร้อยละ 0.19 - 3.88 อวัยวะสืบพันธุ์อยู่ในระยะที่ 1 - 6 ขนาดแรกเจริญพันธุ์ในปลาเพศเมีย
พบมีน้ าหนัก 101.5 กรัม ความยาว 21.2 เซนติเมตร รังไข่ปลาพลวงหินมี 2 ฝัก ปลาพลวงหินท่ีมีรังไข่และอวัยวะสบืพันธุ์เพศผู้ 
(testis) ในระยะเจริญพันธุ์ (maturity stage) เมื่อจ าแนกลักษณะดัดแปลงตามวิธีของ Lehri (1968) ซึ่งได้แบ่ง oocyte 
ตามต าแหน่งของ yolk และการเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียส พบรังไข่ประกอบด้วยไข่ 4 ระยะ ส าหรับอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ 
พบน้ าเช้ือมี 4 ระยะ ผลการศึกษาความดกไข่ของปลาพลวงหินจากปลาเพศเมียที่มีรังไข่ระยะที่ 4 น้ าหนักเฉลี่ย 460.5±224.43 กรัม 
น้ าหนักรังไข่ 13.0±7.75 กรัม พบว่ามีความดกไข่จ านวน 9,709.58±2,652.20 ฟองต่อน้ าหนักแม่ปลา 1 กิโลกรัม  
 
ค าขอบคุณ 
 แผนงานวิจัยนี้เป็นส่วนหน่ึงของรายงานการวิจัยและการพัฒนาการวิจยัการเกษตร รหัสโครงการ CRP 6105022520 
การศึกษาการเพาะเลี้ยงปลาพลวงหินเชิงพาณิชย์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการพัฒนาการวิจัยการเกษตร จาก ส านักงานพัฒนา  
การวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ภายใต้แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในกรอบการวิจัย ปี 2561 ของ ข้อท่ี 6 สัตว์เศรษฐกิจ  
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วัสดุคลุมบ่อที่เหมาะสมในการเก็บอุณหภูมิต่อการเพาะพันธุ์กบนา 
 
เทวัฒน์ สุขเกษม1* และ ปิยวิทย์ กุลฉิม2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงราย 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดก าแพงเพชร 
 
บทคัดย่อ 
 การเปรียบเทียบความเหมาะสมของวัสดุคลุมบ่อในการเก็บอุณหภูมิต่อการเพาะพันธุ์กบนา เพื่อให้แม่พันธุ์กบนา  
มีความพร้อมในการเพาะพันธุ์ โดยใช้วัสดุต่างกัน ดังนี้ การทดลองที่ 1 คลุมด้วยผ้าฝ้าย การทดลองที่ 2 คลุมด้วยพลาสติก 
Polyethylene (PE) การทดลองที่ 3 คลุมด้วยพลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) และการทดลองที่ 4 คลุมด้วยโฟม PE 
ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 
 ผลการทดลองพบว่า อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย  และความแตกต่างของอุณหภูมิรอบวันเฉลี่ย 
ของทุกการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยบ่อที่คลุมด้วยพลาสติก Polyethylene (PE) มีอุณหภูมิ
ภายในบ่อต่ าสุดเฉลี่ยเท่ากับ 19.38+2.42 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยของทุกการทดลอง ทุกชุดการทดลอง 
แม่พันธุ์กบนามีอัตราการรอดตาย จ านวนแม่พันธุ์กบที่เพาะได้ ความดกของไข่ อัตราการวางไข่ และจ านวนไข่กบที่วางไข่ 
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ส่วนบ่อที่คุลมด้วยพลาสติก Polyvinyl chloride (PVC) และคลุมด้วยโฟม PE 
มีระยะเวลาที่แม่พันธุ์กบนาพร้อมวางไข่ 80 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างกับบ่อที่คลุมด้วยผ้าฝ้าย และคลุมด้วยพลาสติก 
Polyethylene (PE) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อท าการเพาะพันธุ์ บ่อที่คลุมด้วยพลาสติก Polyethylene (PE) 
มีอัตราการฟักไข่เฉลี่ยเท่ากับ 41.66+1.68 เปอร์เซ็นต์ จ านวนลูกอ๊อด อายุ 3 วัน เฉลี่ยเท่ากับ 21,469.33+1,372.60 ตัวต่อบ่อ
มากกว่าชุดการทดลองอื่น แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ต้นทุนการผลิตลูกอ๊อด อายุ 3 วัน เท่ากับ 0.24, 
0.18, 0.23 และ 0.24 บาทต่อตัว ตามล าดับ สรุปได้ว่าบ่อเลี้ยงแม่พันธุ์กบนาที่คลุมด้วยพลาสติก Polyethylene (PE) 
มีความเหมาะสมที่สุด เมื่อพิจารณาจากการเก็บอุณหภูมิภายในบ่อ อัตราการฟักไข่ จ านวนผลผลิตลูกอ๊อด อายุ 3 วัน 
และต้นทุนการผลิต  
 
ค าส าคัญ: กบนา อุณหภูมิ ความสมบูรณ์เพศ วัสดุท าบ่อเลี้ยง 
   
*ผู้รับผิดชอบ: 305 หมู่ 6 ต าบลเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210 โทร 0 5315 4505  
 E-mail: sfchiangrai@gmail.com 
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Suitable pond cover material to keep the temperature for breeding Common Lowland Frog, 
Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann, 1834) 
 
Thawat Sukasem1* and Piyawit Kunchim2 
1Inland Aquaculture Research and Development Regiona Chiang Rai 
2Inland Aquaculture Research and Development Regiona Kamphaeng Phet 
 
Abstract 
 Comparison of suitability of pond cover materials to maintain temperature for frog breeding was 
studied from December 2018 to May 2019. The study was divided into four experiments as follows : 
experiment 1; ponds were covered with cotton, experiment 2; ponds were covered with Polyethylene (PE), 
experiment 3; ponds were covered with Polyvinyl chloride (PVC), and experiment 4; ponds were covered 
with PE foam  
 The results showed that average maximum temperature, average minimum temperature and  
the difference in average daily temperature among the experiments were statistically different (p<0.05). 
The ponds covered with Polyethylene (PE) plastic showed the average minimum temperatures of 19.38+2.42 °C, 
which was higher than those of all other experiments. There was no statistically significant difference (p>0.05) 
on survival rate, number of breeding frogs, fecundity, spawning rate and the number of spawning eggs among 
female frogs in all experiments. However, spawning period of laying 80% eggs in ponds covered with 
polyvinyl chloride (PVC) plastic and covered with PE foam were statistically significant different (p<0.05). 
In breeding aspects, ponds covered with polyethylene (PE) showed the mean hatching rate of 41.66+1.68 
percent, average number of 3 days tadpoles was 21,469.33+1,372.60 individuals per pond which more than 
those in other experiments with statistically significant difference (p<0.05). The cost of production of 3 day 
tadpoles was 0.24, 0.18, 0.23 and 0.24 baht per head for experiment 1 - 4, respectively. It was concluded 
that polyethylene (PE) plastic were the most suitable material to cover the frog maternal pond in considering 
the maintained temperature in the pond, hatching rate, number of 3 days tadpoles, and production cost. 
 
Keywords: Common Lowland Frog (Hoplobatrachus rugulosus), temperature, sex integrity, pond material 
   
*Corresponding author: 305 Moo 6, Wiang Chai sub-district, Wiang Chai district, Chiang Rai 57210  
 Tel. 0 5315 4505 E-mail: sfchiangrai@gmail.com 
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สภาวะสังคมและเศรษฐกิจของการท าประมงพื้นบ้านภายใต้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
 
จันทิมา เพียรผล* และ ฐิติมา เอียดแก้ว 
กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของการท าประมงพื้นบ้าน 2) การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ความเข้าใจพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 3) ความคิดเห็นต่อผลกระทบทางสังคม 
และเศรษฐกิจ 4) ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็น และ 5) เพื่อทราบปัญหาและข้อเสนอแนะของชาวประมงพื้นบ้าน ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ชาวประมงพ้ืนบ้านที่ท าการประมงบริเวณอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน จ านวน 215 ราย 
ระหว่างเดือนเมษายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ชาวประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงวัยกลางคน จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา เครื่องมือประมงหลักที่ใช้ในการท าประมง ได้แก่ อวนจมปู อวนจมกุ้ง และอวนติดตาปลาทู ท าการประมง
โดยใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก บางส่วนมีการจ้างแรงงาน การท าการประมงด้วยเรือและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่างกัน
ท าให้ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้ ต้นทุน และผลตอบแทนต่างกัน ต้นทุนการท าการประมงที่ส าคัญ ได้แก่ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  
ค่าอวน และค่าจ้างแรงงาน ชาวประมงพื้นบ้านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องจากผู้น าชุมชนหรือผู้น ากลุ่ม หรือผู้น าองค์กรมากท่ีสุด โดยมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย 
 ชาวประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.39 มีความคิดเห็นว่า การที่ภาครัฐบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดระเบียบ 
และแก้ไขปัญหาการท าการประมงส่งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจเชิงบวกในระดับปานกลาง และชาวประมงพื้นบ้าน 
ร้อยละ 75.17 มีความคิดเห็นว่าไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบ ยังคงท าการประมงได้ตามปกติ แต่ต้องใช้เวลาติดตามข้อมูลข่าวสาร 
ท าความเข้าใจ และด าเนินการตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายบางข้อไม่ชัดเจน ท าให้ชาวประมงสับสนในทางปฏิบัติ ขาดความมั่นใจ
ทีจ่ะออกท าการประมง และต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ชาวประมงพื้นบ้าน ร้อยละ 24.83 มีความคิดเห็นว่า 
ได้รับผลกระทบเชิงลบในระดับปานกลาง เนื่องจากชาวประมงพื้นบ้านเคยใช้เครื่องมือท าการประมงผิดกฎหมาย คุณสมบัติ  
ของเรือประมงไม่ถูกต้อง และไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของชาวประมงพื้นบ้าน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (p<0.05) คือ ประสบการณ์ และแหล่งท าการประมง อย่างไรก็ดี 
ชาวประมงพื้นบ้านให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการจัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ า 
ทั้งก่อนและหลังมีการบังคับใช้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
 
ค าส าคัญ: สังคมและเศรษฐกิจ การท าประมงพ้ืนบ้าน พระราชก าหนดการประมง 
   
*ผู้รับผิดชอบ: กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2561 3353  
  E-mail: chantima@fisheries.go.th 
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Socio-Economic Status of Artisanal Fisheries under the Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558 
 
Chantima Pianpon* and Thitima Eiadkaew 
Fisheries Development Policy and Planning Division 
 
Abstract 

The purposes of this research were: 1) to study socio-economic characteristics of artisanal fisheries, 
2) to study awareness of information, knowledge and understanding in the Royal Ordinance on Fisheries B.E. 
2558, 3) to investigate opinions on the socio-economic impact, 4) to investigate factors affecting artisanal 
fishers opinions, and 5) to raise problems and suggestions of artisanal fishers. This research was conducted 
by interviewing 215 samples of fishers fishing in the Gulf of Thailand and the Andaman Seas from April 2018  
to February 2019. The results found that most local fishers were in middle-aged and most likely graduated 
from primary school. The main fishing gears used were crab gill nets, shrimp trammel nets, and mackerel 
fish gill nets. Family members mostly engaged in fishing activities, while some local fishers hired a labor for 
fishing. The different fishing vessels and fishing gears efficiencies showed different income, cost and return. 
Main costs of fishing activities were fuel, nets and labor wages. Most local fishers likely acknowledged 
fisheries information regarding the Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558 and related regulations from 
community leaders, groups leader, or organization leaders, however, they had low level of knowledge and 
understanding. 

Most of the local fishers (75.39%) had an opinion that the force of the Royal Ordinance on Fisheries 
B.E. 2558 imposed by the Royal Thai Government to manage and solve the fishing problem affected both 
social and economic status in moderate positive level. 75.17% of fishers had no negative effect and they 
could still do fishing, however they had to spend time to follow up and understand information in order to 
comply with the laws. Some laws and regulations were not clear to them, they were confused and 
unconvinced but had to adapt to changes. Remaining 24.83% of the local fishers had an opinion that it had 
moderate negative affect on their fishing activities because they had used to di fishing with illegal fishing gears, 
fishing vessel did not follow qualifications and fail to comply with the laws. Factors affecting the opinion 
of the local fishermen were experiences and fishing grounds with the significance at 95% (p <0.05). 
However, local fishers had cooperated with the government in fisheries management, maintenance, 
conservation and restoration of aquatic animal resources, both before and after the force of the Royal 
Ordinance on Fisheries B.E. 2558. 
 
Keywords: socio-economic, artisanal fisheries, Royal Ordinance on Fisheries 
   
*Corresponding author: Department of Fisheries, Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel. 02 561 3353 
 E-mail: chantima@fisheries.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Published as Technical Paper No. 3/2021 Fisheries Development Policy and Planning Division  

หน้า 81



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2564 O1 

 

O21 

การศึกษาการเลี้ยงปลานิลในกระชังแบบเกษตรพันธสัญญาและแบบอิสระ กรณีศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย 
 
เกวลิน หนูฤทธิ์ 
กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาการเลี้ยงปลานิลในกระชังแบบเกษตรพันธสัญญาและแบบอิสระ กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง 2) วิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงท้ังสองรูปแบบ 3) ศึกษาวิถีการตลาด วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการตลาด และประเมิน
ประสิทธิภาพการตลาด และ 4) ศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาการเลี้ยงปลานิลในกระชัง โดยศึกษาเกษตรกร
จ านวน 218 ราย ในพ้ืนท่ี 7 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา ยโสธร และอุบลราชธานี  
 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรเลี้ยงปลานิลในกระชังแบบเกษตรพันธสัญญา ร้อยละ 85.78 แหล่งน้ าที่ใช้เลี้ยงปลา  
อยู่ในบริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ า ร้อยละ 80.28 มีการเลี้ยงในแม่น้ า ร้อยละ 19.72 และมีจ านวนรอบการเลี้ยงปลาเฉลี่ย  
2 รอบต่อปี ใช้ระยะเวลาเลี้ยง 4 - 5 เดือนต่อรอบการเลี้ยง  
 ต้นทุนการเลี้ยงปลานิลในกระชังแบบเกษตรพันธสัญญามีต้นทุน 54.46 บาทต่อกิโลกรัม ราคาจ าหน่าย 60 บาทต่อกิโลกรัม 
เกษตรกรมีก าไร 5.54 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนการเลี้ยงปลานิลในกระชังแบบอิสระมีต้นทุน 47.67 บาทต่อกิโลกรัม ราคาจ าหน่าย 
55 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรมีก าไร 7.33 บาทต่อกิโลกรัม จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงปลานิลในกระชังแบบอิสระได้รับก าไรสูงกว่า
การเลี้ยงปลาแบบเกษตรพันธสัญญา 1.79 บาทต่อกิโลกรัม 
 ส าหรับวิถีการตลาดปลานิลในกระชัง เริ่มต้นจากเกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตให้บริษัทเกษตรพันธสัญญาและตัวแทน
บริษัท คิดเป็นร้อยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมด อีกร้อยละ 10 เป็นผลผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลแบบอิสระที่มีแผงตลาด
ขายปลาในตลาดสดท าหน้าที่เป็นทั้งผู้ค้าส่ง ร้อยละ 7 และเป็นผู้ค้าปลีกตลาดนัดชุมชน ร้อยละ 3 จากนั้นผลผลิตกระจาย  
ต่อไปยังตลาดผู้ค้าส่ง ร้อยละ 87 และห้องเย็น ร้อยละ 10 และกระจายต่อไปยังตลาดผู้ค้าปลีก โดยเป็นผู้ค้าปลีกในตลาดสด
เทศบาล/อ าเภอ ร้อยละ 50 ตลาดนัดชุมชน ร้อยละ 25 และร้านอาหาร ร้อยละ 15 ส าหรับผลผลิตที่เก็บไว้ในห้องเย็นร้อยละ 10 
น าออกมากระจายให้กับผู้บริโภคในประเทศ  
 ต้นทุนการตลาดเริ่มต้นจากบริษัทเกษตรพันธสัญญารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่ราคาเฉลี่ย 60 บาทต่อกิโลกรัม  
เพื่อจัดส่งไปยังผู้ค้าส่ง และจ าหน่ายต่อในราคา 65 บาทต่อกิโลกรัม จากนั้นจึงขายต่อให้ผู้ค้าปลีกจ าหน่ายต่อในราคา  
75 บาทต่อกิโลกรัม เกิดส่วนเหลื่อมการตลาด 15 บาทต่อกิโลกรัม โดยสามารถจ าแนกเป็นต้นทุนการตลาด 7.95 บาทต่อกิโลกรัม 
และก าไร 7.05 บาทต่อกิโลกรัม ท้ังนี้ผู้ค้าปลีกจะมีก าไรต่อกิโลกรัมมากกว่าผู้ค้าส่ง แต่จะมีปริมาณการขายที่น้อยกว่า  
 ปัญหาอุปสรรคของการเลี้ยงปลาในกระชัง ได้แก่ (1) ปัญหาคุณภาพลูกพันธุ์และอาหารปลา (2) ต้นทุนการเลี้ยงสูง 
ไม่สามารถก าหนดราคารับซื้อผลผลิตเองได้ เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้รับข่าวสารด้านราคา ท าให้ขาดอ านาจการต่อรอง  
(3) เกษตรกรไม่มีแหล่งจ าหน่ายผลผลิต (4) บริษัทขาดการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
(5) เกษตรกรเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงหากเกิดภัยพิบัติ (6) การขาดความรู้ความเข้าใจเง่ือนไขนิติกรรมสัญญาในระบบเกษตร
พันธสัญญา (7) ความไม่ซื่อสัตย์ของเกษตรกร และ (8) เกษตรกรมีความล่าช้าในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ท าให้เกษตรกรไม่สามารถขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์มได้  
 แนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงปลาในกระชัง ได้แก่ (1) ภาครัฐควรเร่งกระจายลูกพันธุ์ปลานิลที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
(2) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเพื่อแปรรูปอาหารและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต เป็นการลดต้นทุนการเลี้ยง  
และสร้างอ านาจในการต่อรองราคา (3) สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตสินค้าปลานิลในแต่ละภูมิภาค 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรมีการแปรรูปผลผลิตที่มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นการระบายผลผลิตในช่วงที่มีผลผลิตล้นตลาด  
และสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ (4) ส่งเสริมให้เกษตรกรกระจายผลผลิตผ่านช่ องทางการตลาดสินค้าออนไลน์ 
(5) จัดท าระบบประกันภัยความเสี่ยงผลผลิตสัตว์น้ าท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ (6) บริษัทเกษตรพันธสัญญาควรช้ีแจงรายละเอียด
เง่ือนไขนิติกรรมสัญญาให้กับเกษตรกรก่อนจะท าการลงนามในสัญญาทุกครั้ง และ (7) ภาครัฐควรเร่งรัดให้เกษตรกร  
มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์มต่อไป 
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The Study of Tilapia Cage-Culture in the Contract and Independent Farming: A Case Study 
in the Northeastern Region of Thailand 
 
Kewalin Nooritthi 
Fisheries Development Policy and Planning Division. 
 
Abstract 
 The objectives of the study of Tilapia cage-culture in the contract and independent farming in 
the Northeastern Region of Thailand were: 1) to study socio-economic status of Tilapia cage-culture farmers, 
2) to analyze costs and returns for contract and independent Tilapia cage-culture farming, 3) to study marketing 
channels, marketing cost and to evaluate market efficiency, and 4) to raise problems and suggested 
solutions in cage-culture Tilapia for farmers. Data were collected from 218 farmers in 7 provinces i.e., Kalasin, 
Khon Kaen, Chaiyaphum, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Yasothon, and Ubon Ratchathani. 
 The results of the study found that 85.78% of farmers cultured Tilapia under contract farming, 
of which 80.28% of farms operated cage-culture in reservoirs and dams, and 19.72% of activities were done 
in rivers. Usually, it took 4-5 months per crop and 2 crops annually.  
 The cost of Tilapia cage-culture contract farming was 54.46 baht per kilogram, the selling price was 
60 baht per kilogram, therefore the farmers gained a profit of 5.54 baht per kilogram. The cost of Tilapia 
cage-culture independent farming was 47.67 baht per kilogram, the selling price was 55 baht per kilogram, 
therefore the farmers gained a profit of 7.33 baht per kilogram. Consequently, independent Tilapia 
cage-culture farmers earned a higher profit than contract farming farmers about 1.79 baht per kilogram. 
 The marketing channels began from 90% of farmers sold cage-cultured production to the contract 
farming company and company representatives. Only 10% of production from independent farmers was 
sold to community markets, which about 7% of them was from farmers owned stalls in wholesale fish markets 
and 3% was from farmers who sold fish in community markets. The supply chain went beyond the wholesale 
market 87% of production, and cold storage 10% of production. The rest moved to the retailer market, 50% 
of them were retailers in the municipal/district fresh market, 25% were the community market, and 15% 
were the restaurants that were in the supply chain. Another 10% were kept in cold storage to distribute to 
consumers throughout the country. 
 Marketing costs happened when a contract farming company bought cage-cultured Tilapia from 
the farmers at an average price of 60 baht per kilogram and wholesalers sold at 65 baht per kilogram. 
Then wholesalers sold fish to retailers that sold fish at 75 baht per kilogram, with a marketing margin 
of 15 baht per kilogram. The margin can be identified as marketing costs of 7.95 baht per kilogram and profits 
of 7.05 baht per kilogram. However, retailers earned more profit than wholesalers with a lesser amount 
of sales volumes. 
 Problems and challenges of cage-cultured Tilapia farming were: (1) poor quality of seed and feed; 
(2) high cost of production, contract farming company bought cage-cultured Tilapia at the predetermined 
overhead rate, while farmers still lacked information about current market price, thus low bargaining power; 
(3) no market to sell production; (4) the contracting company did not plan for production management to 
serve at market demand; (5) farmers bear a burden of natural disaster; (6) farmers did not have an insight 
into the contract detail provided by the companies; (7) farmers' dishonesty behavior toward the contract; 
and (8) a delayed of aquatic animal farmers registration delayed the aquatic farming certification procedure. 
 Problems solving strategies were: (1) quality seeds of Tilapia should be produced and disseminated 
thoroughly to farmers to meet their demand; (2) encouraging the formation of farmer groups to produce 
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processed food with value added for reducing the production cost; (3) assisting farmers to form a producer 
group/network of Tilapia products in each region and increased value-added products for prolong shelf-
life when oversupply; (4) promoting farmers to use online platforms to connect buyer and farmers under 
the demand-driven market system; (5) establishing insurance against losses from natural disasters; 
(6) contract farming companies should explain the farmers in advance the conditions for production and 
marketing of farm production before signed by both parties; and (7) encouraging farmers to register as aquatic animal 
farmers and applied for aquatic animal farm certificate. 
 
Keywords: Tilapia Cage-Culture, The Contract and Independent Farming, Northeastern, Thailand 
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ผลกระทบจากการออกประกาศการก าหนดเขตเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ต่อผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง 
 
จารุภา ศิริ 
ส านักงานประมงจังหวัดระยอง 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลกระทบจากการออกประกาศการก าหนดเขตเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
ต่อผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง ด าเนินการโดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ทุกราย  
ในพื้นที่บ้านตากวน-อ่าวประดู่ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จ านวนทั้งหมด 71 ราย ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงหอยแมลงภู่ 
แบบแพเชือกเดี่ยว จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.49 และเลี้ยงแบบแพเชือกถัก จ านวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.51  
 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจหลงัการจัดระเบียบตามประกาศฯ พบว่า การเลี้ยงแบบแพเชือกเดี่ยว มีต้นทุนสูงขึ้นจาก 
11.87 บาท/กก. เป็น 17.44 บาท/กก. คิดเป็นต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.93 ผลผลิตลดลงจาก 2,000 กก./ไร่ เหลือ 1,389 กก./ไร่ 
คิดเป็นผลผลิตลดลงร้อยละ 30.55 ส่วนรายได้ลดลงจาก 40,000 บาท/ไร่ เหลือ 36,905.73 บาท/ไร่ คิดเป็นรายได้ลดลง  
ร้อยละ 7.73 มีผลท าให้ก าไรสุทธิลดลงจาก จาก 16,250 บาท/ไร่ เหลือ 12,688.18 บาท/ไร่ คิดเป็นก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 21.92 
ส่วนรูปแบบการเลี้ยงหอยแมลงภู่ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแบบแพเชือกถัก มีต้นทุนสูงขึ้นจาก 12.15 บาท/กก. เป็น 14.32 บาท/กก. 
คิดเป็นต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.86 ผลผลิตลดลงจาก 3,600 กก./ไร่ เหลือ 2,856 กก./ไร่ คิดเป็นผลผลิตลดลงร้อยละ 20.67 
รายได้ลดลงจาก 72,000 บาท/ไร่ เหลือ 70,971.60 บาท/ไร่ คิดเป็นรายได้ลดลงร้อยละ 1.42 ในขณะที่ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น  
จาก 28,250 บาท/ไร่ เป็น 30,067.04 บาท/ไร่ คิดเป็นก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.43 เนื่องจากผลผลิตหอยมีขนาดโตขึ้นและ
จ าหน่ายได้ในราคาสูง แสดงให้เห็นว่าการจัดระเบียบการเลี้ยงหอยตามประกาศฯ ส่งผลดีทางเศรษฐกิจต่อผู้เลี้ยงส่วนใหญ่  
ในจังหวัดระยอง 
 ผลกระทบทางด้านสังคม พบว่า หลังการจัดระเบียบตามประกาศฯ ผู้ เพาะเลี้ยงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มีความพึงพอใจในระดับสูง โดยผู้เพาะเลี้ยงเห็นว่า การจัดระเบียบท าให้เกิดความ เสมอภาคกันในการจัดแปลงเลี้ยงหอย 
ซึ่งผู้เพาะเลี้ยงมีแปลงเลี้ยงได้เท่ากันคนละ 1 แปลง แปลงละ 2.25 ไร่ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบ
แปลงเลี้ยงเป็นอย่างดี และเห็นว่าการจัดระเบียบท าให้การจัดการการเลี้ยงในแปลงมีความสะดวกขึ้น ระยะเวลาในการเลี้ยง
หอยแมลงภู่ลดลง หอยแมลงภู่ที่เลี้ยงมีการเจริญเติบโตดีขึ้น และสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงหอยได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้  
ผู้เพาะเลี้ยงและชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่เห็นว่า หลังการจัดระเบียบแปลงเลี้ ยงหอย ท าให้เกิดช่องทางสัญจรส าหรับเรือ 
ของชาวประมงพื้นบ้านท่ีสะดวกขึ้นและมีพื้นท่ีในการท าประมงมากข้ึน รวมทั้งเกิดความสะดวกส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแล
ช่วยเหลือและตรวจเฝ้าระวัง 
 ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า คุณภาพน้ าทั้งก่อนและหลังการจัดระเบียบมีความเหมาะสมตามมาตรฐาน 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และคุณภาพน้ าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 
ผู้เลี้ยงหอยส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดระเบียบการเลี้ยงจะเป็นผลดีในการท าให้การทับถมของตะกอนดินในพื้นที่ลดลง 
 
ค าส าคัญ: ผลกระทบ ประกาศก าหนดเขตเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ จังหวัดระยอง 
   
ผู้รับผิดชอบ: ส านักงานประมงจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยองช้ัน 3 ถนนสุขุมวิท ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง

จังหวัดระยอง 21150 โทร 0 3869 4094  E-mail: fpo-rayong@dof.in.th  
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Impact of notification on green mussel culture zoning in Rayong Province 
 
Jarupa Siri  
Rayong Fisheries Provincial Office 
 
Abstract 
 Study on impacts of Provincial Fisheries Committee Notification on green mussel culture zoning 
in Rayong Province on green mussel, Perna vididis, farmers was conducted by interviewing all mussel culture 
farmers in Ban Takuan−Ao Pradu, Muang District, Rayong Province. There were totally 71 farmers, 11 farmers 
(15.49%) conducted mussel culture by hanging the mussels under single rope-rafts, while 60 of them 
(84.51%) used weaved-rafts for hanging.  
 Considering economic impact after enforcement of the notification, the cost of the single rope-raft mussel 
culture increased by 46.93%, from 11.87 Baht/kg to 17.44 Baht/kg, while the production decreased by 
30.55%, from 2,000 kg/rai to 1,389 kg/rai, that resulted in 7.73% decrease of the income, from 40,000 Baht/rai 
to 36,905.73 Baht/rai, and 21.92% decrease of net profit, from 16,250 Baht/rai to 12,688.18 Baht/rai. 
For the majority of mussel culture: weaved-raft method, the cost increased by 17.86%, from 12.15 Baht/kg 
to 14.32 Baht/kg, while the production decreased by 20.67%, from 3,600 kg/rai to 2,856 kg/rai, that resulted in 1.42% 
decrease of the income, from 72,000 Baht/rai to 70,971.60 Baht/rai, whereas net profit increased 6.43%, 
from 28,250 Baht/rai to 30,067.04 Baht/rai, due to the higher prices of the bigger size mussel production. 
The results showed that rearrangement of mussel culture upon the notification had a positive effect 
on economics of the majority mussel farmers in Rayong Province. 
 Concerning social impact, mussel farmers and stakeholders were highly satisfied with the rearrangement 
of mussel culture zoning. The mussel farmers satisfied with the equality of culture area, i.e. 2.25 rai each, 
and they cooperated well with the process of rearrangement. For the majority of mussel farmers points of 
view, the rearrangement brought about the convenience for culture management, reduction of the culture 
period, rapid growth of the mussels, and sustainability of mussel culture. Moreover, mussel farmers and 
small-scale fishers agreed that the rearrangement had resulted in the proper navigation route for fishing boats 
and more areas for fishing activities, as well as the convenience for monitoring and support by the officers. 
 With regard to environmental impact, the water qualities before and after culture rearrangement 
were not much different, both of which were suitable for mussel culture according to the water quality 
standard for aquaculture.  Referring to the interviews, most of the mussel farmers had their opinions that 
rearrangement of mussel culture would have positive environmental impact by reducing the sedimentation 
in the area 
 
Keywords: impact, notification zoning, green mussel culture, Rayong Province  
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ทัศนคติของเกษตรกรปราดเปรื่องจังหวัดพิจิตร ต่อการเลี้ยงปลาแบบรวมกลุ่ม 
 
ธัญยธรณ์ พรหมประเสริฐ 
ส านักงานประมงจังหวัดพิจิตร  
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรปราดเปรื่องจังหวัดพิจิตร ต่อการเลี้ยงปลาแบบรวมกลุ่ม โดยการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
เกษตรกรปราดเปรื่องของจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2557 - 2558 จ านวน 199 ราย ด้วยแบบสอบถาม ใช้ระยะเวลา
ด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2559 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของเกษตรกรปราดเปรื่อง
จังหวัดพิจิตร ต่อการเลี้ยงปลาแบบรวมกลุ่ม 2) ระดับความรู้เรื่องการรวมกลุ่มในการเลี้ยงปลาของเกษตรกรปราดเปรื่อง 
จังหวัดพิจิตร 3) ระดับแรงจูงใจในการรวมกลุ่มเลี้ยงปลาของเกษตรกรปราดเปรื่องจังหวัดพิจิตร 4) ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติ 
ของเกษตรกรปราดเปรื่องจังหวัดพิจิตรต่อการเลี้ยงปลาแบบรวมกลุ่ม โดยก าหนดตัวแปรอิสระ จ านวน 9 ตัวแปร ได้แก่ อายุ 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายได้จากการเลี้ยงปลาเฉลี่ยในรอบปี หน้ีสิน ลักษณะการเลี้ยงปลา ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลา
สภาพการถือครองที่ดินท่ีใช้ในการเลี้ยงปลา ความรู้การรวมกลุ่มในการเลี้ยงปลา และแรงจูงใจในการรวมกลุ่มเลี้ยงปลา 
 การศึกษาพบว่า เกษตรกรปราดเปรื่องจังหวัดพิจิตร มีระดับความรู้การรวมกลุ่มในการเลี้ยงปลา ส่วนมากพบระดับ
ปานกลาง คิดเป็นที่ร้อยละ 58.29 ระดับแรงจูงใจในการรวมกลุ่มเลี้ยงปลา ระดับมาก มีระดับทัศนคติต่อการเลี้ยงปลา 
แบบรวมกลุ่ม ด้านความรู้สึก มีระดับค่อนข้างดี ด้านพฤติกรรมมีระดับมาก และในภาพโดยรวม พบระดับดีมาก การทดสอบ
สมมติฐานทัศนคติของเกษตรกรปราดเปรื่องจังหวัดพิจิตรต่อการเลี้ยงปลาแบบรวมกลุ่ม สรุปโดยภาพรวมจากด้ านความรู้สึก
และพฤติกรรม พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของเกษตรกรปราดเปรื่องจังหวัดพิจิตรต่อการเลี้ยงปลาแบบรวมกลุ่ม ได้แก่  
ภาวะหนี้สินในปัจจุบัน และประสบการณ์ในการเลี้ยงปลา หากต่างกันมีทัศนคติต่อการเลี้ยงปลาแบบรวมกลุ่มต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยอายุ จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายได้เฉลี่ยจากการเลี้ยงปลาต่อปี ลักษณะการเลี้ยง
ปลา สภาพการถือครองที่ดินที่ใช้เลี้ยงปลา ความรู้การรวมกลุ่มในการเลี้ยงปลา และแรงจูงใจในการรวมกลุ่มเลี้ยงปลาต่างกัน  
มีทัศนคติในด้านความรู้สึกไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05  
 
ค าส าคัญ: ทัศนคติ เกษตรกรปราดเปรื่อง การรวมกลุ่ม 
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Attitude of Smart Farmers towards The Aquaculture Group formations in Phichit Province 
 
Tunyathorn Promprasert 
Phichit Provincial Fisheries Office 
 
Abstract 
 A Study of Smart Farmers Attitude toward the aquaculture group formations in Phichit province 
was conducted in the fiscal year 2014-2015 by collecting data via questionnaires from 199 participants 
during November - December 2016. The study aimed to study: 1) the attitude of smart farmers toward 
the aquaculture group formations; 2) the knowledge levels of smart farmers in Phichit province on aquaculture 
group formations; 3) the motivation levels of smart farmers toward the aquaculture group formations; 
and 4) the factors affecting the attitudes of smart farmers toward the aquaculture group formations. 
9 independent variable was set up i.e. age, number of family members, average yearly income from aquaculture, 
current debt, fish farming style, experience in fish farming, conditions of holding land used for fish farming, 
knowledge and motivation of aquaculture group formations. 
 The study presented that the smart farmers in Phichit province had knowledges on aquaculture. 
Most (58.29%) were at medium level of knowledge. They showed the high level of motivation and sensation 
with positive attitudes towards the formation of aquaculture group. In overall attitudes, they were very satisfied 
in aquaculture group formations. From hypothesis test on the attitudes and behavior, it was found that 
the factors affecting the attitudes of smart farmers in Phichit province toward the aquaculture group 
formations included the current debt and experience of aquaculture which were statistically significant 
different at 0.05 level. Meanwhile, age, number of family members, average yearly income from aquaculture, 
fish farming styles, experience in aquaculture, conditions of holding land used in fish farming, and 
knowledge of aquaculture group formations were not shown statistically significant difference at 0.05 level. 
The levels of knowledge of most smart farmers on aquaculture group formations were moderate at 58.29%. 
The motivation and sensation on aquaculture group formations was found statistically insignificant difference 
at 0.05 level. 
 
Keywords: Attitude, Smart Farmers, The Aquaculture Group formations 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาลี-วรรณ ชุมชนพัฒนา ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 
จรีภรณ์ มีศรี 
ส านักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาลี-วรรณ ชุมชนพัฒนา ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาลักษณะความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาลี-วรรณ ชุมชนพัฒนา ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 30 คน โดยในจ านวน 
30 คนนี้ มีการสัมภาษณ์ผู้น ากลุ่มจ านวน 1 คน และตัวแทนสมาชิก จ านวน 4 คน เพิ่มเติม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  
 ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาลี-วรรณ ชุมชนพัฒนา ได้แก่ กลุ่มมีการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง สมาชิกมีความพึงพอใจและมีส่วนร่วม และกลุ่มมีการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จของกลุ่ม ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในหลักการด าเนินงานของกลุ่ม ลักษณะของผู้น ากลุ่ม การบริหารงานกลุ่ม  
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรมกลุ่ม และการได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้น าชุมชน 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ผู้น ากลุ่มและสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาลี-วรรณ ชุมชนพัฒนา เห็นว่ากลุ่มประสบความส าเร็จ
เพราะการมีผู้น าที่ดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และการร่วมมือกันของสมาชิกทุกคนในการด าเนินงาน มีความเสียสละ  
เพื่อส่วนรวมและมีความรับผิดชอบร่วมกัน สิ่งท่ีเป็นเครื่องสนับสนุนความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง คือ การที่กลุ่มได้รับการคัดเลือก
เป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาแปรรูปสัตว์น้ า ประจ าปีงบประมาณ 2553 โดยตัวแทนกลุ่มได้เข้ารับรางวัลโล่พระราชทาน
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจ าปี 2553 
กลุ่มสามารถเป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มอื่น ๆ ได้ คือ การมีภาวะผู้น าของผู้น ากลุ่ม การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของสมาชิก
ทุกคนในกลุ่ม การที่กลุ่มมีการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหาร โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในการติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจฝ่ายบริหาร  
 
ค าส าคัญ: วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาลี-วรรณ ชุมชนพัฒนา ปลาสลิด จังหวัดสมุทรปราการ 
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Factors Affecting the Success of Chalee-Wan Community Development of Community 
Enterprise Group, Bangpla Subdistrict, Bangphli District, Samutprakan Province 
 
Jareeporn Meesri 
Chachoengsao Provincial Fisheries Office  
 
Abstract 
 The study on success characteristics and factors of the Community Enterprise Group, Chalee-Wan Community 
Development of Community Enterprise Bangpla Subdistrict, Bangphli District, Samutprakan Province was aimed 
to find out: 1) the success of the group and; 2) factors effecting the success. Data were collected from 
30 members, the leader of this group and 4 representative members were interviewed additionally using 
questionnaire and a semi structured questionnaire.  
 Results showed that the success characteristics of the group were 1) steadily work activities, 
2) satisfaction and participation of members, 3) successively creative manufacturing and product development. 
Factors highly affected their success were the understanding of group operating principles, group leaderships 
and management, member participations, well supports from government officers, private sectors and 
community leader. The leader and group members viewed that the success of the group was arisen from 
the good and honest leader, responsible and cooperated members. Confirmation of their success were 
an award “Best Farmer Group Award (Fish Processing) in 2010”. The group representative received 
the Award-winning from His Royal Highness Crown Prince MahaVajiralongkorn in Royal Ploughing Ceremony Day 
in 2010. The Group had been standing as a role model for the others on the leadership, participation of members 
in management support to the group, product development, using raw materials from local resources. 
A committee was appointed to ensure monitoring, evaluating, and inspecting for transparency and counterbalance. 
 
Keywords: community enterprise group, Chalee-Wan community development of community enterprise group, 

snake skin gourami (Trichogaster pectoralis), Samutprakan province 
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การพัฒนาเคร่ืองตัดหัวปลาดุก 
 
วิชิตชัย วงษ์แจ้ง สยาม เสริมทรัพย์* เพชรรัตน์ วงษ์จันฬา และ ศรัณย์ โคตรมะณี 
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น  า  
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครื่องตัดหัวปลาดุกให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น  าขนาดย่อม  
ศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องตัดหัวปลาดุก ประกอบด้วยหน่วยจัดเรียงตัวปลาและหน่วยตัดหัวปลา ทดสอบการท างาน
ของหน่วยจัดเรียงตัวปลา โดยแปรจ านวนปลา (5 , 10 และ 15 ตัว) และความเร็วรอบของจานหมุนเหว่ียง (20 , 25 และ  
30 รอบ/นาที) ที่มีผลต่อระยะเวลาเฉลี่ยในการล าเลียงปลาดุกทั งหมด (Tavg) ทดสอบการท างานของหน่วยตัดหัวปลา  
โดยแปรความเร็วรอบของซองรับตัวปลา (25, 30 และ 35 รอบ/นาที) ที่มีผลต่อร้อยละผลผลิต หลังจากนั น ทดสอบการท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยจัดเรียงตัวปลาและหน่วยตัดหัวปลาที่ท าให้ตัดหัวปลาได้ทีละตัวอย่างต่อเน่ือง ผลการออกแบบ  
หน่วยจัดเรียงตัวปลามีขนาด กว้างxยาวxสูง เท่ากับ 1,200x1,200x1,330 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 1 แรงม้า  
ทดความเร็วรอบและส่งผ่านก าลังด้วยเกียร์ทดความเร็วรอบ สายพาน และลูกรอก ขับจานหมุนเหว่ียงหมุนด้วยความเร็วรอบ 
48.34 รอบ/นาที และหน่วยตัดหัวปลา มีขนาดกว้างxยาวxสูง เท่ากับ 500x800x890 มิลลิเมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  
2 แรงม้า ทดความเร็วรอบและส่งผ่านก าลังด้วยเกียร์ทดความเร็วรอบ โซ่ และเฟืองโซ่ ขับซองรับตัวปลาหมุนด้วยความเร็วรอบ 
14.50 รอบ/นาที ผลการทดสอบการท างานของหน่วยจัดเรียงตัวปลา พบว่า สภาวะที่ท าให้ Tavg เร็วที่สุด 3 ระดับ 
คือ ปลาดุกจ านวน 10 ตัว ความเร็วรอบ 25 รอบ/นาที และปลาดุกจ านวน 5 และ 10 ตัว ความเร็วรอบ 30 รอบ/นาที  
สภาวะที่ตัดหัวปลาแล้วได้ร้อยละผลผลิตสูงสุด คือ ความเร็วรอบซองรับตัวปลา 25 รอบ/นาที ได้ร้อยละผลผลิต 65.49±0.95 
และผลการทดสอบการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยจัดเรียงตัวปลาและหน่วยตัดหัวปลาสภาวะเหมาะสมที่สุด คือ จ านวนปลาดุก 5 ตัว 
ความเร็วรอบของจานหมุนเหว่ียง 30 รอบ/นาที และความเร็วรอบซองรับตัวปลา 25 รอบ/นาที ได้ระยะเวลาเฉลี่ย  
ในการตัดหัวปลาดุก 6.2±1.8 วินาที/ตัว และร้อยละผลผลิต 65.51±0.82 ซึ่งตัดได้เร็วกว่าและมีค่าร้อยละผลผลิตใกล้เคียงกับ
การตัดด้วยแรงงานคน ที่ระยะเวลาเฉลี่ยในการตัดหัวปลาดุก 8.7±1.2 วินาที/ตัว และร้อยละผลผลิต 66.5±1.91  
ค่าวัสดุในการสร้างเครื่องตัดหัวปลาดุกคิดเป็นเงิน 51 ,250 บาท สมรรถนะการท างานของเครื่อง 116 กิโลกรัม/ชั่วโมง 
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนส าหรับการท างานของเครื่องตัดหัวปลาดุกที่ 200 ชั่วโมง/ปี มีระยะเวลาคืนทุน 16.22 เดือน ค่าใช้จ่ายใน
การท างานของเครื่องคิดเป็น 82.63 บาท/ชั่วโมง 
 
ค าส าคัญ: ปลาดุก เครื่องตัดหัวปลา เครื่องตัดหัวปลาดุก 
    
*ผู้รับผิดชอบ: 50 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2940 6130-45 ต่อ 4208 
    E-mail: siams@fisheries.go.th 
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Development of Deheading Machine for Catfish 
 
Wichitchai Wongjang Siam Sermsap* Petcharat Vongjanla and Saran Khotmanee 
Fisheries Industrial Technology Research and Development Division, Department of Fisheries 

 
Abstract 
 The objective of this research was to invent a catfish deheading machine that appropriated for  
Small fish processing operators. The machine was designed and built in consisting of 2 units: fish orienting unit (unit 1) 
and fish deheading unit (unit 2) .  The operating conditions of both units were studied separately and assembly.  
Unit 1:  the effects of amount of catfish ( 5, 10 and 15 fish)  and the circular velocity of the rotating disc  
(20, 25 and 30 rpm) on the average time to completely convey to unit 2 (Tavg) were studied. Unit 2: the effect 
of circular velocity of fish receiving envelope ( 25, 30, and 35 rpm)  on yield percentage was studied.  
Then unit 1 and 2 were assembled and tested.  The dimension of unit 1 (WxLxH)  was 1,200X1,200X1,330 mm,  
using an 1- hp electric motor as power supply.  Gear reducer, machine belt and pulley were applied to 
reduce speed and transmit power to the rotating disc at 48.34 rpm.  The dimension of unit 2 (WxLxH)  was 
500X800X890 mm, using a 2- hp electric motor as power supply.  Gear reducer, chain and sprocket were 
applied to reduce speed, transmit power to the fish receiver envelope at 14. 50 rpm.  The results showed 
that the unit 1 conditions providing the fastest Tavg were at 10 catfish with 25 rpm, and at 5 and 10 catfish 
with 30 rpm. The condition given the maximum yield percentage of unit 2 was at speed of 25 rpm,  
which obtained yield percentage of 65.49±0.95. After assembling unit 1 and unit 2, 5 catfish with 30 rpm of 
unit 1 and 25 rpm of unit 2 was the optimal condition with Tavg and yield percentage at 6.2±1.8 sec/catfish 
and 65.51±0.82, respectively.  It was the faster cutting time (8.7±1.2 sec/ catfish) and the yield percentage 
was close to the manual cutting (66.5±1.91% ).  The cost of materials to build a catfish deheading machine 
was 51,250 baht. The capacity was 116 kg per hour. The break even point for 200 hours a year was 16.22 months 
and operating cost was 82.63 baht per hour.  
 
Keywords: catfish, deheading fish, deheading catfish 
    
*Corresponding author:  50 Kaset-klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0 2940 6130-45 ext. 4208 
  E-mail: siams@fisheries.go.th 
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ปริมาณไบโอจนีิกเอมีนในผลติภัณฑ์ปลาร้าปลานิล 
 
ชนากานต์ จันทร์สมบูรณ์ 
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพของปลาร้าปลานิลที่จำหน่ายในท้องตลาด ปัจจัยความสดและปริมาณเกลือต่อ
การเปลี่ยนแปลงไบโอจีนิกเอมีนในกระบวนการหมักปลาร้าปลานิล และการควบคุมกระบวนการผลิตต่อการเปลี่ยนแปลง  
ไบโอจีนิกเอมีนในกระบวนการหมักปลาร้าปลานิล โดยการสำรวจตัวอย่างปลาร้าปลานิลจำนวน 8 ตัวอย่าง มาตรวจวิเคราะห์
คุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยา พบว่า TVC ในปลาร้าอยู่ในช่วง 1.1×102 - 9.5×104 CFU/g โดยมี 1 ตัวอย่าง พบ E. coli  
และ 2 ตัวอย่าง พบ Yeasts and Molds ไม่อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน: ปลาร้า (มผช.37/2557) และพบ   
4 ตัวอย่าง มีปริมาณ Yeasts and Molds ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า (มกษ.7023-2561) และทุกตัวอย่าง 
มีปริมาณฮีสตามีนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรป ผลของความสดและปริมาณเกลือต่อการเปลี่ยนแปลง ไบโอจีนิกเอมีน 
ในกระบวนการหมักปลาร้าปลานิลจากปลานิลสด (F) และปลานิลวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (30±2 oC) เป็นเวลา 12 ชั่วโมง (S)  
กับเกลือร้อยละ 15 (F15% และ S15%) และร้อยละ 20 (F20% และ S20%) ปริมาณเกลือของทุกตัวอย่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาการหมัก เมื่อหมักครบ 4 เดือนปริมาณเกลือของ S20% อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน: ปลาร้า  
(มผช.37/2557) และมาตรฐานสินค้าเกษตร: ปลาร้า (มกษ.7023-2561) ในขณะที่ปริมาณเกลือของ F15%, F20% และ S15%  
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน: ปลาร้า (มผช.37/2557) เท่านั้น สำหรับปริมาณไบโอจีนิกเอมีน ได้แก่ คาร์ดาเวรีน  
พิวทรีซีน และฮีสตามีน พบว่า F20% มีค่าต่ำกว่าทุกตัวอย่าง รวมทั้งมีปริมาณ TVC ต่ำที่สุด ส่วน S15% มีปริมาณ TVC สูงที่สุด 
และการควบคุมกระบวนการผลิตต่อการเปลี่ยนแปลงไบโอจีนิกเอมีนในกระบวนการหมักปลาร้าปลานิล 3 กระบวนการ  คือ  
1. ผลิตปลาร้าตามกระบวนการผลิตของกลุ่มแม่บ้าน และอุณหภูมิของวัตถุดิบอยู่ในช่วง 15 – 20 oC (P1) 2. ผลิตตาม P1  
แต่เพิ่มการล้างปลาด้วยน้ำประปา 1 ครั้ง และอุณหภูมิของวัตถุดิบอยู่ในช่วง 10 – 12 oC (P2) 3. ผลิตตาม P2 แต่เพิ่มการล้าง
เอาไส้ออกจากช่องท้องปลาจนสะอาดด้วยน้ำประปา 1 ครั้ง (P3) พบว่า เมื่อหมักครบ 6 เดือน ปริมาณเกลือของทุกตัวอย่าง
เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการหมัก ปริมาณไบโอจีนิกเอมีนทั้ง 3 ชนิด และปริมาณ TVC ในปลาร้าจาก P3 ต่ำที่สุด จากผลการทดลอง
แสดงให้เห็นว่า ความสดของวัตถุดิบ ปริมาณเกลือ การควบคุมกระบวนการผลิต และสุขลักษณะมีผลต่อปริมาณไบโอจีนิกเอมีน 
ที่เกิดขึ้น  
 
คำสำคัญ:  ปลาร้า ปลานิล ไบโอจีนิกเอมีน ฮีสตามีน 
    
ผู้รับผิดชอบ:  เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2940 6130-45 ต่อ 4207 
    E-mail: chanakanc@fisheries.go.th 
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Biogenic Amines in Fermented Fish (Pla-Ra) from Tilapia 
 
Chanakan Chansomboon 
Fisheries Industrial Technology Research and Development Division 
 
Abstract 
 The objective of this research was to study the quality of fermented tilapia (Pla-Ra) sold in the market,  
the impact of the freshness of the raw materials and the salt content on the changes in biogenic amines 
during the fermentation process of fermented tilapia, and the process control methods in relation to the changes 
in biogenic amines in the 3 fermentation processes of tilapia. Eight containers of fermented tilapia samples 
were obtained and analyzed for their chemical and microbiological qualities. It was found that the TVC in 
Pla-Ra was 1.1×102 - 9.5×104 CFU/g. E. coli was found in 1 sample, yeasts and molds were found in 2 samples 
that did not meet the Thai Community Product Standard (Pla-Ra). While 4 samples were found yeasts and 
molds at the level which did not meet the Agricultural Standard ACT (Pla-Ra). However,  histamine content 
of all samples was complied with the European Union regulations. The fermentation of the fresh tilapia (F) 
and tilapia placed at room temperature (30±2 oC) for 12 hours (S), with 15% salt (F15% and S15%) and 20% 
salt (F20% and S20%) were examined. The salt content of all samples showed increased continuously during 
the fermentation period.  

After 4 months, the salt content of S20% complied with both the Thai Community Product Standard (Pla-Ra) 
and the Agricultural Standard ACT (Pla-Ra), whereas those of F15%, F20% and S15% complied with only  
the Thai Community Product Standard (Pla-Ra). Biogenic amines such as cadaverine, putrescine and histamine  
that were normally generated during fermentation, as well as the level of TVC, were found to be the lowest in 
F20% sample compared to all other samples. S15% sample, on the other hand, showed the highest TVC level. 
Also, the process control methods in relation to the changes in biogenic amines in 3 fermentation processes of 
tilapia were studies; (1) the first process (P1) was the fermentation process of small community enterprises, 
where the temperature of the raw materials was within the range of 15 – 20 oC, (2); the second process (P2) 
was similar to P1, added 1 time tap water rinsing of the fish, and the temperature of raw materials in  
the range of 10 - 12 oC; and (3) the third process (P3) was similar to P2, but adding 1 more time tap water 
rinsing thoroughly washing the fish abdomen, and the temperature of the raw materials in the range of 10 – 12 oC. 
After fermenting for 6 months, the salt content of all samples increased throughout the fermentation period. 
All 3 types of biogenic amines and the TVC content in Pla-Ra from P3 were the lowest. The results showed 
that the freshness of raw materials, the salt content, the processing methods, and sanitation affected  
the changes of biogenic amines amount. 
 
Keywords: fermented fish, tilapia, biogenic amines, histamine 
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การพัฒนาคุณภาพของบะหม่ีปลากึ่งส าเร็จรูปจากปลานิล 
 
สุทธินี สีสังข์* จารุวรรณ วิชัยพรหม และ จันทรเ์พ็ญ ข ามิน 
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น  า  

 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบะหมี่ปลาให้เหนียวนุ่มมากขึ น โดยศึกษาปริมาณเนื อปลาบดและ
สารปรับปรุงคุณภาพที่เหมาะสม และผลิตเป็นบะหมี่ปลากึ่งส าเร็จรูป เมื่อส ารวจบะหมี่ทางการค้า 3 ย่ีห้อ พบว่า  
บะหมี่มีส่วนผสมหลัก ได้แก่ แป้งสาลี น  า และเกลือ และส่วนผสมรอง ได้แก่ แป้งมันส าปะหลัง โซเดียมคาร์บอเนต และไข่  
ค่าความเหนียวอยู่ในช่วง 17.65±0.07 ถึง 30.95±4.54 กรัม และค่าความแข็งอยู่ในช่วง 132.87±5.57 ถึง 217.01±12.58 กรัม 
ศึกษาปริมาณเนื อปลาบดที่เหมาะสมในบะหมี่ปลา โดยแปรอัตราส่วนระหว่างเนื อปลาบดต่อแป้ งสาลีเป็น 500:640 (CT), 
550:590 (1FF), 450:690 (2FF) และ 400:740 (3FF) พบว่า บะหมี่ปลาสูตร 2FF มีค่าความเหนียวแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ
กับสูตร CT (p>0.05) และมีค่าความแข็งน้อยกว่า (p≤0.05) จึงน าบะหมี่ปลาสูตร 2FF มาทดสอบทางประสาทสัมผัสด้าน 
ความนุ่มและความเหนียว พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก แต่การทดสอบความพอดี 
พบว่า สูตร 2FF มีความนุ่มน้อยเกินไป จึงพัฒนาสูตร 2FF (สูตร CT2) ด้วยสารปรับปรุงคุณภาพ โดยแปรกัวร์กัมร้อยละ 0.5 (0.5GG) 
และ 1.0 (1.0GG) ร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตร้อยละ 1.0 พบว่า บะหมี่ปลาสูตร 0.5GG มีค่าความเหนียวและค่าความแข็ง
แตกต่างจากสูตร CT2 อย่างไม่มีนัยส าคัญ (p>0.05) แต่ค่าความแข็งของบะหมี่ปลามีแนวโน้มลดลง (นุ่มมากขึ น) ผู้ทดสอบ 
ให้คะแนนความชอบเพ่ิมขึ นจากสูตร CT2 โดยเฉพาะด้านความนุ่มที่มีคะแนนมากกว่าอย่างมี นัยส าคัญ (p≤0.05) ดังนั น  
จึงน าสูตร 0.5GG (สูตร CT3) มาผลิตบะหมี่ปลากึ่งส าเร็จรูป โดยแปรระยะเวลาการลวกบะหมี่เพ่ือท าพรีเจลาติไนซ์ที่  
ร้อยละ 25, 50 และ 75 ของเวลา Cooking time อบแห้งที่อุณหภูมิ 60±5 องศาเซลเซียส จนบะหมี่ปลามีค่า aw น้อยกว่า 0.6 
พบว่า บะหมี่ปลาอบแห้งกึ่งส าเร็จรูปที่ลวกนานร้อยละ 25 เมื่อต้มคืนรูปจะมีค่าความเหนียวใกล้เคียงกับสูตร CT3 มากที่สุด 
และค่าความแข็งเฉลี่ยน้อยที่สุด บะหมี่ปลาอบแห้งกึ่งส าเร็จรูปสูตร 0.5GG มีปริมาณโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เถ้า  
ไฟเบอร์ และความชื น ร้อยละ 20.50±0.05, 0.07±0.02, 76.53±0.02, 1.57±0.01, 1.32±0.01 และ 8.11±0.04 ตามล าดับ 
ค่า aw เป็น 0.31 ให้พลังงานเท่ากับ 388.75 กิโลแคลอรี่ ศึกษาอายุการเก็บรักษาในถุงเมทัลไลท์ที่อุณหภูมิ 25±1, 30±1 และ 
45±1 องศาเซลเซียส พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของค่า Hue angle และค านวณอายุการเก็บจากปฏิกิริยาจลนพลศาสตร์
ร่วมกับการใช้สมการอาร์เรเนียส พบว่า บะหมี่ปลาอบแห้งกึ่งส าเร็จรูปสามารถเก็บรักษาได้นาน 62.15 , 37.29 และ  
8.82 สัปดาห์ ตามล าดับ น าอายุการเก็บรักษามาหาความสัมพันธ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาด้วยสมการอาร์เรเนียส พบว่ า  
ค่าพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา (Ea) มีค่าเท่ากับ 76.922 kJ/mol และมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (r2) เท่ากับ 1 

 
ค าส าคัญ: บะหมี่ปลา บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป กัวร์กัม โซเดียมไบคาร์บอเนต 
    
*ผู้รับผิดชอบ: 50 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร: 0 2940 6130-45 ต่อ 4408 
    E-mail: sutthinees@fisheries.go.th, m_sutthinee@hotmail.com 
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Quality Development of Instant Fish Noodle from Tilapia 
 
Sutthinee Seesung* Jaruwan Vichaiprom and Janpen Khummin 
Fisheries Industrial Technology Research and Development Division, Department of Fisheries 
 
Abstract  

The objective of this study was to improve fish noodle quality including toughness and softness. 
The optimum amount of minced fish and some food additives were studied.  Also, the process of making 
instant noodle was investigated.  Three brands of commercial noodles were surveyed and found that  
they were comprised of major ingredients of wheat flour, water and salt, and minor ingredients of tapioca starch, 
sodium carbonate and egg.  Toughness and hardness of commercial noodles ranged from 17. 65±0. 07 to 
30.95±4.54 g and 132.87±5.57 to 217.01±12.58 g, respectively.  The amount of minced fish in fish noodles 
were studied by varying the ratios of minced fish to wheat flour at 500:640 (CT), 550:590 (1FF), 450:690 (2FF) 
and 4 0 0 : 740 ( 3FF) .  The result showed that 2FF had no significant difference ( p>0. 05)  in toughness but  
its averaged hardness was less than CT. Sensory evaluation and Just About Right test of 2FF (toughness and 
softness) was evaluated. Panelists acceptance ranged from “like moderately” to “like very much”, however 
the softness was needed to improve. Therefore, guar gum at 0.5% (0.5GG) and 1.0% (1.0GG) combined with 1.0% 
of sodium bicarbonate were varied to improve the quality of 2FF (CT2) .  The 0.5GG had no significant difference  
in toughness and hardness ( p>0. 05) .  However, its hardness was less than CT2 ( texture was softer)  and 
sensory score of 0. 5GG was significantly higher than CT2, especially the score of softness ( p≤ 0. 05) . 
Subsequently, pregelatinization of instant fish noodle was conducted by blanching 0.5GG (CT3) at 25%, 50% 
and 75%  of its cooking time.  The blanched fish noodle was dried at 60±5oC until aw was less than 0. 6.  
The quality of instant fish noodle that blanching time at 25% was similar to those of CT3 and its averaged 
hardness was the least.  The 0. 5GG instant fish noodle composed of protein, fat, carbohydrate, ash, fiber, 
moisture content and aw at 20.50±0.05%, 0.07±0.02%, 76.53±0.02%, 1.57±0.01%, 1.32±0.01%, 8.11±0.04% 
and 0.31 , respectively.  It provided energy at 388.75  kcal.  Shelf life evaluation of the instant fish noodles 
stored in metalized bags at 25±1oC, 30±1oC and 45±1oC was investigated, which the hue angle value was 
the indicator of spoilage.  The shelf life was estimated by adopting the kinetic reaction and Arrhenius equation.  
At 25±1oC, 30±1oC and 45±1oC, shelf life of the instant fish noodles were 6 2 . 1 5 , 37. 29 and 8 . 8 2  weeks, 
respectively.  The Arrhenius expression was fitted to the experimental values of shelf life as a function of 
temperature. The activation energy (Ea) was 76.922 kJ/mol with coefficient of determination (r2) at 1. 
 
Keywords: fish noodle, instant noodle, guar gum, sodium bicarbonate 
    
*Corresponding author: 50 Kaset-klang Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0 2940 6130-45 ext. 4408 

E-mail: sutthinees@fisheries.go.th, m_sutthinee@hotmail.com 
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ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณฮีสตามีนในปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus albacares) แช่แข็งระหว่างการละลาย 
 
ไกรศักด์ิ ไชยมีสุข1* และ ณัฎฐ์ เพิ่มพูลสมบัติ2 
1ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร  
2ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี  
 
บทคัดย่อ 
 การทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ผิวและใจกลางตัวปลาและปริมาณฮีสตามีน  
และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเกิดฮีสตามีนในปลาทูน่าครีบเหลือง (Yellowfin tuna: Thunnus albacares) ระหว่างการละลาย  
โดยการส ารวจวิธีการละลายปลาทูน่าครีบเหลืองแช่แข็งของโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋องจ านวน 8 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร 
พบว่า ทั้ง 8 โรงงานมีวิธีการละลายปลาทูน่าครีบเหลืองใกล้เคียงกัน คือ น าปลาแช่แข็งมาแช่ในถังน้ าที่มีระบบน้ าไหลเวียน 
ปลาทูน่าครีบเหลืองขนาดตัวละ 19 - 35 กิโลกรัม อุณหภูมิปลาก่อนละลาย -12 ถึง -10 oC อุณหภูมิน้ าที่ใช้ละลายปลา 28 - 32 oC  
และระยะเวลาในการละลาย 12 - 20 ชั่วโมง อุณหภูมิปลาหลังละลาย <5 oC และทดลองละลายปลาทูน่าครีบเหลืองแช่แข็ง 
ตามวิธีของ 2 โรงงาน โดยโรงงานที่ 1 อุณหภูมิที่ผิวปลาก่อนการละลายมีค่าเฉลี่ย -2.20 oC และอุณหภูมิที่ใจกลางตัวปลา 
มีค่าเฉลี่ย -9.97 oC เมื่อสิ้นสุดการละลาย 15 ชั่วโมง อุณหภูมิที่ผิวปลามีค่าเฉลี่ย 24.45 oC และอุณหภูมิที่ใจกลางตัวปลา 
มีค่าเฉลี่ย 5.78 oC ขณะที่โรงงานที่ 2 อุณหภูมิที่ผิวปลาก่อนการละลายมีค่าเฉลี่ย -4.91 oC และอุณหภูมิที่ใจกลางตัวปลา 
มีค่าเฉลี่ย -13.39 oC เมื่อสิ้นสุดการละลายที่ 14 ชั่วโมง อุณหภูมิที่ผิวปลามีค่าเฉลี่ย 22.23 oC และอุณหภูมิที่ใจกลางตัวปลา 
มีค่าเฉลี่ย 6.37 oC นอกจากน้ี ปริมาณฮีสตามีน ค่าความเป็นกรดด่าง ปริมาณด่างระเหยได้ทั้งหมดและปริมาณความชื้นของ 
เน้ือปลาทูน่าครีบเหลืองระหว่างการละลายของโรงงานที่ 1 และ 2 มีค่าระหว่าง <5 และ 11.85 - 15.54 ppm, 5.64-5.86  
และ 5.69 - 5.78, 13.97 - 19.96 และ 15.32 - 19.97 มิลลิกรัม/100 กรัม, 71.16 - 74.57 และ 70.79 - 75.32% ตามล าดับ  
ส่วนปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด และ Enterobacteriaceae พบ 2.5x102 - 2.3x105 กับ 3.8x102 - 1.9x106 โคโลนี/กรัม และ  
<10 - 3.9x104 กับ 10 – 1.7x105 โคโลนี/กรัม ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ฮีสตามีน ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด เอนเทอโรแบคทีเรียซิอี้ ปลาทูน่าครีบเหลือง การละลาย 
   
*ผู้รับผิดชอบ: 127 หมู่ 8 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
  E-mail: kraisak.c@dof.mail.go.th 
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Factors Affecting Histamine Contents in Frozen Yellowfin Tuna (Thunnus albacares) 
During Thawing Process 
 
Kraisak Chaimeesook1* and Natha Permpoonsombat2 
1Samut Sakhon Fish inspection and Research Center 
2Surat Thani Fish inspection and Research Center 
 
Abstract 
 The objective of this study were to examine the temperature changes at the skin and back bone 

of fish and factors affecting histamine content in frozen Yellowfin tuna (Thunnus albacares) during thawing. 

The survey of frozen Yellowfin tuna thawing process of 8 canned tuna factories in Samut Sakhon province 
were carried out. It was found that thawing processes for all factories were similar as frozen fish of  
19 - 35 kilograms per fish were thawed in circulating water tank. Temperature of fish before thawing were  
-12 to -10 oC. Water temperature for thawing were 28 - 32 oC, thawing time were 12-20 hours, and fish 
temperature after thawing were <5 oC. Thawing process from 2 factories were selected for monitoring.  
The results showed that factory 1:before thawing, skin-fish temperature was -2.2 oC and back bone fish temperature 
was -9.97 oC. After 15 hours of thawing, skin-fish and back bone fish temperatures increased to 24.45 oC and 
5.78 oC, respectively. Factory 2 also had similar results. Before thawing, skin-fish temperature was -4.91 oC 
and back bone fish temperature was -13.39 oC. After 13 - 14 hours of thawing, skin-fish and back bone  
fish temperatures were 22.23 oC and 6.37 oC, respectively. In addition histamine content, pH, total volatile bases, 
and moisture of Yellowfin tuna meat during thawing of factory 1 and 2 were in the range of <5 and  
11.85 - 15.54 ppm, 5.64 - 5.86 and 5.69 - 5.98, 13.97 - 19.96 and 15.32 - 16.97 mg/100g, 71 - 74.57 and 70.79 - 75.32%, 
respectively. Total viable count and Enterobacteriaceae were 2.5x102 - 2.3x105, 3.8x102 - 1.9x106 CFU/g and 

<10 - 3.9x104, <10 - 1.7x105 CFU/g, respectively 

 
Keywords: Histamine, Total viable count, Enterobacteriacae, Yellowfin tuna, Thawing 
   
*Corresponding author:  127 Moo 8 Kokkham Sub-district, Mueang District, Samut Sakhon Province 74000 
  Tel. 034861510 E-mail: kraisak.c@dof.mail.go.th 
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ผลของการใช้สารละลายฟอสเฟตต่อผลผลิตและคุณภาพของกุ้งขาวแวนนาไมแช่แข็ง 
 
รัตติยา พรหมข า1 และ สุรินทร์พร ยิ้มกัน2 

1ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพคุณภาพสินค้าประมงสมทุรสาคร 
2กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปริมาณของฟอสเฟตและระยะเวลาการแช่กุ้งขาวแวนนาไมในสารละลายฟอสเฟต
ต่อผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมแช่แข็งระหว่างการเก็บรักษา โดยส ารวจกระบวนการผลิตกุ้งขาวแวนนาไมแช่แข็งของโรงงาน  
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 5 แห่ง ที่ใช้สารละลายฟอสเฟต และไม่ใช้ในการแช่กุ้งก่อนการแช่แข็ง ปริมาณที่ใช้และ
ระยะเวลาการแช่ แล้วน าผลจากการส ารวจมาทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมเพ่ือทดลองผลิต ตรวจคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
ปริมาณฟอสเฟต และผลผลิต ระหว่างการเก็บรักษา 6 เดือน ผลการส ารวจพบว่าโรงงานทั้ง 5 แห่ง มีการใช้สาร 3 รูปแบบ 
ได้แก่ โรงงานที่ 1 ใช้สารฟอสเฟตส าเร็จรูปมาเตรียมสารละลาย ความเข้มข้นร้อยละ 2 แช่กุ้งนาน 8 ชั่วโมง โรงงานที่ 2  
ใช้สารผสมของฟอสเฟตมาเตรียมสารละลาย ความเข้มข้นร้อยละ 4 แช่กุ้งนาน 6 ชั่วโมง ส่วนโรงงานที่ 3, 4 และ 5  
ใช้สารส าเร็จรูปที่ไม่มีส่วนผสมของฟอสเฟต ความเข้มข้นร้อยละ  2, 4 และ 4 แช่กุ้งนาน 4, 4 และ 8 ชั่วโมง ตามล าดับ  
ทดลองน ากุ้งขาวปอกเปลือกมาแช่ในสารละลายทั้ง 3 แบบ ความเข้มข้นร้อยละ 2, 3 และ 4 แช่นาน 4, 6 และ 8 ชั่วโมง  
พร้อมทั้งแช่น้ าเป็นชุดควบคุม ตรวจคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้วิธีการทดสอบแบบไลน์สเกล (Line scale)  
1 - 100 คะแนน โดยมีคะแนนการยอมรับสูงสุด 100 คะแนน และตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟอสเฟต พบว่า ตัวอย่างที่ใช้สารที่ไม่มี
ส่วนผสมของฟอสเฟตความเข้มข้นร้อยละ 4 แช่นาน 4 ชั่วโมง มีคะแนนการยอมรับสูงที่สุด 99.43±3.08 คะแนน และ 
มีปริมาณฟอสเฟตร้อยละ 0.16±0.03 ตัวอย่างที่ใช้สารละลายฟอสเฟตส าเร็จรูปความเข้มข้นร้อยละ 2 แช่นาน 8 ชั่วโมง  
มีคะแนนการยอมรับรองลงมา 97.77±3.14 คะแนน และพบสารฟอสเฟตในเน้ือกุ้งร้อยละ 0.23±0.00 ส าหรับผลการทดลอง
เก็บรักษากุ้งขาวปอกเปลือกแช่แข็งทั้ง 2 แบบ นาน 6 เดือน พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับใกล้เคียงกัน  คือ 
93 - 98 คะแนน และ 90 - 96 คะแนน มีปริมาณฟอสเฟตอยู่ในช่วงร้อยละ 0.10 - 0.12 และ 0.22 - 0.26 และได้ ผลผลิต
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.03 - 12.65 และ 10.12 - 10.45 ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ: สารละลายฟอสเฟต ผลผลิต คุณภาพ กุ้งขาวแวนนาไมแช่แข็ง 
    
*ผู้รับผิดชอบ: 127 หมู่ 8 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร. 0 3445 7424 
    E-mail: rattiya.p@dof.mail.go.th 
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The Effects of Phosphate Treatment on Yield and Quality of Frozen Vannamei Shrimp 
 
Rattiya Phromkhum1 and Surinporn Yimkun2 

1Samutsakhon Fish Inspection and Research Center 
2Fish Inspection and Quality Control Division 
 
Abstract 
 The objectives of this experiment were to find out the phosphate content and immersing time of 
vannamei shrimp in phosphate solution, including yield of frozen vannamei shrimp during storage.  
The production of frozen vannamei shrimp from 5 factories in Samutsakhon province were investigated.  
The appropriate concentration of phosphate solution and immersing time of shrimp meat were selected for 
this experiment. Sensory evaluation, phosphate content and yield of frozen shrimp during 6 months storage 
were carried out. The results showed that there were 3 types of mixed powder used in these factories  
i.e. phosphate powder, mixed phosphate powder and non-phosphate powder. The 2% of phosphate 
powder solution for 8 hours immersing shrimp meat was used at Factory 1, 4% of mixed phosphate powder 
solution for 6 hours immersing shrimp meat was used at Factory 2, and factory 3, 4 and 5 had the same 
production by using 2, 3 and 4% non-phosphate powder solution and 4, 6 and 8 hours for immersing time, 
respectively. Furthermore, study on variation of these 3 types powder, the concentration of each powder as  
2, 3 and 4% and immersing time of 4, 6 and 8 hours were conducted for frozen vannamei shrimp meat.  
The shrimp meat immersed in water was also carried out as control. The sensory evaluation of these frozen 
shrimp meat was determined by using Line scale 1 - 100 score which the highest score is 100. Phosphate 
content was also analyzed. It was found that shrimp meat immersed in 4% non-phosphate solution for  
4 hours had the highest sensory score of 99.43±3.08 and 0.16±0.03% of  phosphate content. The sample 
which immersed in 2% of phosphate solution for 8 hours had lower sensory score of 97.77±3.14 and 0.23% 
of phosphate content. During 6 months storage, these two samples were quite similar in results of sensory 
scores of 93 - 98 and 90 - 96; phosphate content of 0.10 - 0.12% and 0.22 - 0.26% and increasing yield of  
12.03 - 12.65% and 10.12 - 10.45%, respectively. 
 
Keywords: phosphate solution, yield, quality, frozen Vannamei shrimp 
    
*Corresponding author: 127 Moo 8, Kokkham Sub-district, Muang District, Samutsakhon Province 74000 
   Tel. 0 3445 7424 E-mail: rattiya.p @dof.mail.go.th 
 
 
 
 
 
Note:  Published as Technical Paper No. 2/2020 Fish Inspection and Quality Control Division 
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รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2564 O1O30 

การศึกษารูปแบบการจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียม 

ศุภลักษณ์ รวยลาภ* กฤษฎา ธงศิลา และ เกรียงไกร อัตตนาถวงษ์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง 

บทคัดย่อ 
การจัดวางซั้งเชือกเสริมกองปะการังเทียมบริเวณชายฝั่งทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาการดึงดูดปลา  

ให้เข้ามาอาศัยในพื้นที่กองปะการังเทียมระหว่างเดือนธันวาคม ปี 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 ท าการศึกษา 4 สถานี 
ดังนี้ เสริมซั้งเชือกบนกองปะการังเทียม (F1) กองปะการังเทียมอย่างเดียว (F2) เสริมซั้งเชือกข้างกองปะการังเทียม (F3) และ
วางซั้งเชือกอย่างเดียว (F4) ผลการศึกษาพบปลาทั้งหมด จ านวน 90 ชนิด ใน 33 วงศ์ พบมากที่สุดบริเวณ F1 จ านวน 66 ชนิด 
(26 วงศ์) รองลงมาคือ F3,  F2 และ F4 จ านวน 61 ชนิด (26 วงศ์), 55 ชนิด (24 วงศ์) และ 32 ชนิด (13 วงศ์) ตามล าดับ 
ทั้งนี้ F3 พบจ านวนปลาเฉลี่ยมากที่สุด 7,767±1,127 ตัว/300 ลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ F1, F2 และ F4 มีจ านวน 
4,271±1,023, 2,820±532 และ 781±555 ตัว/300 ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ยกเว้น F1 กับ F2 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โครงสร้างประชาคมปลาที่ระดับ 
ความคล้ายคลึงของ เบรย์-เคอร์ติส ร้อยละ 70 แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 (F1  F2 และ F3) กับกลุ่มที่ 2 (F4) เมื่อพิจารณา
กลุ่มปลาตามการใช้พื้นที่ของกลุ่มที่ 1 พบกลุ่มปลาที่เคลื่อนย้ายฝูงมากที่สุดร้อยละ 80 รองลงมาคือ กลุ่มปลาที่เข้ามาอยู่อาศัย
ในพื้นที่ ร้อยละ 15 และกลุ่มปลาที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นครั้งคราว ร้อยละ 5 ส่วนกลุ่มที่ 2 มีกลุ่มปลาที่เคลื่อนย้ายฝูงเพียง 
ร้อยละ 60 รองลงมาคือ กลุ่มปลาที่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ ร้อยละ 22 และกลุ่มปลาที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นครั้งคราว ร้อยละ 18 
ค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิดและค่าดัชนีความชุกชุมทางชนิดมีค่าสูงสุดใน F1 รองลงมาคือ F2,  F3 และ F4 ตามล าดับ 
ส่วนค่าดัชนีความเท่าเทียมมีค่าสูงใน F2 รองลงมาคือ F1,  F4 และ F3 ตามล าดับ ถึงแม้ว่าการเสริมซั้งเชือกข้างกองปะการังเทียม
ท าให้ความชุกชุมของปลามากที่สุดแต่อายุการใช้งานของซั้งเชือกประมาณ 1 ปี เมื่อหมดช่วงท าการประมงแล้วควรเก็บขึ้น 
ไม่ปล่อยให้เสียหายจากคลื่นลมแรง 

ค าส าคัญ:  ซั้งเชือก ปะการังเทียม โครงสร้างประชาคมปลา 

*ผู้รับผิดชอบ:  2 หมู่ 2 ต าบลเพ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160 โทร. 0 3865 1764
E-mail: botun702@gmail.com
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Study of the Patterns of Rope Fish Aggregating Devices to supplement artificial Reefs 

Suphalak Ruaylap* Kritsada Thongsila and Kriengkrai Attanartwong 
Rayong Marine Fisheries Research and Development Center 

Abstract 
Supplementing of the rope fish aggregating devices (FADs) to artificial reefswas studied on the coast 

of Muang District, Rayong Province from December 2017 to November 2018 to find out the attractiveness 
of fish to live. Four stations and patterns were experimented for studybnamely the rope FADs 
was laid on the artificial reef set (F1), the artificial reef set without FADs (F2), the rope FADs was placed 
on the side of the artificial reef set (F3)  only rope FADs was placed (F4). The results of the study 
found 90 fish species of 33 families in total around the experimented stations . The station F1 showed 
the most fish species of 66 species (26 families), followed by station F3 with 61 species (26 families), station F2 
with 55 species (24 families), and station F4 with 32 species (13 families) respectively. In the station F3, 
there were the highest average number of fish was found at 7,767±1,127 fish/300 cubic meters, followed by 
station F1, F2 and F4 with 4,271±1,023, 2,820±532 and 781±555 fish/300 cubic meters respectively. 
All average number of fish were significantly different at the statistical level of 0.05, excepted the average 
number of the station F1 and F2 which showed no significantly difference at the 0.05 level. The fish 
community structure at the similarity of Bray-Curtis at 70% level was divided into two groups: group 1 
(station F1, F2 and F3) and group 2 (station F4). When considering the fish groups based on the use of the area 
of group 1, the group of migratory species was found the most at 80%, followed by 15% of the fish 
that come to live in the area and 5% of the fish that come to visit from time to time. While Group 2 
revealed that there were only 60 percent of the migratory species, 22 percent of the fish that come to live 
in the area and 18% of the fish that come to visit from time to time. Station F1 showed the highest species diversity 
and species richness indexes, following station F2, F3 and F4 respectively. The evenness index was high in 
station F2, followed by station F1, F4 and F3 respectively. Although the supplement of the rope FADs on 
the side of the artificial reef could induce the most abundant of fish. But the use life of the rope was 
about 1 year. Therefore, after the fishing period it should be taken off otherwise it will be damaged 
by strong waves. 

Keywords:  rope fish aggregating devices , artificial reefs, fish communities structure 

*Corresponding author: 2 Moo 2, Phe Sub-district, Muang District, Rayong Province 21160 Tel. 0 3865 1764
E-mail: botun702@gmail.com

Note: Published as Technical Paper No. 18/2563  Marine Fisheries Research and Development Division 
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รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2564 O1O31 

การกินอาหารของปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ในทะเลสาบสงขลา  

ณัชชาพัชร์  ศศิโชควัชรสกุล1*  การุณ  อุไรประสิทธิ์1 และ สุกัญญา ด าชู2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดยะลา 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาการกินอาหารของปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ในทะเลสาบสงขลา เก็บตัวอย่างระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 

ถึงเดือนสิงหาคม 2563 เก็บตัวอย่าง 3 ฤดูกาล ฤดูกาลละ 2 ครั้ง จาก 6 จุดส ารวจ ได้แก่ จุดส ารวจปากประ 183 ตัวอย่าง 
จุดส ารวจบ้านขาว 67 ตัวอย่าง จุดส ารวจเกาะใหญ่ 251 ตัวอย่าง จุดส ารวจจงเก 123 ตัวอย่าง จุดส ารวจแหลมกรวด 435 ตัวอย่าง
และจุดส ารวจบางขวน 365 ตัวอย่าง รวม 1,424 ตัวอย่าง มีความยาวเฉลี่ย 22.81±1.82 เซนติเมตร มีน้ าหนักเฉลี่ย 
5.96±1.09 กรัม มีความยาวทางเดินอาหารเฉลี่ย 8.91±0.78 เซนติเมตร มีสัดส่วนความยาวทางเดินอาหารต่อความยาวเหยียด
เฉลี่ย 0.39±0.01 ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์กินอาหารในช่วงเวลากลางวันถึงค่ า องค์ประกอบอาหารในทางเดินอาหารมี 7 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มปลา กลุ่มกุ้ง กลุ่มแมลงน้ า กลุ่มแอมฟิพอด กลุ่มไบรโอซัว กลุ่มพืชน้ า และกลุ่มแพลงก์ตอนสัตว์ ร้อยละน้ าหนัก
อาหารต่อน้ าหนักตัวปลาเฉลี่ย 1.17±0.23 เมื่อพิจารณาลักษณะทางเดินอาหารและองค์ประกอบอาหารพบว่าปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์
เป็นปลากินเนื้อ (carnivorous fish) จากตัวอย่างในทะเสสาบสงขลาพบว่าปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ขนาดเล็กกินแพลงก์ตอนสัตว์
เป็นอาหารหลักมีสัดส่วนร้อยละ 49.44 ขณะที่ปลาวัยรุ่นและปลาโตเต็มวัยกินกุ้งเป็นอาหารหลักมีสัดส่วนร้อยละ 76.29 - 91.44  

ค าส าคัญ:  ปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ การกินอาหาร ทะเลสาบสงขลา 

*ผู้รับผดิชอบ: 340 หมู่ 1 ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150 โทร. 0 7329 7042
E-mail: skal_13@hotmail.co.th
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Feeding of Long-snouted Pipefish, Doryichthys boaja (Bleeker, 1850) in Songkhla Lake 

Natchapat Sasichokwatcharasakul1* Karoon Uraiprasit1 and Sukanya Damchoo2  
1Yala Inland Fisheries Research and Development Center 
2Phatthalung Inland Fisheries Research and Development Center 

Abstract 
The study on feeding of Long-snouted Pipefish was conducted in Songkhla Lake in Phatthalung 

and Songkhla provinces from November 2019 to August 2020. 1,424 sample of Long-snouted Pipefish 
were collected in three seasons and twice each from 6 sampling sites. They were 183 samples from Pak Pra, 
67 samples from Baan Khao, 251 samples from Ko Yai, 123 samples from Chong Ke, 435 samples from 
Leam Kruad, and 365 samples from Bang Khuan. The results showed that average total length was 
22.81±1.82 cm, body weight was 5.96±1.09 g, average length of gut and intestine was 8.91±0.78 cm which 
was 0.39±0.01 times of their total lengths. Long-snouted Pipefish actually fed in daytime to late evening. 
It was revealed that food composition was classified into 7 groups, composed of fishes, shrimps, aquatic insect, 
amphipod, bryozoa, macrophytes, and zooplankton. Average ratio of feed weight to body weight was 
1.17±0.23%. The results of stomach content showed that Long-snouted Pipefish was classified as 
carnivorous fish. Samples collected in Songkhla Lake showed that Long-snouted Pipefish fry had 
zooplankton as main diet of 49.44 %, juvenile and adult of Long-snouted Pipefish had shrimp as 
their major feed at the percentage of 76.29 - 91.44. 

Keywords:  Doryichthys boaja, feeding, Songkhla lake 

*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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รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2564 O1O32 

การท าการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในทะเลสาบสงขลา 

จุฬาภร  ชูแก้ว 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง 

บทคัดย่อ 
การศึกษาการท าการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในทะเลสาบสงขลา ด าเนินการรวบรวมข้อมูล

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 201 ครัวเรือน จากพื้นที่ 14 ต าบล 9 อ าเภอ ของพื้นที่รอบทะเลสาบ ระหว่างเดือน
พฤษภาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงสภาวะการท าการประมง ปริมาณการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรกุ้งก้ามกราม และทัศนคติและข้อคิดเห็นของชาวประมงต่อมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรกุ้งก้ามกราม
ในทะเลสาบสงขลา 

ผลการศึกษาพบกลุ่มตัวอย่างที่ท าการประมงกุ้งก้ามกรามในทะเลสาบสงขลาจ านวน 201 ครัวเรือน มีอายุเฉลี่ย 49.5 ปี 
มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน มีประสบการณ์การท าประมงเฉลี่ย 23 ปี โดยชาวประมงส่วนใหญ่ ร้อยละ 97.0 เป็นคนดั้งเดิม
ในพื้นที่ท่ีท าการประมงเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 62.2 มีรายได้จากการท าการประมงกุ้งก้ามกรามเฉลีย่ 5,942 บาทต่อเดือน และ
มีภาระหนี้สิน ร้อยละ 75.1 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เครื่องมือประมงที่นิยมใช้จับกุ้งก้ามกรามได้แก่ แห ข่าย ลอบ และยอขันช่อ
โดยเครื่องมือแหนิยมใช้มากที่สุดร้อยละ 56.6 ท าการประมงเฉลี่ยเดือนละ 20 วัน มีประสิทธิภาพในการจับกุ้งก้ามกราม 
104 กรัมต่อปากต่อช่ัวโมง และปริมาณผลจับกุ้งก้ามกรามที่ประเมินได้มีค่าเท่ากับ 125.2 ตันต่อปี  

การประเมินการใช้ประโยชน์กุ้งก้ามกรามพบกลุ่มตัวอย่างน ากุ้งก้ามกรามไปจ าหน่ายร้อยละ 95.2 และบริโภค ร้อยละ 4.8 
ชาวประมงส่วนใหญ่น าไปจ าหน่ายให้กับผู้รวบรวมหรือแพปลา ร้อยละ 79.1 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
ปริมาณความเค็มของน้ ามีผลต่อการท าประมงมากท่ีสุด ส าหรับความเห็นด้านการท าการประมงกุ้งก้ามกราม พบกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นว่าปริมาณกุ้งก้ามกราม ผลจับ ขนาดกุ้ง และรายได้จากการจับมีแนวโน้มลดลง และเมื่อเปรียบเทียบความเห็น
ด้านการท าการประมงกุ้งก้ามกรามของกลุ่มตัวอย่างแต่ละพื้นที่ ศาสนา ระดับการศึกษา และสถานภาพทางสังคม พบว่า
ความเห็นของแต่ละกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่ความเห็นต่อปัญหาการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรกุ้งก้ามกรามของกลุ่มตัวอย่างที่มีและไม่มีภาระหนี้สินก็พบมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) เช่นกัน 
ส่วนการเปรียบเทียบความเห็นต่อมาตรการการท าการประมงกุ้งก้ามกรามและความเห็นต่อแนวทางการจัดการทรัพยากรกุ้งก้ามกราม
ในทะเลสาบสงขลาของกลุ่มตัวอย่างที่นับถือศาสนาและอาชีพที่แตกต่างกันพบมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 
ด้วยเช่นกัน 

ค าส าคัญ:  การท าการประมง การใช้ประโยชน์ กุ้งก้ามกราม ทะเลสาบสงขลา   

ผู้รับผิดชอบ:   801 ถนนอภัยบริรักษ์ ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทร 0 7462 9886 
E-mail: chulapornc@fisheries.go.th
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Fishery Activitiesand Utilization of Macrobrachium rosenbergii (de Man, 1879) 
in Songkhla Lake 

Chulaporn  Chookaew   
Phatthalung Inland Fisheries Research and Development Center 

Abstract 
Study on fishery activities and utilization of Macrobrachium rosenbergii (de Man, 1879) in Songkhla Lake 

was conducted from May 2017 to April 2018 in 14 subdistricts and 9 districts around the Songkhla Lake. 
The study aimed to provide important basic information on current fisheries status, catch assessment, attitude 
and perception of fishers on fisheries management measures in Songkhla Lake. The primary data were obtained 
from fisher household’s survey of 201 fishing households in-depth interviewing. All data were analyzed by 
descriptive and inferential statistics to described the fisheries activities, utilization and management guideline of 
giant freshwater prawn in Songkhla Lake. 

The results indicated that the total number of 201 fishing households were engaged in fisheries activities 
which an average age of 49.5 years old. Majority of 97.0% households were local people living in Phatthalung and 
Songkhla provinces. An average number of households was 4. Majority of the fisher (62.25%) were full time fisher. 
An average of fishing income was about 5,942 baht/household/month. The majority of fisher had long experience 
in fishing, with an average of 23 years. Most of fisher households (75.1%) had been in debt. There were four types 
of fishing gear used in Songkhla Lake namely cast net, gill net, trap and bug lift net. Cast net was the most popular 
fishing gear used at 56.6%. Fishing day was averaged 20 days monthly, and  as the most effective gear the cast net 
could catch 104 gram/net/hour. An average oftotal catch was estimated to be 125.2 ton/year. 

The results of utilization of giant freshwater prawn catch showed that 95.2% of catch was sold, and 
4.8% was for consumption in household. The most catch (79.1%) was sold to the whole seller at landing site. 
Most of the household perception commented that the water salinity was the most impact to fishing of giant 
freshwater prawn. Catch, size of prawn, and fishing income were decreased. Comparison of opinions on prawn 
fishery of the sample groups in each area, religion, educational level and social status, it was found that opinion 
of each sample group was significantly different (p<0.05), as well as the opinions on existing problem of 
the fishery resource utilization, and no debt. For the opinion comparison of the sample groups with different 
region and occupation, it was also found significantly differences  (p<0.05). 

Keywords:  fishery activities, utilization, Macrobrachium rosenbergii (de Man, 1879), Songkhla Lake 

Corresponding author:  801 Apaiborirak Road, Lampam Sub-district, Muang District, Phatthalung  Province 93000 
 Tel. 0 7482 9886  E-mail: chulapornc@fisheries.go.th 
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ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของลูกปลาวัยอ่อน และลูกปลา 
ในพื้นที่บึงขนาดใหญ่(แก้มลิง) ที่เชื่อมกับล้าน้้าก่้า 

ประมุข ฤาแก้วมา1* ธนวัฒน์ ชัชวาลธาตรี2 วรปรัชญ์ เหาะเจริญ3 และศรชัย เคนโสม4 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดพะเยา
 2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจดืสกลนคร
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดขอนแก่น 
 4ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงประมงน  าจดืนครพนม 

บทคัดย่อ 
การศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของลูกปลาวัยอ่อน และลูกปลา ในพื นที่บึงขนาดใหญ่

(แก้มลิง) ที่เช่ือมกับล าน  าก่ า จากการสุ่มตัวอย่างด้วยอวนลาก ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 
รวม 7 เที่ยวส ารวจ พบว่าในแก้มลิงในล าน  าก่ าทั ง 8 จุดส ารวจ มีความหลากชนิดของลูกปลาจ านวนมาก โดยพบชนิดพันธุ์ปลา
รวม 8 อันดับ 23 วงศ์ 61 ชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของลูกปลาในแก้มลิงในล าน  าก่ า พบปริมาณลูกปลาเฉลี่ย 
รวม 639.33 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร ผลตามเดือนส ารวจพบว่าในเดือนกันยายน 2561 มีความชุกชุมของลูกปลาสูงสุดเฉลี่ย 
267.44 ตัว ต่อ 100 ตารางเมตร ส่วนตามจุดส ารวจพบจุดส ารวจที่ 6 หนองปลาค้าว มีความชุกชุมของลูกปลาสูงสุดเฉลี่ย 
140.76 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร ผลการศึกษาดัชนีบ่งชี ทางนิเวศวิทยา พบค่าดัชนีความชุกชุมหรือดัชนีความมากชนิด มีค่าเฉลี่ย
ตามจุดส ารวจ 5.825+0.937 ดัชนีความเท่าเทียมมีค่าเฉลี่ยตามจุดส ารวจ 0.792+0.048 และดัชนีความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ย
ตามจุดส ารวจ 2.718+0.239 จากค่าดัชนีความหลากหลายของลูกปลาในแก้มลิงในล าน  าก่ าแสดงว่าสภาพแวดล้อมของแก้มลิง
ในล าน  าก่ ามีเหมาะสมอย่างดียิ่งส าหรับการด ารงชีวิตของลูกปลาและลูกปลาวัยอ่อนซึ่งมากกว่าการส ารวจของ ประมุข (2551) 
ที่พบค่าดัชนีความหลากหลายเฉลี่ย 1.50+0.41ของลูกปลา และลูกปลาวัยอ่อนในหนองหารจังหวัดสกลนคร ซึ่งถือว่าเป็น 
ค่าที่เหมาะสมแต่ยังน้อยมากกว่าการส ารวจครั งนี  

ค้าส้าคัญ:  ลูกปลา ลูกปลาวัยอ่อน  ล าน  าก่ า  

*ผู้รับผดิชอบ:  1 ถนนพหลโยธิน ต าบลเวยีง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 5600
E-mail: prukaewma@hotmail.com
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Diversity, Abundance and Distribution of Fish Larvae and Juvenile in the wetland 
of the NamKam river Basin 

Pramook Rukaewma1* Thanawat Chatchawanthatee 2 Worapat Horjalearn3 and Sernchai Kansom4 

1Phayao Inland Fisheries Research and Development Center
2SakonNakhon Inland Fisheries Research and Development Center
3KhonKaen Inland Fisheries Research and Development Center
 4NakhonPhanom Aquaculture Research and Development Center 

Abstract 
Study on diversity, abundance and distribution of fish larvae and juvenile in the big swamp (kaem Ling) 

connecting the NamKam river was carried out in 7 surveys of 8 sample sites from November 2018 to 
September 2019.  The results showed that 8 orders, 23 families and 61 species of fish larvae were found 
in big swamp (kaem Ling) connecting the NamKam river. The average abundance of fish larvae was 
639.33 larvae/1000 m3. The highest of fish larvae of 267.44 larvae/1000 m3 was found in September 2019. 
In Station 6 (Nongplakaw) showed the highest of fish larvae of 140.76 larvae/1000 m3. An average richness, 
evenness, and diversity indices of fish larvae community were 5.825+0.937, 0.792+0.048 and 2.718+0.239 
respectively. The fish larvae diversity in big swamp (kaem Ling) showed that the environment of the kaem Ling 
in the Kam River were perfectly suited for living of the fish Larvae and Juvenile. This was greater than 
result of the survey conducted by Pramook (2008) which found an average diversity index of 1.50 + 0.41 
of the fish Larvae and Juvenile in Nong Han, Sakon Nakhon Province, and considered a  proper value, 
 but less than this survey. 

Keywords:  Fish Larvae, Fish Juvenile, NamKam River Basin 

*Corresponding author:  1 Phahonyothin Road, Wiang Sub-district, MuengPhayao District, Phayao province 56000
E-mail: prukaewma@hotmail.com
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ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาหมอบัตเตอร์ Tilapia buttikoferi (Hubrecht, 1881) 
ในอ่างเก็บน้้าเขื่อนศรีนครินทร์  

วิภารัตน์ ทองงอก1 * และ ธนาภรณ์ จิตตปาลพงศ์2 
1กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
2ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาหมอบัตเตอร์ในอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ ด าเนินการรวบรวมตัวอย่าง  

ปลาหมอบัตเตอร์เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 จากชาวประมงในอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร์
ที่ใช้เครื่องมือข่าย ลอบ และด ายิง เพื่อศึกษาสัดส่วนส่วนเพศ ขนาดแรกสืบพันธุ์ ความดกไข่ และฤดูวางไข่ ปลาหมอบัตเตอร์  
ที่เก็บตัวอยางได้จ านวน 348 ตัว มีความยาวเฉลี่ย 26.0±7.0 เซนติเมตร น้ าหนักตัวเฉลี่ย 539.0±296.5 กรัม เปนเพศผู้ 245 ตัว 
มีความยาวเฉลี่ย 29.2±4.7 เซนติเมตร น้ าหนักเฉลี่ย 672.5±246.0 กรัม เป็นเพศเมียจ านวน 103 ตัว มีความยาวเฉลี่ย 24.3±4.8 เซนติเมตร 
น้ าหนักเฉลี่ย 402.4±191.4 กรัม ทดสอบกฎก าลังสามพบว่าปลาหมอบัตเตอร์มีการเติบโตแบบไอโซเมตริก สามารถแยกความแตกต่าง
ระหว่างเพศได้ด้วยการดูติ่งเพศ สัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียตลอดทั้งปี เท่ากับ 2.44 : 1 ขนาดแรกสืบพันธุ์ของเพศผู้และเพศเมีย 
26.0 เซนติเมตร และ 22.0 เซนติเมตร ตามล าดับ ปลาหมอบัตเตอร์สามารถสืบพันธ์ุวางไข่ได้ตลอดทั้งปี แต่พบเป็นจ านวนมาก
ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม และกันยายน มีการปล่อยไข่เป็นชุด ๆ มีปริมาณความดกไข่ในการปล่อยต่อครั้งเฉลี่ย 3,913±880 ฟอง  

ค้าส้าคัญ:  ปลาหมอบัตเตอร ์Tilapia buttikoferi ชีววิทยาการสบืพันธุ์ ฤดูวางไข่ อ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร ์

*ผู้รับผดิชอบ: กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด กรมประมง  เกษตรกลาง  เขตจตจุักร  กรุงเทพฯ  10900
โทร. 09 4295 5954 E-mail: wiparat2524@hotmail.com 
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Reproductive Biology of Zebra Tilapia Tilapia buttikoferi (Hubrecht, 1881) 
in Srinakarin Reservoir 

Wiparat Tong-ngok1* and Tanaporn Chittapalapong2 
1 Fisheries Research and Development Division
2Central Administrative Office 

Abstract 
Study on reproductive biology of Tilapia buttikoferi (Hubrecht, 1881) in Srinakarin reservoir was conducted 

from October 2012 to September 2013. Fish samples were monthly collected from fishermen using gill net, 
traps and spearfishing to study on sex ratio, size at first maturity, fecundity and spawning season. 
The results showed that  total samples of 348 fish had average total length of 26.0±7.0 cm, and 
average weight of 539.0±296.5 g. The male of 245 fishes had average length of 29.2±4.7 cm and weight of 
672.5±246.0 g, and the female of 103 fishes had average length of 24.3±4.8  cm and weight of 402.4±191.4 g. 
From the statistical analysis T. buttikoferi showed isometric growth. Male and female could be differentiated 
from the diferrent external genital openings. Sex ratio of male and female was 2.44:1 all year round. 
The average sizes at first maturity of male and female were 26.0 and 22.0 cm, respectively. As well as 
spawning season was found all year round, while the peak showed in March, May and September. 
 The average batch fecundity were 3,913±880 eggs. 

Keywords:  zebra tilapia, Tilapia buttikoferi, reproductive biology, spawning season, Srinakarin reservoir 

*Corresponding author: Department of fisheries, Kaset campus, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel. 09 4295 5954
E-mail: wiparat2524@hotmail.com
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ค้าน้า 
ตามที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดกาญจนบุรี เคยมีหนังสือรายงานถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในอ่างเก็บน้ า 

เขื่อนศรีนครินทร์เมื่อปี พ.ศ. 2552 ว่าชาวประมงจับปลาหมอบัตเตอร์ได้ปริมาณมากในทุกพื้นที่ของอ่างเก็บน้ า ตั้งแต่บริเวณ
สันเขื่อนไปจนถึงล าน้ าโจนและห้วยขาแข้ง ชาวประมงทดลองน าปลาหมอบัตเตอร์มาเลี้ยงรวมกับปลานิลพบว่า เติบโตเร็วกว่า
และมีนิสัยก้าวร้าว และเคยพบเจอปลาหมอบัตเตอร์รวมฝูงรอบรังปลาแรดเพื่อคอยกินลูกปลาที่ฟักออกจากรัง จากการตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนหลังพบว่า สาเหตุการแพร่กระจายของปลาหมอบัตเตอร์เกิดจากเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีเกษตรกรน าปลาหมอบัตเตอร์
มาเลี้ยงในกระชังขนาด 3x3 เมตร จ านวน 30 กระชัง กระชังละ 20 ตัว รวม 600 ตัว ที่บ้านน้ าพุเปรี้ยว ต าบลด่านแม่แฉลบ 
ในอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ โดยพ่อค้าคนกลางน าลูกพันธุ์ปลามาให้ แล้วบอกว่าจะรับซื้อคืนไปจ าหน่ายเป็นปลาสวยงาม 
แต่เมื่อปลาเติบโตแล้วพ่อค้าคนกลางไม่ยอมรับซื้อคืน เกษตรกรจึงปล่อยปลาหมอบัตเตอร์ลงสู่อ่างเก็บน้ า ซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนั้น
ได้แสดงให้เห็นว่า ปลาหมอบัตเตอร์ประสบความส าเร็จในการปรับตัวด ารงชีวิตอยู่ในเขื่อนศรีนครินทร์ได้เป็นอย่างดี 
สามารถแพร่ขยายพันธุ์จนพบปลาหมอบัตเตอร์ทั่วทั้งอ่างเก็บน้ า ด้วยเป็นชนิดพันธุ์ปล าต่างถิ่นที่รุกรานพันธุ์พื้นเมือง 
(invasive species) (Sampaio et. al., 2017) จึงน่าเป็นห่วงในเรื่องจ านวนและความหลากหลายของพันธุ์ปลาพื้นเมืองที่อาจลดลง
และเสี่ยงต่อการสูญหายไปจากแหล่งน้ า ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศห้ามมิให้ผู้ใด น าเข้าส่งออก 
หรือเพาะเลี้ยง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมง (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561) 

การศึกษาในเรื่องของชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาหมอบัตเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงสัดส่วนเพศ 
ขนาดแรกสืบพันธุ์ ความดกไข่ และฤดูวางไขใ่นธรรมชาติ เนื่องจากองค์ความรู้เรื่องปลาหมอบัตเตอร์ในธรรมชาติของประเทศไทย
ยังมีอยู่ไม่มากนัก และข้อกังวลในอันตรายจากการแพร่กระจายของปลาหมอบัตเตอร์ที่เกิดขึ้น การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์
จะช่วยให้ได้องค์ความรู้ไปประกอบตอ่การบรหิารจัดการ ควบคุม ก าหนดมาตรการ เพื่อลดจ านวนและป้องกันการแพร่กระจาย
ของปลาหมอบัตเตอร์ต่อไป   

วัตถุประสงค ์
เพื่อทราบสัดส่วนเพศ ขนาดแรกสบืพันธุ์ ความดกไข่ และฤดูวางไข่ของปลาหมอบัตเตอร์ 

Tilapia buttikoferi (Hubrecht, 1881) ในอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครนิทร์ 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
1. พ้ืนท่ีศึกษา

อ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร์เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ าแม่กลอง สร้างขึ้น  
บนแม่น้ าแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่อ่างเก็บน้ า 
419 ตารางกิโลเมตร มีความจุ 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นเพื่อการชลประทาน ผลิตกระแสไฟฟ้า บรรเทาอุทกภัย 
ผลักดันน้ าเค็มที่หนุนเข้ามาในแม่น้ าแม่กลอง นอกจากนั้นยังเป็นเส้นทางคมนาคม เป็นแห ล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืด และ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2561) 

2. วิธีการเก็บข้อมลู
รวบรวมตวัอยา่งปลาหมอบตัเตอร์ทกุเดอืนเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนตลุาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2556

ด้วยการซื้อจากชาวประมงที่ใช้เครื่องมือข่าย ลอบ และด ายิง จากแพปลาในอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ (ภาพที่ 1) ตัวอย่างปลาที่ได้
น ามาวัดความยาว ช่ังน้ าหนัก จากนั้นผ่าตัดเปิดช่องท้อง จ าแนกเพศ ตรวจสอบระยะการเจริญพันธุ์ด้วยสายตา และเก็บตัวอย่างรังไข่
ไปศึกษาปริมาณความดกไข ่
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ภาพที่ 1  แผนที่โดยสังเขปแสดงอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ และแพปลาที่รวบรวมตัวอย่าง (ดัดแปลงจาก Google Maps, 2561) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 สัดส่วนเพศ (sex ratio) 

วิเคราะห์สัดส่วนเพศ และทดสอบความแตกต่างทางสถิติด้วยวิธี Chi-square test (χ2  test) (Snedecor and 
Cochran, 1973) ด้วยสมมติฐานว่า ปลาเพศผู้และเพศเมียมีสัดส่วนเพศเท่ากันที่ 1:1 โดยทดสอบในภาพรวมทั้งปี จากสูตร 

χ2 = 

 การทดสอบสัดส่วนเพศในภาพรวมทั้งปี  ใช้การเปรียบเทียบค่า χ2   ที่ค านวณได้กับค่า χ2 

ที่เปิดจากตาราง χ2  0.05 ที่ df = (number of row - 1) x (number of column - 1) 

 ถ้าค่า χ2   ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่าค่า χ2  ที่เปิดจากตาราง แสดงว่าสัดส่วนเพศที่พบ มีความแตกต่างไป
จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ (p<0.05) แต่ถ้ามีค่าน้อยกว่า แสดงว่า สัดส่วนเพศมีค่าไม่แตกต่างไปจากสมมติฐาน (p>0.05) 
(แสงอรุณ และผ่องใส, 2551) 
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3.2 ขนาดแรกสืบพันธ์ุ (size at first maturity; Lm) 
 ขนาดแรกสืบพันธุ์  คือ ขนาดที่สัตว์น้ ามีความน่าจะเป็นที่จะเจริญพันธุ์ ได้ร้อยละ 50 สมมติว่า 

ขนาดแรกสืบพันธุ์ของปลาชนิดหนึ่งเท่ากับ 12.0 เซนติเมตร หมายความว่า ในการสุ่มตัวอย่างปลาที่มีความยาว 12.0 เซนติเมตร 
100 ตัว จะมีจ านวนปลาที่อยู่ในระยะสมบูรณ์พรอ้มที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์จ านวน 50 ตัว ดังนั้น จึงอาจเรียก “ขนาดสืบพันธุ์ได้ร้อยละ 50” 
(size at 50% maturity; L50%) (ธนิษฐา และอมรศักดิ์, 2550) น าปลาหมอบัตเตอร์ที่อยู่ในระยะเจริญพันธุ์ (mature) 
ของทั้งเพศผู้และเพศเมีย มาจัดกลุ่มตามค่ากึ่งกลางอันตรภาคชั้นความยาว วิเคราะห์หาขนาดแรกสืบพันธุ์ (Lm) จากสมการของ 
King (2007) 

ln[(1 −P)/P]   =   rLm – rL 

เมื่อ  P คือ สัดส่วนของสัตว์น้ าวัยเจริญพันธ์ุต่อสัตว์น้ าท้ังหมด 
Lm คือ ขนาดแรกสืบพันธ์ุ หรือ ขนาดสืบพันธุ์ได้ร้อยละ 50 
r คือ ความชันของสมการเส้นตรง 
rLm คือ จุดตัดแกน y ของสมการเส้นตรง 

3.3 ความดกไข่ (fecundity) 
ความดกไข่ หมายถึง จ านวนไข่แก่ หรือไข่ที่ก าลังสุก (ripening egg) ในรังไข่ก่อนที่สัตว์น้ าจะวางไข่ครั้งต่อไป 

(ธนิษฐา และอมรศักดิ์, 2550) โดยน าปลาเพศเมียที่มีพัฒนาการรังไข่ในระยะที่ 4 มาช่ังน้ าหนักและวัดความยาวล าตัว จากนั้นศึกษา
ความดกไข่ตามวิธีของ Nikolsky (1963) โดยน ารังไข่มาท าความสะอาด ตัดเนื้อเยื่อต่าง ๆ ที่ติดยึดรังไข่ออก และแช่เก็บรักษา
ในน้ ายา Gilson’s fluid  

การประมาณความดกไข่ ใช้การสุ่มตัวอย่างไข่มาช่ังน้ าหนัก ตามวิธี Gravimetric method หรือ Weight method 
(Lagler, 1956) สุ่มตัวอย่าง 3 ซ้ า บริเวณด้านบน ตรงกลาง และด้านล่างของพูไข่ ให้ได้ตัวอย่างน้ าหนักใกล้เคียง 0.01 กรัม 
แต่เนื่องจากไข่ของปลาหมอบัตเตอร์มีขนาดแตกต่างกันในพู จึงท าการนับจ านวนไข่ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่สุด 
ตามวิธีของ Duponchellé et al. (2000) ซึ่งหมายถึง จ านวนไข่แก่ที่พร้อมจะวางไข่ในครั้งต่อไป จ านวนไข่แก่ในรังไข่ทั้งหมด
ค านวณหาได้จาก 

ความดกไขต่่อการวางไขต่่อครั้ง =  (จ านวนไข่แก่ท่ีนับได้จากการสุม่ตัวอย่าง × น้ าหนักรังไข่)/น้ าหนักไข่ท่ีสุ่มตัวอย่าง 

3.4 ฤดูวางไข่ (spawning season) 
 ตรวจสอบระยะการเจริญพันธุ์ (maturity stage) ของปลาเพศผู้และเพศเมียในรอบปีด้วยตาเปล่า ด้วยการ

ดัดแปลงจากวิธีของ Kesteven (1960) แบงออกเป็น 5 ระยะ โดยมลีักษณะของแตล่ะระยะ ดังนี้ (อัญชลีย์ และคณะ, 2557)  
ระยะที่ 1 (virgin) เป็นระยะที่ยังไมมีพัฒนาการของระบบสืบพันธุ ถุงน้ าเช้ือและรังไขมีขนาดเล็กมาก อยู่

ใกล้หรือแนบติดกับกระดูกสันหลัง 
ระยะที่ 2 (developing) เปน็ระยะที่ระบบสืบพันธุมีพัฒนาการมากขึ้น ถุงน้ าเช้ือมีสีขาวปนแดง รังไข่มีสีแดง

ค่อนขา้งใส ถุงน้ าเชื้อและรังไขมีความยาว 1/2 หรือ 2/3 ของช่องทอ้ง  
 ระยะที่ 3 (gravid) เปน็ระยะที่ถุงน้ าเชื้อและรังไขขยายเต็มช่องท้อง ถุงน้ าเชื้อมีสีขาว สวนไขมีลักษณะกลม 

มีเยื่อติดกัน เมื่อรีดส่วนท้องดู ยังไมมีไขไหลออกมา  
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 ระยะที่ 4 (spawning or ripe) เป็นระยะที่ถุงน้ าเช้ือและรังไขเจริญเติบโตเต็มที่ พรอมที่จะผสมพันธุ
ถุงน้ าเชื้อมีสีขาวครีม ไขในรังไขสามารถแยกเป็นเม็ดได มีสีเหลืองหรือส้ม ผนังรังไขค่อนขา้งบาง เมื่อรีดที่ส่วนท้องดูจะมีน้ าเช้ือ 
และไขไหลออกมา  

ระยะที่ 5 (spent) เป็นระยะที่ปลาวางไขไปแลว อาจมีเม็ดไขหลงเหลืออยู่ในรังไข ถุงน้ าเช้ือ และรังไข่ลดขนาดลง 
มีสีแดง 

 โดยพิจารณาจัดระยะการเจริญพันธุของปลาเพศผู้และเพศเมียเป็น 2 กลุม คือ ระยะที่ 1 - 2 จัดเป็นระยะ 
ไมเจริญพันธุ (immature) สวนระยะที่ 3 - 5 จัดเป็นระยะเจริญพันธุ (mature)  

ผลการศึกษา 
1. ลักษณะทั่วไปของปลาหมอบัตเตอร์

ปลาหมอบัตเตอร์ (ภาพที่ 2)  เป็นปลาน้ าจืด มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Tilapia buttikoferi (Hubrecht, 1881) 
จัดอยู่ในวงศ์ปลาหมอสี (Cichlidae) มีรูปร่างคล้ายปลานิล Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) เป็นปลาขนาดใหญ่ 
มีแถบสีคล้ าพาดขวางล าตัว เป็นปลาพื้นถิ่นของสาธารณรัฐกินี สาธารณรัฐกินี -บิสเซา สาธารณรัฐไลบีเรีย และสาธารณรัฐ 
เซียร์ราลีโอน ในทวีปแอฟริกาฝั่งตะวันตก (Lalèyè, 2010) ในธรรมชาติพบเจอในแม่น้ าขนาดใหญ่ที่พื้นเป็นหิน ไม่พบในล าธาร
ขนาดเล็ก (Lamboj, 2004) เป็นปลาที่น าเข้าเพื่อเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม และมีรายงานการหลุดลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติในหลายประเทศ 
เช่น ญี่ปุ่น ไทย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และบราซิล (Santana et al., 2017) 

ภาพที่ 2  ปลาหมอบัตเตอร์ Tilapia buttikoferi (Hubrecht, 1881) ที่เก็บตัวอย่างได้ 

ตัวอย่างปลาหมอบัตเตอร์ จ านวน 348 ตัว มีความยาว 7.6-36.4 เซนติเมตร มีความยาวเฉลี่ย 26.0±7.0 เซนติเมตร 
มีน้ าหนักตัว 10.6-1,253.4 กรัม มีน้ าหนักตัวเฉลี่ย 539.0±296.5 กรัม เปนเพศผูจ านวน 245 ตัว มีความยาว 10.5-38.3 เซนติเมตร 
มีความยาวเฉลี่ย 29.2±4.7 เซนติเมตร มีน้ าหนักตัว 30.3-1,253.4 กรัม มีน้ าหนักตัวเฉลี่ย 672.5±246.0 กรัม เป็นเพศเมีย
จ านวน 103 ตัว มีความยาว 10.0-31.0 เซนติเมตร มีความยาวเฉลี่ย 24.3±4.8 เซนติเมตร มีน้ าหนักตัว 27.2-817.7 กรัม 
มีน้ าหนักเฉลี่ย 402.4±191.4 กรัม (ตารางที่ 1) วิเคราะหความสัมพันธระหวางความยาวกับน้ าหนักของปลาเพศผู้และเพศเมีย 
ได้สมการ W = 0.0293L2.9549 และ W = 0.0319L2.9276 ตามล าดับ ท าการทดสอบกฎก าลังสาม (Roundsefell and Everhart, 1953) 
พบว่าเป็นไปตามกฎก าลังสาม (P>0.05) กลาวคือ ปลาหมอบัตเตอร์มีการเติบโตเปนแบบไอโซเมตริก (Isometric growth) 
โดยรูปทรงของตัวปลาทั้งความกวาง ความยาว และความลึก เปลี่ยนแปลงไปในสัดสวนท่ีคงที่  
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ตารางที่ 1  ลักษณะทั่วไปของปลาหมอบัตเตอร์ที่ได้จากการรวบรวมตัวอย่าง 
เพศ จ านวน (ตัว) ความยาว (ซม.) น้ าหนัก (กรัม) ความสัมพันธระหวางความยาวกับน้ าหนัก 

ผู ้ 245 
10.5 - 38.3 
(29.2±4.7) 

30.3 - 1,253.4 
(672.5±246.0) 

W = 0.0293L2.9549 
r2 = 0.9836 

เมีย 103 
10.0 - 31.0 
(24.3±4.8) 

27.2 - 817.7 
(402.4±191.4) 

W = 0.0319L2.9276 
r2 = 0.9844 

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าเฉลี่ย±SD 

ปลาหมอบัตเตอร์เพศผู้และเพศเมีย มีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันมาก แต่สามารถสังเกตความแตกต่าง
ระหว่างเพศได้จากการดูติ่งเพศ (genital papillae) ที่บริเวณใกล้ช่องทวาร (anus) ซึ่งปลาเพศผู้จะมีติ่งเพศลักษณะเรียวยาว 
ในขณะที่ปลาเพศเมียมีลักษณะติ่งเพศที่ค่อนข้างใหญ่ (ภาพที่ 3)  

ภาพที่ 3  ลักษณะติ่งเพศ (genital papillae) ที่แตกต่างกันของปลาเพศผู้และเพศเมยี 

2. สัดส่วนเพศ (sex ratio)

ทดสอบสัดส่วนเพศด้วยวิธี Chi-square test (χ2  test) พบว่า สัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียตลอดทั้งปี 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  โดยมีสัดส่วนเพศผู้มากกว่าเพศเมีย (2.44:1) (ตารางที่ 2)  

ตารางที ่2   สัดส่วนเพศของปลาหมอบัตเตอร์ในอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง เดือนตุลาคม 2555
ถึงกันยายน 2556 

จ านวน (ตัว) 
ค่าที่คาดว่าจะได ้

สัดส่วน ค่า 
Chi-square รวม เพศผู ้ เพศเมีย เพศผู้ : เพศเมีย 

353 250 103 176.5 2.44 : 1 61.22** 

หมายเหตุ χ2  0.05 ที่ df 1 = 3.84 
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3. ขนาดแรกสืบพันธ์ุ (size at first maturity; Lm)
จัดกลุ่มค่ากึ่งกลางอันตรภาคชั้นความยาวของปลาเพศผูและเพศเมีย ที่อยู่ในระยะเจริญพันธุ์ (mature) พบว่า 

ขนาดแรกสืบพันธ์ุของปลาเพศผู้และเพศเมีย มีความยาว 26.0 และ 22.0 เซนติเมตร ตามล าดับ (ภาพที่ 4)  

  ก   ข 

ภาพที ่4  ขนาดแรกสืบพันธุ์ของปลาหมอบตัเตอร์เพศผู้ (ก) และเพศเมีย (ข) ในอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรนีครินทร์ 

4. ความดกไข่ (fecundity)
พูไข่ของปลาหมอบัตเตอร์มีขนาดไข่ที่แตกต่างกัน (ภาพที่ 5) แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการปล่อยไข่เป็นชุด 

(batch spawning) ท าการนับจ านวนไข่แก่ หรือไข่ท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งหมายถึง ไข่ที่พร้อมจะวางได้ในครั้งต่อไป 
จากตัวอย่างปลาที่มีไข่ระยะเจริญพันธ์ุ มีช่วงความยาว 25.0 - 30.0 เซนติเมตร มีน้ าหนัก 373.0 - 790.0 กรัม พบว่ามีน้ าหนัก 
รังไข่เฉลี่ย 14.7±3.7 กรัม มีปริมาณความดกไข่ (fecundity) หรือจ านวนไข่แก่ (ripening egg) เฉลี่ย 3,913±880 ฟอง 
มีปริมาณไข่ต่ าสุด 2,826 ฟอง และสูงสุด 4,920 ฟอง  

ภาพที่ 5  ลักษณะพไูข่ของปลาหมอบัตเตอร์เพศเมียที่เก็บตัวอย่างได้จากอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ 

5. ฤดูวางไข่ (spawning season)
จากการตรวจสอบระยะการเจริญพันธุ์ (maturity stage) ของปลาเพศผู้และเพศเมียในรอบปี และจัดแบ่ง 

เป็นกลุ่มระยะยังไมเจริญพันธุ (immature) คือ ระยะที่ 1 - 2  และกลุ่มระยะเจริญพันธุ์ (mature) คือ ระยะที่ 3 - 5 และเทียบสัดส่วน
ในแต่ละเดือน (ภาพที่ 7) พบว่า ปลาหมอบัตเตอร์เข้าสู่ระยะเจริญพันธุ์ในทุกเดือนตลอดทั้งปี แต่พบมากในเดือนมีนาคม 
พฤษภาคม และกันยายน 
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ภาพที ่7  ร้อยละของจ านวนปลาหมอบัตเตอร์ที่เข้าสู่ระยะการเจริญพันธุ์ในแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงกันยายน 2556 

วิจารณ์ผลการศึกษา 
ปลาหมอบัตเตอร์จัดเป็นพันธุ์ปลาต่างถิ่นที่รุกราน (invasive species) ท าให้เกิดการลดลงของประชากรพันธุ์ปลาพื้นเมือง 

เนื่องจากการแก่งแย่งอาหาร ท่ีอยูอ่าศัย การติดโรค ปรสติ และการไลรุ่กรานปลาชนิดอื่น ส่งผลให้ปลาพื้นเมืองสู้ไม่ได้  
จนต้องลดจ านวนหรือหายไป เกิดเป็นความสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ (Sampaio et al., 2017) 
สัดส่วนเพศจากการศึกษาพบว่า เพศผู้มากกว่าเพศเมียอย่างมีนยัส าคัญ (2.44 : 1) สอดคล้องกับผลการศึกษาของปลา 
ในกลุ่ม Tilapia (Peña-Mendoza, 2005) ที่เพศผู้มักจะมีจ านวนในธรรมชาติมากกว่าเพศเมีย ซึ่งข้อได้เปรียบของการที่สัดส่วน
เพศผู้มมีากกว่าก็คือ ในทุก ๆ ตัวของปลาเพศเมียทีม่ีไข่ จะมีปลาเพศผู้เข้าผสมพันธ์ุได้ ช่วยให้ไข่ในปลาทุกตัวของเพศเมีย 
ได้รับการผสมกับน้ าเช้ือของเพศผู้ ในธรรมชาติมีหลายปัจจัยที่ท าให้สดัส่วนระหว่างเพศแตกต่างกัน เช่น พฤติกรรมการผสมพันธุ ์
การเข้าถึงแหล่งอาหาร สภาพแวดล้อมท่ีอาศัย การปรับตัวได้ และอตัราการตายทีสู่งของแต่ละเพศ (Oliveira et al., 2012; 
Reichard et al., 2014) และเมื่อใดท่ีเพศใดเพศหนึ่งมีความไดเ้ปรียบ เพศนั้นก็จะมีจ านวนมากกว่า และเจริญเติบโต 
ได้ดีกว่า (Reay, 1989) ซึ่งสอดคลอ้งกับขนาดเฉลี่ยของปลาหมอบัตเตอร์เพศผู้ในการศึกษานี้ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย และ 
มีแนวโน้มที่ประชากรปลาหมอบัตเตอร์เพศผู้จะมีจ านวนมากกว่า 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปลาหมอบัตเตอรใ์นอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทรส์ามารถวางไข่ได้ตลอดทั้งปี แต่พบเป็นจ านวนมาก
ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม และกันยายน สอดคล้องกับ Lamboj (2004) ที่รายงานว่าปลาหมอบัตเตอร์สามารถวางไข่ 
ได้ตลอดทั้งปี การที่พบจ านวนที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์สูงใน 3 เดือนดังกล่าวนั้น สอดคล้องกับความเข้มแสงที่เริ่มสูงขึ้น 
ในเดือนมีนาคม และระยะเวลาของช่วงกลางวันที่ยาวนานข้ึน ตามลักษณะการเข้าสูฤ่ดูร้อนของประเทศไทย และปริมาณน้ าฝน
ที่ เริ่มเพิ่มสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคม และเดือนกันยายน (ภาพที่ 7) ซึ่ งการเพิ่มขึ้นของแสง และปริมาณน้ าฝนนั้น 
เป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้ปลากลุ่ม Tilapia เกิดการสืบพันธุ์วางไข่ได้มากขึ้น (Admassu, 1996; Peña-Mendoza, 2006)  
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ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนปลาหมอบัตเตอรท์ี่เข้าสู่ระยะการเจริญพันธุ์ 
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ภาพที่ 7  ปริมาณน้ าฝนรายเดือนของจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2555 - 2556 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2555) 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการปล่อยไข่เป็นชุด (batch spawning) เห็นได้จากขนาดไข่ท่ีต่างกัน อย่างน้อย 
3 ขนาด ซึ่งการปล่อยไข่เป็นชุด ๆ เป็นผลดีต่อการเพิ่มจ านวนประชากรปลา ในกรณีที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวย ช่วยลด
ปัญหาการแก่งแย่งแหล่งวางไข่ และส่งผลให้เกิดความพยายามในการสืบพันธุ์ มากกว่าการวางไข่ครั้งเดียว (Nikolsky, 1963) 
ซึ่งการที่ไข่มีพัฒนาการของไข่ในพูแตกต่างกัน 3 ขนาด ประกอบกับร้อยละของจ านวนปลาหมอบัตเตอร์ที่เข้าสู่ระยะเจริญพันธุ์สูง 
3 ช่วงเวลาในรอบปี นั่นอาจหมายถึง แม่ปลาหมอบัตเตอร์ 1 ตัว สามารถวางไข่ได้ 3 ครั้งในรอบปี ซึ่งผลจากการศึกษานี้ 
ปลาหมอบัตเตอร์มีค่าเฉลี่ยในการวางไข่ต่อครั้ง 3,913 ฟอง หากปล่อยไข่ 3 ครั้งในรอบปี ก็จะมีความดกไข่ของปลาหมอบัตเตอร์ 
11,740 ต่อปีต่อแม่ปลา 1 ตัว ในการเพาะเลี้ยงมีรายงานว่า เมื่อพ่อแม่ปลาจับคู่เตรียมผสมพันธุ์ จะสร้างรังท าความสะอาด
บริเวณที่จะวางไข่ และหลังจากตัวเมียวางไข่ติดวัสดุแล้ว (Lamboj, 2004) พ่อแม่ปลาจะช่วยกันดูแลไข่เพื่อป้องกันปลาตัวอื่น 
ช่วงนี้พ่อแม่ปลาจะมีพฤติกรรมดุร้าย แต่หลังจากไข่ฟักเป็นตัวแล้ว พ่อปลาจะเริ่มกินลูกปลาและท าร้ายตัวเมีย ในการเพาะเลี้ยง
จึงต้องแยกปลาตัวผู้ออกมา (Flowerhorn Love, 2019)  

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปลาหมอบัตเตอร์ในอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ ประสบความส าเร็จในการแพร่
ขยายพันธุ์จนกลายเป็นชนิดเด่นของอ่างเก็บน้ า เนื่องด้วยมีปัจจัยช่วยเกื้อหนุนหลายอย่าง ทั้งพฤติกรรมของสายพันธุ์ชนิดนี้  
ที่รุกรานท าร้ายปลาชนิดอื่น สามารถปล่อยไข่ได้ประมาณ 3 ครั้งต่อปี ประกอบกับสภาวะแวดล้อมของประเทศไทยที่เกื้อหนุน 
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการวางไข่ได้มากขึ้น สัดส่วนเพศที่เพศผู้มีมากกว่า ก็ช่วยท าให้ไข่ของปลาเพศเมียได้รับการผสมมากขึ้น 
ถึงแม้ว่าปลาหมอบัตเตอร์จะมีจ านวนไข่ไม่มากเท่าปลาเขตร้อนหลายชนิด แต่พฤติกรรมที่พ่อแม่ปลาดูแลไข่และลูกปลาวัยอ่อน 
(Lamboj, 2004) ช่วยให้อัตรารอดในธรรมชาติสูง นอกจากนั้น ปลาหมอบัตเตอร์ยังสามารถกินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์ 
(omnivorous) มีการแข่งขันกันภายในชนิด (intra-specific competition) อยู่ในระดับต่ า มีอัตราการเติบโตที่สูง เข้าสู่ระยะ
วัยเจริญพันธ์ุได้เร็ว (Santana et al., 2017) ล้วนช่วยส่งเสริมให้ปลาหมอบัตเตอร์เพิ่มจ านวนประชากรมากข้ึน และด้วยระบบ
อ่างเก็บน้ าและแม่น้ าของไทยที่เช่ือมต่อถึงกัน จึงมีโอกาสที่จะพบเจอปลาหมอบัตเตอร์ได้ในแม่น้ าอื่ น ๆ ในลุ่มน้ าแม่กลอง 
ที่นอกเหนือจากแม่น้ าแคว ท่ีเป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร์  
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สรุปผลการศึกษา 
 ปลาหมอบัตเตอร์ จ านวน 348 ตัว มีความยาว 7.6 - 36.4 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 26.0±7.0 เซนติเมตร น้ าหนักตัว 

10.6 - 1,253.4 กรัม น้ าหนักตัวเฉลี่ย 539.0±296.5 กรัม เป็นเพศผู้ จ านวน 245 ตัว มีความยาว 10.5 - 38.3 เซนติเมตร 
ความยาวเฉลี่ย 29.2±4.7 เซนติเมตร น้ าหนักตัว 30.3 - 1,253.4 กรัม น้ าหนักเฉลี่ย 672.5±246.0 กรัม เพศเมีย จ านวน 103 ตัว 
มีความยาว 10.0 - 31.0 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 24.3±4.8 เซนติเมตร น้ าหนักตัว 27.2 - 817.7 กรัม น้ าหนักเฉลี่ย 
402.4±191.4 กรัม ปลาหมอบัตเตอร์มีการเติบโตเปนแบบไอโซเมตริก (Isometric growth) โดยรูปทรงของตัวปลาทั้งความกว้าง
ความยาว และความลึก เปลี่ยนแปลงไปในสัดสวนท่ีคงที่  

 สามารถสังเกตความแตกต่างระหว่างเพศได้จากการดตูิ่งเพศ (genital papillae) ที่บริเวณใกล้ช่องทวาร (anus)  
ซึ่งปลาเพศผู้จะมีติ่งเพศลักษณะเรียวยาวยื่นออกมา ในขณะที่ปลาเพศเมียมีลักษณะติ่งเพศที่ค่อนข้างใหญ่ สัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย
ตลอดทั้งปี มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  โดยสัดส่วนเพศผู้มากกว่าเพศเมีย (2.44:1) ขนาดแรกสืบพันธุ์
ของปลาหมอบัตเตอร์เพศผู้และเพศเมีย มีความยาว 26.0 และ 22.0 เซนติเมตร ตามล าดับ  

ปลาหมอบัตเตอร์มีการสืบพันธุ์วางไข่ได้ตลอดทั้งปี แต่พบมากในเดือนมีนาคม พฤษภาคม และกันยายน มีพฤติกรรม
การปล่อยไข่เป็นชุด (batch spawning) ปลาหมอบัตเตอร์ช่วงความยาวระหว่าง 25.0 - 30.0 เซนติเมตร น้ าหนักระหว่าง 
373.0 - 790.0 กรัม มีน้ าหนักรังไข่เฉลี่ย 14.7±3.7 กรัม มีปริมาณไข่ที่แม่ปลาสามารถวางไข่ได้ในหนึ่งชุด เฉลี่ย 3,913±880 ฟอง 
มีปริมาณไข่ต่ าสุด 2,826 ฟอง และสูงสุด 4,920 ฟอง  

ข้อเสนอแนะ 
1. ยังไม่มีรายงานการศึกษาในเรื่องของจ านวนครั้งของการปล่อยไข่ในรอบปี ระยะเวลาในการพัฒนาไข่เพื่อปล่อย

ครั้งต่อไป ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการสืบพันธุ์วางไข่ และการค้นคว้าหาวิธีลดจ านวนประชากร ซึ่งยังคงเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินต่อไป  
2. แนวทางหนึ่งในการลดจ านวนปลาหมอบัตเตอร์ คือ การท าการประมงในระยะก่อนที่ปลาจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์

 ซึ่งการเข้าสู่วัยเจรญิพันธุ์ของปลาเพศผูแ้ละเพศเมยี มีขนาด 26.0 และ 22.0 เซนติเมตร ตามล าดับ การท าการประมงปลาหมอบัตเตอร์
ที่มีขนาดน้อยกว่า 22 เซนติเมตร ก็จะช่วยลดจ านวนปลาหมอบัตเตอร์ทั้งเพศผู้และเพศเมียที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธ์ุได้ 

3. ปลาหมอบัตเตอร์เป็นบทเรียนส าคัญในเรื่องการออกกฎหมาย การบังคับใช้อย่างเคร่งครัด และการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนตระหนักถึงชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ การประกาศถึงกฎหมาย ข้อห้าม และบทลงโทษ 
ตลอดจนการให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกแนวทางที่จะช่วยให้ประชาชนตระหนักและระมดัระวังการปลอ่ยพันธุ์
สัตว์น้ าต่างถ่ินลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบนี้  

ค้าขอบคุณ 
ขอขอบคุณ คุณประทีป เจริญทรัพย์ อดีตผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดภาคตะวันตก 

(กาญจนบุรี) และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) ในขณะนั้น (พ.ศ. 2555 - 2556) 
ที่อ านวยความสะดวกในเรื่องการเก็บตัวอย่างและการท างานในพื้นที่ ขอขอบคุณแพปลาชาวประมงที่ให้ความอนุเคราะห์
ตัวอย่าง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท างาน และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เคยท างานในกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงน้ าจืด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ าจืด ที่ช่วยเหลือในการเก็บตัวอย่างให้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี 
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ความหลากหลายทางพันธุกรรมกับพันธุปฏิทรรศน์ของการระบาดปลาหมอสีคางด าในประเทศไทย 

อภิรดี หันพงศ์กิตติกูล1* วงศ์ปฐม กมลรัตน์2 ทิวารัตน์ เถลิงเกียรติลีลา1 และ สุภาภรณ์ ชาวสวน1 
1 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
2 ราชบริหารส่วนกลาง 

บทคัดย่อ 
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาหมอสีคางด าที่แพร่กระจายในประเทศไทย โดยใช้

เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ 5 ต าแหน่ง (UNH008, UNH132, UNH154, UNH159, และ UNH174) พบว่า
ประชากรปลาหมอสีคางด าที่แพร่กระจายในประเทศไทยมีการแบ่งเป็น 2 หรือ 3 กลุ่มย่อยที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมสูง 

(θ = 0.3437; 95%Cl: 0.2356 - 0.4517) โดยประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ มีความคล้ายคลึง
ทางพันธุกรรมมากกว่าประชากรจากจังหวัดระยองซึ่งมีความแตกต่างทางพันธุกรรมกับประชากรอื่น ๆ อย่างชัดเจน และพบว่า
ความถี่อัลลีลระหว่างประชากรส่วนใหญ่แตกต่างกัน ความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุกประชากรมีค่าต่ า (A = 2.75 - 5, 
Ar = 1.29 - 1.69, Ho = 0.1000 - 0.3813, He = 0.1667 - 0.6926, Ne = 1.3 - 34.2) ช้ีให้เห็นว่าการด ารงอยู่ของประชากร
อยู่ในภาวะเสี่ยง แต่กลับพบว่าประชากรปลาหมอสีคางด ากลับประสบความส าเร็จในการแพร่กระจายพันธุ์และกลายเป็น  
สัตว์น้ าต่างถ่ินท่ีรุกรานในประเทศไทย  

รายงานฉบับนี้ น าเสนอการทดสอบทฤษฎีการเกิดปรากฏการณ์พันธุปฏิทรรศน์ของประชากรปลาหมอสีคางด า  
ในประเทศไทย และข้อมูลทางชีววิทยา เช่น ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการกินอาหาร พฤติกรรมดูแลตัวอ่อน และความทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อมมาใช้อธิบายความส าเร็จในการแพร่กระจายพันธ์ุปลาหมอสีคางด าในพ้ืนท่ีชายฝั่งของประเทศไทย  

ค าส าคัญ:  หมอสีคางด า สตัว์น้ าต่างถิ่น พันธุปฏิทรรศน์ ไมโครแซทเทลไลท์ เครื่องหมายพันธุกรรม 

*ผู้รับผดิชอบ: อาคารปรดีากรรณสูต ช้ัน ๖ กรมประมง เกษตรกลาง จตจุักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2562 0494
E-mail: kunpagne@gmail.com

หมายเหตุ:  ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารการประมงงานวิจัยน่ารู ้2563 ฉบับท่ี 4 หน้า 11 - 31 
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Genetic Diversity and Genetic Paradox of Invasive Blackchin Tilapia 
(Sarotherodon melanotheron Rüppell, 1852) in Thailand 

Apiradee Hanpongkittikul1* Wongpathom Kamonrat2 Tiwarat Thalerngkietleela1 and Supaporn Chaosuan1 
1 Inland Fisheries Research and Development Division
 2Department of Fisheries

Abstract 
Genetic diversity of Blackchin Tilapia population in Thailand was assessed by using 5 microsatellite DNA markers; 

UNH008, UNH132, UNH154, UNH159, and UNH174. The Wright’s Fst of great value indicated strong genetic structure 

(θ = 0.3437 (95%Cl: 0.2356 - 0.4517)). Cluster analyses (UPGMA and MDS) were separated into two to 
three sub-population based on their genetic distances. Populations from Samut Songkhram, Petchburi, 
Chumporn and Prajuab Kirikhan had more genetically similarity than those from Rayong population. Most 
pairs of populations were significantly different in allele frequencies. Low genetic diversity and small size 
of effective population were observed in all populations (A = 2.75 - 5, Ar = 1.29 - 1.69, Ho = 0.1000 - 0.3813, 
He = 0.1667 - 0.6926, Ne = 1.3 - 34.2) indicating that the existence of the populations was at risk. However, 
Blackchin tilapia successfully reproduced and be an invasive fish in natural water bodies in many provinces of Thailand. 

In this report, genetic paradoxes as well as biology of Blackchin tilapia in reproduction and feeding 
strategies, parental care, and environmental tolerance were investigated to explain the success of its invasion 
of coastal environment in Thailand.  

Keywords:  Blackchin Tilapia, Alien species, Genetic paradox, Microsatellite, DNA marker 

*Corressponding author:  Preedakanasuta building, floor 6th, Department of Fisheries, Lardyao, Chatuchak,
Bangkok 10900 Tel. 0 2558 0148  E-mail: kunpagne@gmail.com 

Note:  Published as E-Thai Fisheries Gazette 3(4): 11-31. 
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การเปลี่ยนแปลงแพลงก์ตอนพืชในลุ่มน ้าตาปีตอนล่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อ้าพร ศักดิ์เศรษฐ1* และ ฉัตรชัย ปรีชา2

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดขอนแก่น 
2คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยช้ินนี้เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนพืชในลุ่มน้ าตาปีตอนล่าง จังหวัดสุรษฎร์ธานี ในแง่ของชนิด 

ความชุกชุม ค่าดัชนีความหลากหลาย การแพร่กระจาย การประเมินสภาพน้ า และการเสนอแนะการจัดการทรัพยากรประมง 
โดยมีการวางแผนการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ 5 สถานี และเชิงเวลา 3 ฤดูกาล ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 และเดือนสิงหาคม 2561 
ข้อมูลที่ได้น าไปวิเคราะห์ด้วยสถิติตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร  

ผลการศึกษาพบแพลงก์ตอนพืช 63 สกุล 8 ดิวิช่ัน สกุลเด่นที่พบคือ Actinastrum spp., Spirulina sp. และ 
Aulacoseira sp. ความชุกชุมเฉลี่ย 1,917.8 หน่วยต่อลิตร ค่าดัชนีความเท่าเทียม และความหลากหลายเฉลี่ยเท่ากับ 0.58 
และ 2.41 ตามล าดับ ซึ่งบ่งช้ีแพลงก์ตอนพืชมีความหลากหลายและการแพร่กระจายปานกลาง ค่าคะแนนจากแพลงก์ตอนพืช
ชนิดเด่นบ่งช้ีสภาพน้ ามีสารอาหารปานกลาง และมีมลพิษปานกลาง ส่วนข้อเสนอแนะการจัดการทรัพยากรประมง 
จากผลการศึกษาคือ ควรมีการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ าตลอดทั้งปี และการปล่อยปลากินพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตควรด าเนินการ
ที่สถานีท่ี 5 และในช่วงฤดูแล้ง 

ค้าส้าคัญ:  การเปลี่ยนแปลง ระบบนิเวศทางน้ า ดัชนีความหลากหลาย แพลงก์ตอนพืช และแม่น้ าตาปี 

*ผู้รับผดิชอบ:  อาคารปรดีากรรณสูต ช้ัน ๖ กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2940 7103
E-mail: phornfresh@hotmail.com
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Variations of Phytoplankton in the Lower Part of the Tapee River Basin (TRB), 
Surat Thani Province, Thailand  

Amphorn Sakset1* and Chatchai Preecha2 

1Khon Kaen Inland Fisheries Research and Development Center 
2Faculty of Interdisciplinary Studies, Khon Kaen University, Nong Khai Campus 

Abstract 
This paper illustrated phytoplankton variations in the lower part of the Tapee River Basin (TRB), 

Surat Thani Province, Thailand, including species composition, relative abundance, diversity indices, 
patterns of distribution, and assessing aquatic ecosystem or water conditions, as well as considering 
potential measures for aquatic resources management effectively. Spatial and temporal sampling was designed 
to collect data at five study stations one time a season (two days a time) during three different seasons: 
dry, early rainy and heavy rainy seasons from December 2017 to August 2018. In each study station, 
 the samples were collected by water sampler at three sides of rivers with three different water depths. 
Univariate and multivariate analyses were used to analyze the data.  

The findings showed that a total of 63 phytoplankton genera belonging to eight Divisions were found. 
Three dominant genera were Actinastrum spp., Spirulina sp. and Aulacoseira sp. An average abundance 
was 1,917.8 units/L which has tended to increase from upstream to downstream. Average values 
of Pielou’s evenness index (J') and Shannon-Wiener’s diversity index (H') were 0.58 and 2.41, respectively, 
which could be classified as the medium diversity and distribution levels. Overall of Applied Algal 
Research Laboratory Phytoplankton Score (AARL - PP score) was 6.6, indicated that water quality condition 
was generally meso-eutrophic and moderately-polluted. Based on the findings of this study, 
it  recommended that the proper aquatic resources management to maintain effectively ecosystems and 
fish stocks should be introduced namely water quality should be monitored regularly throughout the year, 
and native herbivorous fish species should be restiocked particularly  at station 5, and during the dry season.  

Keywords:  variation, aquatic ecosystems, diversity indices, phytoplankton, Tapee River Basin (TRB). 

*Corressponding author:  Preedakanasuta building floor 6th, Department of Fisheries, Lardyao, Chatuchak,
   Bangkok. 10900. Tel. 0 2940 7103. E-mail: phornfresh@hotmail.com. 

Note:  Published in KHON KAEN AGRICULTURE JOURNAL 49 (3): 765 - 780 (2021).
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แนวทางการก้าหนดเขตพื้นที่ท้าการประมงในน่านน้้าไทย 

เพราลัย นุชหมอน* และ นายวุฒิชัย วังคะฮาต 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 

บทคัดย่อ 
แนวทางการก าหนดเขตพื้นที่ท าการประมงในน่านน้ าไทย ด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2555 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ ลูกปลาวัยอ่อน และสัตว์น้ าเศรษฐกิจ พร้อมทั้งค่าพารามิเตอร์สิ่งแวดล้อม 
จากเรือส ารวจประมง ส่วนความชุกชุมของสัตว์น้ าจากเรือประมงพื้นบ้านและพาณิชย์ ตามระยะห่างฝั่ง 1.6 - 3.0 3.0 - 5.0 
และ 5.0 - 10.0 ไมล์ทะเล บริเวณฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยมีโครงการย่อย 9 โครงการ โดยได้ท าการศึกษาและ 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้ คือ อ่าวไทยมีการส ารวจตั้งแต่จังหวัดตราด ถึง นราธิวาส ตามระยะห่างฝั่ง รวม 60 สถานี มีสภาวะแวดล้อม
เขตชายฝั่งของคุณภาพน้ า และปริมาณธาตุอาหาร มีค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล  
เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า พบแพลงก์ตอนพืชมีความหนาแน่นเฉลี่ยสูงที่สุดที่ระยะห่างฝั่ง >1.6-3.0 ไมล์ทะเล 491,451 เซลล์ต่อลิตร 
และมีองค์ประกอบชนิดมากที่สุดในที่ระยะห่างฝั่ง >3.0-5.0 ไมล์ทะเล 141 ชนิด จาก 69 สกุล สกุลที่มีความหลากหลายของชนิดมาก 
ได้แก่ Chaetoceros spp., Ceratium spp. และ Rhizosolenia spp. ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์พบมีความหนาแน่นเฉลี่ยสูงที่สุดที่
ระยะห่างฝั่ง >5.0 - 10.0 ไมล์ทะเล 2,446 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีองค์ประกอบชนิดมากที่สุดในที่ระยะห่างฝั่ง >3.0 - 5.0 ไมล์ทะเล 
พบมากกว่า 95 ชนิด จาก 60 สกุล ระยะวัยอ่อน 37 กลุ่ม สกุลที่มีความหลากหลายของชนิดมากคือ ไฟลัม Arthropoda 
ปลาวัยอ่อนที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจพบ 22 วงศ์ พบวงศ์ปลาหลังเขียว วงศ์ปลากะตัก วงศ์ปลาทู -ลัง วงศ์ปลาทรายแดง 
และวงศ์ปลาสีกุน และมีความชุกชุมมากที่สุดที่ระยะห่างฝั่ง 5.0-10.0 ไมล์ทะเล ความชุกชุมของสัตว์น้ ามีอัตราการจับสัตว์น้ าทั้งหมด
เฉลี่ยเท่ากับ 27.56 กก./ชม. พบกลุ่มปลาเป็ดแท้ สูงสุด 50.76 รองลงมา คือ กลุ่มปลาหน้าดิน 21.29 ปลาหมึก 14.33 
ปลาผิวน้ า 6.05 สัตว์น้ าเศรษฐกิจอื่นๆ 4.34 ปู 2.88 และกุ้ง 0.35 โดยพบว่ามีอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ าสูงสุดเขตระยะห่างฝั่ง 
>1.6 - 3.0 ไมล์ทะเล เท่ากับ 31.76 กก./ชม. การกระจายขนาดความยาวของสัตว์น้ าชนิดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจส่วนมาก
มีความยาวเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นตามระยะห่างฝั่ง ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในเขตใกล้ชายฝั่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าขนาดเล็ก
เป็นส่วนใหญ่และเมื่อเปรียบเทียบขนาดความยาวสัตว์น้ าจ านวน 32 ชนิดที่จับได้กับขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์

ทะเลอันดามัน ตั้งแต่จังหวัดระนอง ถึง สตูล โดยแบ่งพื้นที่ชายฝั่งตามระยะห่างฝั่งท าการส ารวจรวม 30 สถานี 
สภาวะแวดล้อมในแหล่งประมงเขตชายฝั่งโดยรวมมีคุณภาพน้ า และปริมาณธาตุอาหาร อยู่ในเกณฑ์ปกติเมื่อเปรียบเทียบกับ  
ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  แพลงก์ตอนสัตว์พบทั้งหมด 81 สกุล 132 ชนิด ระยะวัยอ่อน 
ของสัตว์ทะเล 29 กลุ่ม พบกลุ่มโคพีพอดมีจ านวนชนิดมากที่สุดไม่น้อยกว่า 50 ชนิด ในเขตระยะห่างฝั่ง 5.0 - 10.0 ไมล์ทะเล 
พบจ านวนชนิดมากที่สุด ส่วนแพลงก์ตอนที่พบมีความชุกชุมเฉลี่ยสูงสุดทั้ง 3 เขตระยะห่างฝั่ง คือ ไฟลัม Arthropoda 
ส่วนปลาวัยอ่อนพบ 51 วงศ์ เป็นปลาเศรษฐกิจวัยอ่อน 30 วงศ์ พบปริมาณมากที่สุด ได้แก่ วงศ์ปลากะตัก เมื่อพิจารณา  
ตามระยะห่างฝั่ง พบองค์ประกอบวงศ์ของปลาวัยอ่อนมากที่สุดเขตระยะห่างฝั่ง >3.0 - 5.0 ไมล์ทะเล จ านวน 46 วงศ์ วงศ์ที่พบ
ปริมาณมากที่สุด ได้แก่ วงศ์ปลากะตัก จึงอาจกล่าวได้ว่าแหล่งวางไข่และเลี้ยงตัววัยอ่อนของสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญทางฝั่ง
ทะเลอันดามัน พบอยู่เขตระยะห่างฝั่ง >5.0 ไมล์ทะเล สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ ามีอัตราการจับสัตว์น้ าทั้งหมดสูงสุด เท่ากับ 
64.22 กก./ชม. ที่เขตระยะห่างฝั่ง >1.6 - 3.0 ไมล์ทะเล รองลงมาที่ระยะห่างฝั่ง >3.0 - 5.0 และ >5.0 - 10.0 ไมล์ทะเล 
เท่ากับ 47.75 และ 44.15 กก./ชม. มีองค์ประกอบกลุ่มปลาหน้าดินสูงสุด ร้อยละ 59.33 รองลงมา คือ กลุ่มปลาเป็ด กลุ่มปลาผิวน้ า 
กลุ่มปลาหมึก กลุ่มปู กลุ่มสัตว์น้ าอื่นๆ และ กลุ่มกุ้ง ร้อยละ 19.75  10.90  8.62  0.56  0.53 และ 0.31 ตามล าดับ  
ส่วนสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ าจากการประมงพื้นบ้าน ปี 2553 พบเครื่องมือหลัก ไดแก อวนจมปู  อวนจมกุง อวนลอยปลาทู 
อวนจมปลาเห็ดโคน ลอบปู และลอบหมึก มีแหล่งประมงที่ส าคัญบริเวณใกล้เกาะต่าง ๆ แนวกองหินและปะการัง ตลอดแนวชายฝั่ง 
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ที่ระดับน้ าทะเลลึก 5.0 - 25.0 เมตร โดยการลงแรงประมงของเครื่องมือแต่ละชนิดรายจังหวัดมีความแตกต่างกัน มีฤดูท าการประมง
ช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ าจากเครื่องมือประมงพาณิชย์ประกอบแสงไฟตามระยะห่างฝั่งใน 
พ.ศ. 2554 จากเรืออวนล้อมจับ ได้แก่ อวนด า อวนล้อมจับปั่นไฟ อวนล้อมซั้ง อวนตังเก และอวนครอบปลากะตักปั่นไฟ  
โดยเรืออวนล้อมจับปั่นไฟ มีแหล่งท าการประมงส่วนใหญ่ในระยะห่างฝั่ง 3.0 -5.0 ไมล์ทะเล มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุด 
ในระยะห่างฝั่ง 5.0-10.0 ไมล์ทะเล อวนด า มีแหล่งท าการประมงส่วนใหญ่เขตระยะห่างฝั่ง <1.6 ไมล์ทะเล มีอัตราการจับ
เฉลี่ยสูงสุดในระยะหา่งฝั่ง >3.0-5.0 ไมล์ทะเล อวนล้อมซั้ง มีแหล่งท าการประมงส่วนใหญ่ในระยะห่างฝัง่ >5.0-10.0 ไมล์ทะเล 
มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดเขตระยะห่างฝั่ง <1.6 ไมล์ทะเล อวนเขียวมีแหล่งท าการประมงส่วนใหญ่ในระยะห่างฝั่ง >3.0-5.0 
และ >5.0-10.0 ไมล์ทะเล มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดเขตระยะห่างฝั่ง <1.6 ไมล์ทะเล อวนตังเกมีแหล่งท าการประมงส่วนใหญ่
เขตระยะห่างฝั่ง >3.0-5.0 ไมล์ทะเล มีอัตราการจับเฉลี่ยสงูสุดเขตระยะห่างฝั่ง >1.6-3.0 ไมล์ทะเล อวนครอบปลากะตักปั่นไฟ
ขนาด >14 เมตร มีแหล่งท าการประมงส่วนใหญ่ในระยะห่างฝั่ง >1.6-3.0 ไมล์ทะเล มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในระยะห่างฝั่ง 
>3.0-5.0 ไมล์ทะเล และอวนครอบปลากะตักปั่นไฟขนาด <14 เมตร มีแหล่งท าการประมงส่วนใหญ่เขตระยะห่างฝั่ง <1.6 ไมล์ทะเล
มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดเขตระยะห่างฝั่ง >1.6-3.0 ไมล์ทะเล

ค้าส้าคัญ:  อ่าวไทย ทะเลอันดามัน เขตพื้นท่ีท าการประมง 
____________ 
*ผู้รับผดิชอบ:  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล อาคารปลอดประสพช้ัน 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

E-mail: nootmorn@yahoo.com

หมายเหตุ:  ตีพิมพเ์ผยแพรเ่ป็นเอกสารวิชาการฉบับที่ 6/2563 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

หน้า 130



รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2564 O1O37 

The Guidance of Fishery Zonation in Thai Waters 

Praulai Nootmorn* and Wuttichai Wangkahad 
Marine Fisheries Research and Development Division, Department of Fisheries 

Abstract 
Guidance for the zonation of fishing areas in Thai waters was developed from October 2009 to June 2012 

by collecting data and samples of phytoplankton and zooplankton, fish larvae and economical 
aquatic species, as well as environmental parameters, using research vessels of the Department of Fisheries. 
Abundances of aquatic animals were studied by samplings from small-scale and commercial fishing 
vessels fishing along the distance of 1.6–3.0, 3.0-5.0 and 5.0-10.0 nautical miles offshore in the Gulf of Thailand 
and the Andaman Sea. There were 9 sub-projects from which the results were deduced. In the Gulf of Thailand, 
from the total of 60 stations from Trat to Narathiwat provinces, the coastal water quality and the amount 
of nutrients were in the normal range according to the sea water quality standards for aquaculture. 
Phytoplankton were found the highest density at the distance of >1.6-3.0 nautical miles offshore with 
their mean density of 491,451 cells/L, and the highest species composition was found at the distance 
of >3.0 - 5.0 nautical miles offshore, with the total of 141 species in 69 genera, of which Chaetoceros spp., 
Ceratium spp. and Rhizosolenia spp. were dominant. Zooplankton had the highest density at the distance 
of >5.0 - 10.0 nautical miles offshore with their mean density of 2,446 ind/m3, and the highest species 
composition was found at the distance of >3.0 - 5.0 nautical miles offshore, with more than 95 species in 
60 genera, including 37 groups of juvenile aquatic animals, of which the phylum Arthropoda was dominant. 
There were 22 families of economical important fish larvae found, of which Clupeidae, anchovy, 
Rastrelliger spp., Nemipteridae and Carangidae were dominant, while the highest abundance was found at 
the distance of 5.0-10.0 nautical miles offshore. Regarding the abundances of aquatic animal, an average 
catch rate of 27.56 kg/h was found with trash fish as the dominant composition at 50.76%, followed by 
21.29% of demersal fish, 14.33% of squid, 6.05% of pelagic fish, 4.34% of other economic fish, 2.88% of crab, 
and 0.35% of shrimp. The highest average catch rate of aquatic animals, 31.76 kg/h, was found at 
the distance of >1.6-3.0 nautical miles offshore. Considering the size distribution of 32 economical important 
aquatic species, it was found that the increase of their average lengths was related to the shore distance, 
showing that coastal zone was the habitat of young marine species. 

For the Andaman Sea, from the total of 30 stations from Ranong to Satun provinces, the coastal water quality 
and the amount of nutrients were in the normal range according to the sea water quality standards for aquaculture. 
The total of 132 species in 81 genera of zooplankton including 29 groups of aquatic larvae were found, 
of which copepods were the highest in composition, at least 50 species, at the distance of 5.0 - 10.0 
nautical miles offshore, and the phylum Arthropoda was found the most abundant among all the areas. 
The number of 51 families of fish larvae were found, 30 of which were economic larvae with anchovy as  
the dominance. The family composition of fish larvae was found the most, 46 families, at the distance of 
>3.0 - 5.0 nautical miles offshore, of which the most abundant was the family of anchovy. From the results,
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it can be concluded that spawning and nursery areas of economic aquatic animals in the Andaman Sea was at 
the distance of >5.0 nautical miles offshore. The highest catch rate of aquatic animals, 64.220 kg/h, was found at 
the distance of >1.6 - 3.0 nautical miles offshore, followed by 47.75 kg/h at the distance of >3.0-5.0 nautical miles offshore 
and 44.15 kg/h at the distance of >5.0 - 10.0 nautical miles offshore. Demersal fish was found the highest in the composition, 
59.33%, followed by trash fish, pelagic fish, squid, crab, other aquatic animals, and shrimp at the percentage of 
19.75, 10.90, 8.62, 0.56, 0.53 and 0.31, respectively. From the study in 2010, the main fishing gears used in  
the Andaman Sea were crab gill nets, shrimp gill nets, mackerel gill nets, sillago gill nets, crab traps and squid traps. 
The significant fishing grounds were the areas around the islands, rock piles and coral reefs at the depth of 5.0 - 25.0 m, 
with different fishing effort for diferrent type of fishing gear in each province. The fishing season was found  
during the Northeast Monsoon period. Regarding the condition of aquatic resources from commercial fisheries  
studied in 2011, it was found that purse seines with light luring had their main fishing grounds at the distance of  
3.0 - 5.0 nautical miles offshore, with their highest average catch rates at the distance of 5.0 - 10.0 nautical miles offshore. 
Thai purse seines had their main fishing grounds at the distance of <1.6 nautical miles offshore, with 
their highest average catch rates at the distance of >3.0 - 5.0 nautical miles offshore. Purse seines with fish aggregating 
devices had their main fishing grounds at the distance of >5.0 - 10.0 nautical miles offshore, with their highest  
average catch rates at the distance of <1.6 nautical miles offshore. Green purse seines had their main fishing 
grounds at the distance of >3.0 - 5.0 and >5.0 - 10.0 nautical miles offshore, with their highest average catch rates at 
the distance of <1.6 nautical miles offshore. Chinese purse seines had their main fishing grounds at the distance  
of >3.0-5.0 nautical miles offshore having their highest average catch rates at the distance of >1.6 - 3.0 nautical miles offshore. 
Light luring anchovy falling nets with length at >14 m had their main fishing grounds at the distance of >1.6 - 3.0 nautical miles offshore, 
with their highest average catch rates at the distance of >3.0-5.0 nautical miles offshore. Light luring anchovy falling 
nets with length at <14 m had their main fishing grounds at the distance of <1.6 nautical miles offshore, 
 with their highest average catch rates at the distance of >1.6- 3.0 nautical miles offshore. 

Keywords:  Gulf of Thailand, Andaman Sea, Fishery Zonation 
____________ 
*Corresponding author:  Marine Fisheries Research and Development Division, Department Of Fisheries,

Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok, 10900 Email: nootmorn@yahoo.com 
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การผลิตหอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri Sowerby, 1871) ตัวเดี่ยว (single spat) 
โดยใชวั้สดุล่อต่างชนิดกัน 

กาญจนา อภินันท์อวยพร* และ สุนิตา เลี่ยมใหม่ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ 

บทคัดย่อ 
ศึกษาการผลิตหอยตะโกรมกรามขาวตัวเดี่ยวโดยใช้วัสดุล่อต่างชนิดกัน วางแผนการทดลองแบบ 2x4 แฟคทอเรียล

ในแผนแบบสุ่มสมบูรณ์ ซึ่งปัจจัยที่ 1 เป็นชนิดวัสดุล่อ มี 2 ชนิด คือ แผ่นพีวีซี และเปลือกหอย ปัจจัยที่ 2 การสร้างไบโอฟิล์ม 
มี 4 แบบ คือ แช่ในน้ำทะเล แช่ในน้ำเนื้อเยื่อหอยสกัด แช่ในน้ำจุลินทรีย์ และแช่ในน้ำไดอะตอม โดยแช่วัสดุล่อในจานเพาะเช้ือแก้ว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มิลลิเมตร สูง 10 มิลลิเมตร เติมน้ำแช่ชนิดต่าง ๆ ปริมาตร 30 มิลลิลิตร ลงในจานแต่ละชุดการทดลอง
เพื่อสร้างไบโอฟิล์มเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง หลังจากนั้นนำลูกหอยตะโกรมกรามขาวระยะ pediveliger ลงเกาะในวัสดุล่อ ความหนาแน่น 
10 ตัวต่อมิลลิลิตร นับจำนวนการลงเกาะของลูกหอยตะโกรมกรามขาวทุก ๆ 24 ช่ัวโมง จนกระทั่งลูกหอยตะโกรมกรามขาว  
ลงเกาะพื้นทั้งหมด  

ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลร่วมของชนิดวัสดุล่อและการสร้างไบโอฟิล์มต่ออัตราการลงเกาะของลูกหอยตะโกรมกรามขาว
ในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง (P<0.05) วัสดุล่อแบบเปลือกหอยร่วมกับแช่ในน้ำเนื้อเยื่อหอยสกัดทำให้ลูกหอยตะโกรมกรามขาว 
มีอัตราการลงเกาะเฉลี่ย 59.78±6.83 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) กับวัสดุล่อแบบเปลือกหอยร่วมกับแช่ในน้ำ
ไดอะตอมที่มีอัตราการลงเกาะเฉลี่ย 48.67±7.00 เปอร์เซ็นต์ แต่ทำให้ลูกหอยตะโกรมกรามขาวมีอัตราการลงเกาะสูงกว่าวัสดุล่อ
แบบเปลือกหอยร่วมกับแช่ในน้ำทะเล เปลือกหอยร่วมกับแช่ในน้ำจุลินทรีย์ แผ่นพีวีซีร่วมกับแช่ในน้ำทะเล แผ่นพีวีซีร่วมกับแช่ใน
น้ำเนื้อเยื่อหอยสกัด แผ่นพีวีซีร่วมกับแช่ในน้ำจุลินทรีย์ และแผ่นพีวีซีร่วมกับแช่ในน้ำไดอะตอม ท่ีมีค่าอยู่ในช่วง 9.00 - 30.44 
เปอร์เซ็นต์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ในขณะที่เวลา 48, 72, 96 และ 120 ช่ัวโมง พบว่า ไม่มีอิทธิพลร่วม
ของชนิดวัสดุล่อและการสร้างไบโอฟิล์มต่ออัตราการลงเกาะของลูกหอยตะโกรมกรามขาว (P>0.05) แต่มีอิทธิพลจากชนิดวัสดุล่อ
และการสร้างไบโอฟิล์ม เมื่อเปรียบเทียบระหว่างชนิดวัสดุล่อพบว่าวัสดุล่อแบบเปลือกหอยทำให้ลูกหอยตะโกรมกรามขาว 
มีอัตราการลงเกาะสูงกว่าวัสดุล่อแบบแผ่นพีวีซีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
การสร้างไบโอฟิล์มพบว่าการแช่ในน้ำเนื้อเยื่อหอยสกัดไม่แตกต่างกันกับแช่ในน้ำไดอะตอม (P>0.05) แต่มีอัตราการลงเกาะสูงกว่า
แช่ในน้ำทะเลและจุลินทรีย์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ว่าวัสดุล่อที่เหมาะสมต่อการลงเกาะของลูกหอยตะโกรมกรามขาวในการผลิต 
หอยตะโกรมกรามขาวตัวเดี่ยว คือ ใช้เปลือกหอยร่วมกับการสร้างไบโอฟิล์มแบบแช่ในน้ำเนื้อเยื่อหอยสกัด และใช้เปลือกหอย
ร่วมกับการสร้างไบโอฟิล์มแบบแช่ในน้ำไดอะตอม ทำให้ลูกหอยตะโกรมกรามขาวมอีัตราการลงเกาะสูงในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 

คำสำคัญ: หอยตะโกรมกรามขาว ตัวเดี่ยว วัสดุล่อ ไบโอฟิล์ม 

*ผู้รับผิดชอบ: 448 หมู่ 1 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 E-mail: nanakarn@hotmail.com
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Production of single spat tropical oyster (Crassostrea belcheri Sowerby, 1871) using different 
substrate 

Karnjana Apinunuayporn* and Sunita Liammai 
Prachuap Khirikhan Coastal Aquaculture Research and Development Center 

Abstract 
Study on the production of single spat of tropical oyster using different substrates was conducted 

with an experimental design of 2x4 factorial experiment in a completely randomized design. The first factor was 
the type of substrates which there were two types namely PVC sheet and shell. The second factor had four 
types of biofilm i.e. immersion in sea water, immersion in extracted tropical oyster tissue, immersed in microbial 
water, and immersed in diatom water. The substrates were immersed in a glass petri dish with a diameter of 
75 mm and 10 mm in height, adding 30 ml of different types of water for a duration of 2 hours. 
The pediveliger stage oyster was conducted into the petri dish at density 10 individuals/ml. Counted 
number of settings larvae spat every 24 hours until all the larvae spat have settled. 

The results showed that the interaction of substrate and biofilm condition influenced 
the settlement rate of larvae spat at 24 hours (P<0.05). Shell with soaking in tropical oyster tissue extract 
revealed the higher settlement rate than the PVC sheet together with the immersion in sea water was 
significantly (P<0.05). However, time period of settlement at 48, 72, 96 and 120 hours did not affect 
the settlement rate of the larvae, but the types of substrate and biofilm condition. When comparing 
the substrate types, it was found that the larvae settled on the shell significantly higher settlement rate 
than the PVC sheet (P<0.05). For biofilm condition factors, it was found that immersion in the extracted 
oyster tissue showed a significantly higher rate of adherence than sea water and microorganisms (P<0.05), 
but not significantly different statistic (P>0.05) with immersion in diatom water. 

In conclusion, the production of a single spat tropical oyster using the shells together with 
the extracted tropical oyster tissue immersed biofilm and the shells together with the diatom immersed 
biofilm could introduce higher larvae settlement rate in a period of 24 hours. After that, there was no interaction 
of substrate type and biofilm type on the settlement rate of the larvae. 

Keywords: Tropical oyster, Crassostrea belcheri, single spat, substrate, biofilm 

*Corresponding author: 448 Moo 1, Khlong Wan Subdistrict, Mueang District, Prachuap Khiri Khan 77000
E-mail: nanakarn@hotmail.com
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คำนำ 
 หอยตะโกรมกรามขาวเป็นหอยนางรมขนาดใหญ่มี ช่ือสามัญว่า Tropical oyster หรือ White scar oyster  
ช่ือวิทยาศาสตร์ Crassostrea belcheri (Sowerby, 1871) นิยมเลี้ยงในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา สงขลา ระนอง 
จันทบุรี ชลบุรี และตราด เป็นหนึ่งในอาหารทะเลที่มีรสชาติดี มีปริมาณเนื้อมาก นิยมรับประทานแบบสดหรือนำไปปรุงให้สุก 
หอยตะโกรมกรามขาวที่มีช่ือเสียงที่สุดคือ "หอยนางรมสุราษฎร์ธานี" ด้วยลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เอื้ออำนวย 
ต่อการเจริญเติบโต ความเค็มและอุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสม มีอาหารธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้หอยมีเนื้อสีขาวนวล 
มีปริมาณเนื้อมาก เนื้อหวาน ไม่มีกลิ่นคาว จึงได้รับความนิยมบริโภคกันมากและเกษตรกรนิยมเลี้ยงเนื่องจากขายได้ราคาดี  
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์หอยตะโกรมกรามขาว
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 และดำเนินการพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ ทั้งด้านการเพาะพันธุ์ การอนุบาล และการเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง  
จนสามารถผลิตลูกพันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวได้ตลอดทั้งปี แต่ยังพบปัญหาผลผลิตลูกพันธุ์หอยไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของเกษตรกร เพราะในปัจจุบันบางฤดูกาลลูกพันธุ์หอยจากธรรมชาติลดน้อยลง เกษตรกรจึ งจำเป็นต้องใช้ลูกพันธุ์หอยจาก  
โรงเพาะฟักมากขึ้น สำหรับปัญหาการผลิตลูกพันธุ์หอยในโรงเพาะฟักพบว่า ในช่วงลูกหอยเข้าสู่ระยะ metamorphosis  
ที่เปลี่ยนการดำรงชีวิตจากระยะว่ายน้ำมาลงเกาะกับวัสดุล่อยังมีอัตราการลงเกาะต่ำ สาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากชนิดวัสดุที่ใช้  
ล่อลูกหอยยังไม่เหมาะสม จากข้อมูลการศึกษาการเลือกวัสดุล่อของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังรวมทั้งหอยตะโกรมกรามขาว 
จะสัมพันธ์กับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น พันธุกรรม อายุ แรงอุทกศาสตร์ แหล่งของสารอาหาร และลักษณะทางกายภาพ
และทางเคมีของวัสดุล่อ เช่น พื้นผิวสัมผัส สารจากพ่อแม่พันธ์ุที่ปล่อยท้ิงไว้บนวัสดุ และ microbial biofilm ที่สร้างขึ้นเคลือบ
ผิววัสดุ (Bussarawit and Cedhagen, 2012 Cited after Knight-jones, 1949) โครงสร้างของไบโอฟิล์มเป็นโครงสร้าง 
ที่ซับซ้อน จากวัสดุที่ไม่มีชีวิตเริ่มถูกปกคลุมไปด้วยโปรคาริโอตตามมาด้วยยูคาริโอตจนในที่สุดประกอบไปด้วย แบคทีเรีย  
ไดอะตอม thraustochytrids โปรโตซัว และเช้ือรา (Shimeta et al., 2012) โดยองค์ประกอบของไบโอฟิล์มที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อการตอบสนองการลงเกาะของลูกหอยตะโกรม (Bavestrello et al., 2000; Quan et al., 2017; Tanyaros and 
Kitt, 2011; Lagarde et al., 2017) การตอบสนองของลูกหอยตะโกรมบนผิววัสดุที่เคลือบด้วยไบโอฟิล์มและสารเคมีจาก
เนื้อเยื่อพ่อแม่พันธุ์ ไม่มีความแตกต่างกัน  (Tanyaros and Kitt, 2011) และลูกหอยตอบสนองต่อวัสดุที่มีแคลเซียม 
เป็นองค์ประกอบได้ดีกว่าวัสดุที่ไม่มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบ (Bavestrello et al., 2000; Fan et al., 2017) 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาชนิดวัสดุล่อที่มีพื้นผิวแบบเรียบและแบบหยาบร่วมกับการสร้างไบโอฟิล์มต่างกัน
เคลือบพื้นผิววัสดุล่อ เพื่อเพิ่มอัตราการลงเกาะของลูกหอยตะโกรมกรามขาวให้สูงขึ้น ส่งผลต่ออัตรารอดตายของลูกหอย
ตะโกรมกรามขาวท่ีเพิ่มสูงขึ้นตามมาอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถผลิตพันธุ์ลูกหอยได้จำนวนมากข้ึนเพียงพอกับความต้องการ
ของเกษตรกร 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อทราบชนิดของวัสดุล่อและการสร้างไบโอฟิล์มที่เหมาะสมต่ออัตราการลงเกาะของลูกหอยตะโกรมกรามขาว 
 
วิธีดำเนินการ 
 1. การวางแผนการศึกษา 
  วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลชนิด 2 ปัจจัย ในแผนแบบสุ่มสมบูรณ์ (2x4 Factorial in Completely 
Randomized Design) โดยมีปัจจัยที่ศึกษา 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 ชนิดวัสดุล่อ มี 2 ชนิด คือ แผ่นพีวีซี (แบบผิวเรียบ) 
และเปลือกหอย (แบบผิวหยาบ) ปัจจัยที่ 2 การสร้างไบโอฟิล์มมี 4 แบบ คือ แช่ในน้ำทะเล แช่ในน้ำเนื้อเยื่อหอยสกัด แช่ใน 
น้ำจุลินทรีย์ และแชใ่นน้ำไดอะตอม ชุดการทดลองทั้งหมดแบ่งเป็น 8 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ ดังนี้ 
  ชุดการทดลองที่ 1 แผ่นพีวีซี แช่ในน้ำทะเล 
  ชุดการทดลองที่ 2 แผ่นพีวีซี แช่ในน้ำเนื้อเยื่อหอยสกัด 
  ชุดการทดลองที่ 3 แผ่นพีวีซี แช่ในน้ำจุลินทรีย์ 
  ชุดการทดลองที่ 4 แผ่นพีวีซี แช่ในน้ำไดอะตอม 
  ชุดการทดลองที่ 5 เปลือกหอย แช่ในน้ำทะเล 
  ชุดการทดลองที่ 6 เปลือกหอย แช่ในน้ำเนื้อเยื่อหอยสกัด 
  ชุดการทดลองที่ 7 เปลือกหอย แช่ในน้ำจุลินทรีย์ 
  ชุดการทดลองที่ 8 เปลือกหอย แช่ในน้ำไดอะตอม 
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 2. การเตรียมลูกหอยตะโกรมกรามขาวระยะ pediveliger 
  การเตรียมลูกหอยตะโกรมกรามขาวเริ่มจากการรวบรวมพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวจากธรรมชาติ 
โดยใช้แหล่งพันธุ์จากอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดความยาวเปลือกมากกว่า 10 เซนติเมตร นำมาทำความสะอาดเปลือก
โดยล้างขัดด้วยแปรงเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ติดมากับตัวหอยก่อนนำหอยไปปรับสภาพในโรงเพาะฟัก 16 - 18 
ช่ัวโมง จากนั้นแช่หอยทั้งตัวลงในสารละลายแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ความเข้มข้น 10 ส่วนในล้าน นาน 10 นาที ล้างด้วยน้ำ  
ให้สะอาดอีกครั้ง นำหอยมากระตุ้นให้ปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Temperature shock) เมื่อพ่อแม่พันธุ์
หอยตะโกรมกรามขาวปล่อยไข่และน้ำเช้ือออกมา ทำการเก็บรวบรวมไข่และน้ำเช้ือนำมาผสมกันในอัตราส่วน ไข่:น้ำเช้ือ 
เท่ากับ 1:5 แล้วนำไข่ลงถังฟักโดยใช้ความหนาแน่น 5 ฟองต่อมิลลิลิตร เมื่อไข่พัฒนาเข้าสู่ระยะ D-shaped เปลี่ยนถ่ายน้ำ 
100 เปอร์เซ็นต์ นำลูกหอยระยะ D-shaped มาอนุบาลในถังโดยใช้ความหนาแน่น 3 ตัวต่อมิลลิลิตร ให้แพลงก์ตอนพืชชนิด 
Isochrysis galbana และ Chaetoceros sp. ความหนาแน่น 10,000 - 12,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร วันละ 2 มื้อ (เช้า-เย็น) 
อนุบาลลูกหอยประมาณ 18 - 20 วัน เมื่อพบว่าลูกหอยเข้าสู่ระยะ pediveliger ทำการคัดขนาดด้วยตะแกรงกรองขนาดช่องตา 
250 ไมโครเมตร นำไปใช้สำหรับการทดลองต่อไป 
 3. การเตรียมวัสดุล่อและการสร้างไบโอฟิล์ม 
  3.1 วัสดุล่อแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ แผ่นพีวีซีตัดเป็นช้ินวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร จำนวน 
12 แผ่น และเปลือกหอยชนิด C. belcheri นำมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำจืด จากนั้นตากแดดให้แห้งและนำมาบด 
ให้ละเอียดด้วยครก กรองด้วยตะแกรงกรองขนาดช่องตา 500 ไมโครเมตร แต่ค้างอยู่บนตะแกรงกรองขนาดช่องตา 250 
ไมโครเมตร เพื่อให้ได้เปลือกหอยมีขนาด 250 - 300 ไมโครเมตร จากนั้นนำเปลือกหอยช่ังน้ำหนัก 2 กรัม จำนวน 12 ชุด  
นำวัสดุล่อทั้ง 2 ชนิด มาสร้างไบโอฟิล์มให้เคลือบบนวัสดุล่อ โดยเตรียมจานเพาะเช้ือแก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 
มิลลิเมตร สูง 10 มิลลิเมตร จำนวน 24 จาน วางแผ่นพีวีซีในจานแต่ละชุดการทดลอง ในส่วนของเปลือกหอยที่ช่ังน้ำหนักแล้ว
นำใส่จานเกลี่ยให้ทั่วพื้นที่ของจาน จากนั้นเติมน้ำแช่ชนิดต่าง ๆ ปริมาตร 30 มิลลิลิตร ลงในจานแต่ละชุดการทดลองเพื่อ
สร้างไบโอฟิล์มเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง ก่อนเริ่มดำเนินการทดลอง โดยมีวิธีการเตรียมน้ำแช่เพื่อสร้างไบโอฟิล์มในแต่ละชุด 
การทดลอง ดังนี ้
  3.2 การเตรียมน้ำจากเนื้อเยื่อหอยสกัด ดัดแปลงจากวิธีของ Devakie and Ali (2002) โดยใช้เนื้อหอย
ตะโกรมกรามขาว จำนวน 5 ตัว ปั่นให้ละเอียดแล้วเติมน้ำกลั่นปรบัปริมาตรให้ได้ 500 มิลลิลิตร แช่ไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง นำน้ำส่วนที่อยู่ด้านบนปริมาตร 100 มิลลิลิตร มาปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้ได้ปริมาตร 500 
มิลลิลิตร  
  3.3 การเตรียมไดอะตอมชนิด Amphora sp. ทำการเลี้ยงไดอะตอมในระดับห้องปฏิบัติการ โดยใช้น้ำทะเล
ปริมาตร 900 มิลลิลิตร ผ่านการกรองด้วยถุงกรองขนาด 1 ไมโครเมตร และปรับระดับความเค็มของน้ำ 25 ส่วนในพัน นำไปนึ่ง
ฆ่าเช้ือด้วยหม้อนึ่งความดันที่ระดับความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 - 20 นาที ท้ิงน้ำให้เย็นแล้วผสมสารอาหาร
สูตร conwy medium ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และ Na2SiO3 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากนั้นเติมหัวเช้ือ (stock culture) ของ 
Amphora sp. ซึ่งได้จากห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืชของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ 
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ให้อากาศโดยใช้แท่งแก้วกลวงต่อกับสายให้อากาศจุ่มลงในขวดจนถึงก้นขวด ใช้จุกสำลีปิดไว้บริเวณ
ปากขวด ให้แสงสว่างวันละ 8 ช่ัวโมง ทิ้งไว้ 3 - 4 วัน  
  3.4 การเตรียมจุลินทรีย์ ชนิด Bacillus spp. โดยมีปริมาณ Bacillus spp. ไม่ต่ำกว่า 106 cfu ต่อกรัม 
นำหัวเช้ือจุลินทรีย์จำนวน 5 กรัม มาผสมกับน้ำสะอาด (น้ำจืดหรือน้ำกร่อยที่สะอาด) ปริมาตร 1 ลิตร อาหารกุ้งทะเลบดละเอียด 
จำนวน 10 กรัม และน้ำตาลทรายแดง จำนวน 20 กรัม ทำการคนให้หัวเช้ือจุลินทรีย์ อาหารกุ้ง และน้ำตาลทรายแดง ผสมให้เข้ากัน 
ปิดฝาถัง จากน้ันเป่าอากาศเบา ๆ ติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 36 ช่ัวโมง 
 4. การเตรียมน้ำทะเล 
  4.1 การเตรียมน้ำทะเลสำหรับการสร้างไบโอฟิล์ม โดยใช้น้ำทะเลความเค็ม 32 - 33 ส่วนในพัน ไม่ผ่าน
การกรองและฆ่าเช้ือ 
  4.2 การเตรียมน้ำทะเลสำหรับการอนุบาลลูกหอย โดยใช้น้ำทะเลความเค็ม 32 - 33 ส่วนในพัน ผ่านการกรอง
ด้วยถุงกรองขนาด 10, 5 และ 1 ไมโครเมตร ตามลำดับ และฆ่าเช้ือด้วยแสงอัลตราไวโอเลต (UV) จากนั้นนำไปปรับความเค็ม
ให้ได้ 25 ส่วนในพัน โดยผสมกับน้ำจืดที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยสารละลายแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น 30 ส่วนในล้าน 
กรองด้วยถุงกรองขนาด 1 ไมโครเมตร อีกครั้ง ก่อนนำน้ำไปใช้  
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 5. การดำเนินการทดลอง 
  หลังจากท่ีสร้างไบโอฟิล์มบนวัสดลุ่อเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์ ในจานแต่ละ
ชุดการทดลอง เติมน้ำทะเลความเค็ม 25 ส่วนในพัน ปริมาตร 30 มิลลิลิตรต่อจาน นำลูกหอยระยะ pediveliger ลงอนุบาล 
ในแต่ละชุดการทดลอง โดยใช้ความหนาแน่นลูกหอย 10 ตัวต่อมิลลิลิตร (300 ตัวต่อจาน) ให้อาหารโดยใช้แพลงก์ตอนพืชชนิด 
Isochrysis galbana, Chaetoceros sp. และ Tetraselmis sp. ความหนาแน่น 12,000 - 15,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่อมื้อ 
ให้วันละ 2 มื้อ เปลี่ยนถ่ายน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์ และนับจำนวนลูกหอยทั้งหมด ทุก ๆ 24 ช่ัวโมง จนกระทั่งไม่พบลูกหอย
ตะโกรมกรามขาวระยะ pediveliger จึงสิ้นสุดการทดลอง สำหรับอุณหภูมิน้ำและอากาศมีค่าอยู่ระหว่าง 29 - 30 องศาเซลเซียส 
ตลอดการทดลอง 
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  เมื่อลูกหอยตะโกรมกรามขาวระยะ pediveliger ลงเกาะในวัสดุล่อแต่ละชุดการทดลอง ทำการนับจำนวน
การลงเกาะของลูกหอยตะโกรมกรามขาวที่ลงเกาะพื้นทัง้หมดทุก ๆ 24 ช่ัวโมง โดยถ่ายน้ำออก 100 เปอร์เซ็นต์ ผ่านกระบอกกรอง
ขนาดช่องตา 45 ไมโครเมตร กรองลูกหอยที่ยังไม่ลงเกาะพื้น นับจำนวนลูกหอยลงเกาะพื้นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ชุดการทดลอง
ที่ใช้แผ่นพีวีซีเป็นวัสดุล่อนับจำนวนลูกหอยทั้งสองด้านรวมที่พื้นของจานเพาะเช้ือ ในส่วนชุดการทดลองที่ใช้เปลือกหอยนับทุกช้ิน
ของเปลือกหอยรวมที่พื้นของจานเพาะเช้ือ จากนั้นนำวัสดุล่อและลูกหอยกลับลงจานเพาะเช้ือและเติมน้ำทะเลความเค็ม  
25 ส่วนในพัน ปริมาตร 30 มิลลิลิตรต่อจาน นำข้อมูลมาคำนวณตามสูตร ดังนี้ 
 

อัตราการลงเกาะ (เปอร์เซ็นต์) =  
จำนวนลูกหอยที่ลงเกาะ 

x100 
จำนวนลูกหอยเริ่มต้น 

 
 7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลอัตราการลงเกาะทำการแปลงด้วยวิธี arcsine transformation เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้มีการกระจาย
แบบปกติ (normal distribution) นำข้อมูลแต่ละชุดการทดลองมาวิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบผลของอิทธิพลหลัก  คือ  
ชนิดวัสดุล่อและการสร้างไบโอฟิล์ม และอิทธิพลร่วมของอิทธิพลหลักทั้งสองแบบแจกแจงสองทาง (Two Way Analysis of 
Variance) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของอัตราการลงเกาะ โดยวิธี 
Tukey’s HSD ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
 
ผลการศึกษา 
 จากผลการทดลอง ลูกหอยตะโกรมกรามขาวลงเกาะพื้นจนหมดในระยะเวลา 120 ช่ัวโมง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการลงเกาะของลูกหอยตะโกรมกรามขาว 2 ปัจจัย คือ ชนิดวัสดุล่อ 2 ชนิด และการสร้างไบโอฟิล์ม 4 แบบ 
พบว่า เมื่อลูกหอยตะโกรมกรามขาวลงเกาะในวัสดุล่อต่างกันเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง มีอิทธิพลร่วมกันของชนิดวัสดุล่อและการสร้าง 
ไบโอฟิล์มต่ออัตราการลงเกาะของลูกหอยตะโกรมกรามขาวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) วัสดุล่อแบบเปลือกหอยร่วมกบั
แช่ในน้ำเนื้อเยื่อหอยสกัดทำให้ลูกหอยตะโกรมกรามขาวมีอัตราการลงเกาะเฉลี่ย 59.78±6.83 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05) กับวัสดุล่อแบบเปลือกหอยร่วมกับแช่ในน้ำไดอะตอมที่มีอัตราการลงเกาะเฉลี่ย 48.67±7.00 เปอร์เซ็นต์ แต่ทำให้ 
ลูกหอยตะโกรมกรามขาวมีอัตราการลงเกาะสูงกว่าวัสดุล่อแบบเปลือกหอยร่วมกับแช่ในน้ำทะเล เปลือกหอยร่วมกับแช่ในน้ำ
จุลินทรีย์ แผ่นพีวีซีร่วมกับแช่ในน้ำทะเล แผ่นพีวีซีร่วมกับแช่ในน้ำเนื้อเยื่อหอยสกัด แผ่นพีวีซีร่วมกับแช่ในน้ำจุลินทรีย์ และ
แผ่นพีวีซีร่วมกับแช่ในน้ำไดอะตอม ที่มีค่าอยู่ในช่วง 9.00 - 30.44 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 
(ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 อัตราการลงเกาะของลูกหอยตะโกรมกรามขาวโดยใช้วัสดุล่อต่างชนิดกันท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง 
 

อัตราการลงเกาะ (เปอร์เซ็นต์) 
แผ่นพีวีซ ี เปลือกหอย 

แช่ในน้ำทะเล                9.00±5.84d 27.11±6.31cd 
แช่ในน้ำเนื้อเยื่อหอยสกัด 16.33±6.56cd               59.78±6.83a 
แช่ในน้ำจุลินทรีย ์ 20.44±7.07cd 30.44±9.89bc 
แช่ในน้ำไดอะตอม 13.33±3.84cd 48.67±7.00ab 
Two-way analysis of variance 
วัสดุล่อ                                                P = 0.000 (s) 
การสร้างไบโอฟิล์ม                                   P = 0.001 (s)                 
วัสดุล่อ x การสร้างไบโอฟิล์ม                       P = 0.002 (s) 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ต่างกันท้ังในแนวตั้งและแนวนอนแสดงความแตกต่างอยา่งมีนัยสำคญัทางสถิติ (P<0.05) 
 s = significant มีอิทธิพล (P<0.05) 
 
 ในขณะที่เมื่อลูกหอยตะโกรมกรามขาวลงเกาะที่เวลา 48, 72, 96 และ 120 ช่ัวโมง พบว่า ไม่มีอิทธิพลร่วมกันระหว่าง
ชนิดวัสดุล่อและการสร้างไบโอฟิล์มต่ออัตราการลงเกาะของลูกหอยตะโกรมกรามขาว (P>0.05) แต่มีอิทธิพลจากชนิดวัสดุล่อ
และการสร้างไบโอฟิล์ม ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นอิสระกัน จึงพิจารณาผลการศึกษาแยกตามอิทธิพลจากชนิดวัสดุล่อและการสร้างไบโอฟิล์ม
ที่แตกต่างกัน ดังนี ้
 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างชนิดวัสดุล่อ พบว่า วัสดุล่อแบบเปลือกหอยทำให้ลูกหอยตะโกรมกรามขาวมีอัตราการลงเกาะ
สูงกว่าวัสดุล่อแบบแผ่นพีวีซีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการสร้างไบโอฟิล์ม
พบว่าการแช่ในน้ำเนื้อเยื่อหอยสกัด ไม่แตกต่างกันกับแช่ในน้ำไดอะตอม (P>0.05) แต่มีอัตราการลงเกาะสูงกว่าแช่ในน้ำทะเล
และจุลินทรีย์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 2, 3, 4 และ 5) 
 
ตารางที่ 2 อัตราการลงเกาะของลูกหอยตะโกรมกรามขาวโดยใช้วสัดุล่อต่างชนิดกันท่ีเวลา 48 ช่ัวโมง 
 

อัตราการลงเกาะ (เปอร์เซ็นต์) 
 

แผ่นพีวีซ ี เปลือกหอย 
แช่ในน้ำทะเล 13.22±5.80 35.44±6.27 24.33±13.32B 

แช่ในน้ำเนื้อเยื่อหอยสกัด 30.44±9.89 60.00±7.17 45.22±17.93A 

แช่ในน้ำจุลินทรีย ์ 26.44±7.50 32.00±9.60 29.22±8.28B 

แช่ในน้ำไดอะตอม 21.11±7.76 50.00±7.17 35.56±17.17AB 

ค่าเฉลี่ย 22.81±9.51b     44.36±13.47a  
Two-way analysis of variance 
วัสดุล่อ                                                P = 0.000 (s) 
การสร้างไบโอฟิล์ม                                  P = 0.002 (s)                 
วัสดุล่อ x การสร้างไบโอฟิลม์                      P = 0.056 (ns) 

หมายเหตุ: ตัวอักษรพิมพ์เล็กท่ีต่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนยัสำคญัทางสถิติ (P<0.05)  
 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)  
 s = significant มีอิทธิพล (P<0.05); ns = not significant ไม่มีอิทธิพล (P>0.05) 
  

การสร้างไบโอฟิล์ม 

ค่าเฉลี่ย การสร้างไบโอฟิล์ม 
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ตารางที่ 3 อัตราการลงเกาะของลูกหอยตะโกรมกรามขาวโดยใช้วสัดุล่อต่างชนิดกันท่ีเวลา 72 ช่ัวโมง 
 

อัตราการลงเกาะ (เปอร์เซ็นต์) 
 

แผ่นพีวีซ ี เปลือกหอย 
แช่ในน้ำทะเล 21.56±7.50 36.67±7.23 29.11±10.58B 

แช่ในน้ำเนื้อเยื่อหอยสกัด 38.22±6.06 60.22±7.52 49.22±13.51A 

แช่ในน้ำจุลินทรีย ์ 33.44±9.52 32.11±9.48       32.78±8.53B 

แช่ในน้ำไดอะตอม 28.33±8.95 50.44±6.85 39.39±14.05AB 

ค่าเฉลี่ย 30.39±9.47b     44.86±13.42a  
Two-way analysis of variance 
วัสดุล่อ                                                   P = 0.000 (s) 
การสร้างไบโอฟิล์ม                                     P = 0.003 (s)                 
วัสดุล่อ x การสร้างไบโอฟิล์ม                        P = 0.069 (ns) 

หมายเหตุ: ตัวอักษรพิมพ์เล็กท่ีต่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนยัสำคญัทางสถิติ (P<0.05) 
 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 s = significant มีอิทธิพล (P<0.05); ns = not significant ไม่มีอิทธิพล (P>0.05) 
 
ตารางที่ 4 อัตราการลงเกาะของลูกหอยตะโกรมกรามขาวโดยใช้วสัดุล่อต่างชนิดกันท่ีเวลา 96 ช่ัวโมง 
 

อัตราการลงเกาะ (เปอร์เซ็นต์) 
 

แผ่นพีวีซ ี เปลือกหอย 
แช่ในน้ำทะเล 22.11±6.93 37.00±7.00 29.56±10.26B 

แช่ในน้ำเนื้อเยื่อหอยสกัด 38.56±6.15 60.22±7.52 49.38±13.36A 

แช่ในน้ำจุลินทรีย ์ 33.44±9.52 32.11±9.48 32.78±8.53B 

แช่ในน้ำไดอะตอม 29.22±9.34 51.00±6.84 40.11±13.99AB 

ค่าเฉลี่ย 30.83±9.36b 45.08±13.41a  
Two way analysis of variance 
วัสดุล่อ                                                   P = 0.000 (s) 
การสร้างไบโอฟิล์ม                                     P = 0.003 (s)                 
วัสดุล่อ x การสร้างไบโอฟิล์ม                        P = 0.073 (ns) 

หมายเหตุ: ตัวอักษรพิมพ์เล็กท่ีต่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนยัสำคญัทางสถิติ (P<0.05)  
 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 s = significant มีอิทธิพล (P<0.05); ns = not significant ไม่มีอิทธิพล (P>0.05) 
  

ค่าเฉลี่ย การสร้างไบโอฟิล์ม 

ค่าเฉลี่ย การสร้างไบโอฟิล์ม 

หน้า 140



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2021 O1 O38 

ตารางที่ 5 อัตราการลงเกาะของลูกหอยตะโกรมกรามขาวโดยใช้วสัดุล่อต่างชนิดกันท่ีเวลา 120 ช่ัวโมง 
 

อัตราการลงเกาะ (เปอร์เซ็นต์) 
 

แผ่นพีวีซ ี เปลือกหอย 
แช่ในน้ำทะเล 22.11±6.93 37.00±7.00 29.56±10.26B 

แช่ในน้ำเนื้อเยื่อหอยสกัด 38.56±6.15 60.22±7.52 49.38±13.36A 

แช่ในน้ำจุลินทรีย ์ 33.44±9.52 32.11±9.48 32.78±8.53B 

แช่ในน้ำไดอะตอม 29.33±9.34 51.00±6.84 40.17±13.91AB 

ค่าเฉลี่ย 30.86±9.33b 45.08±13.41a  
Two-way analysis of variance 
วัสดุล่อ                                                   P = 0.000 (s) 
การสร้างไบโอฟิล์ม                                     P = 0.003 (s)                 
วัสดุล่อ x การสร้างไบโอฟิล์ม                        P = 0.073 (ns) 

หมายเหตุ: ตัวอักษรพิมพ์เล็กท่ีต่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนยัสำคญัทางสถิติ (P<0.05)  
 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 s = significant มีอิทธิพล (P<0.05); ns = not significant ไม่มีอิทธิพล (P>0.05) 
 
วิจารณ์ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาการผลิตหอยตะโกรมกรามขาวตัวเดี่ยวโดยใช้วัสดุล่อต่างกัน 2 ชนิด และการสร้างไบโอฟิล์มต่างกัน 4 แบบ 
พบว่า มีอิทธิพลร่วมที่ส่งผลต่ออัตราการลงเกาะในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง โดยวัสดุล่อแบบเปลือกหอยร่วมกับการสร้างไบโอฟิล์ม
โดยแช่ในน้ำเนื้อเยือ่หอยสกัด ทำให้ลูกหอยตะโกรมกรามขาวมีอัตราการลงเกาะไม่แตกต่างกันกับวัสดุล่อแบบเปลือกหอยร่วมกับ
แช่ในน้ำไดอะตอม แต่ทำให้ลูกหอยตะโกรมกรามขาวมีอัตราการลงเกาะสูงกว่าวัสดุล่อแบบเปลือกหอยร่วมกับแช่ในน้ำทะเล 
เปลือกหอยร่วมกับแช่ในน้ำจุลินทรีย์ แผ่นพีวีซีร่วมกับแช่ในน้ำทะเล แผ่นพีวีซีร่วมกับแช่ในน้ำเนื้อเยื่อหอยสกัด แผ่นพีวีซี
ร่วมกับแช่ในน้ำจุลินทรีย์ และแผ่นพีวีซีร่วมกับแช่ในน้ำไดอะตอม สอดคล้องกับการศึกษาของ Tanyaros and Kitt (2011) ซึ่ง
ได้ทดลองปรับสภาพวัสดุล่อให้เกิดไบโอฟิล์มไดยแช่ในน้ำไดอะตอมชนิด Chaetoceros calcitrans และแช่ในน้ำเนื้อเยื่อสกัด
จากหอยตะโกรมกรามขาวก่อนนำไปให้ลูกหอยตะโกรมกรามขาวลงเกาะ ซึ่งพบว่า วิธีดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการลงเกาะของลูกหอย 
ซึ่งการปรับสภาพเพื่อสร้างไบโอฟิล์มโดยแช่ในน้ำไดอะตอมชนิด C. calcitrans และแช่ในน้ำเนื้อเยื่อหอยสกัดสามารถกระตุ้น
การลงเกาะของลูกหอยได้อัตราการลงเกาะใกล้เคียงกัน และทั้งสองวิธีดีกว่าการแช่ในน้ำทะเล 2 ช่ัวโมง 
 อัตราการลงเกาะของลูกหอยตะโกรมกรามขาวหลังจากนำลงเกาะเป็นเวลา 48 , 72, 96 และ 120 ช่ัวโมง พบว่า  
ไม่มีอิทธิพลร่วมกันของชนิดวัสดุล่อและการสร้างไบโอฟิล์ม แต่เมื่อพิจารณาอิทธิพลของชนิดวัสดุล่อพบว่าวัสดุล่อแบบเปลือกหอย
ทำให้ลูกหอยมีอัตราการลงเกาะสูงกว่าวัสดุล่อแบบแผ่นพีวีซี แสดงให้เห็นว่าเปลือกหอยซึ่งเป็นช้ินขนาดเล็กแล้วนำมาเกลี่ย 
ให้เป็นแผ่นทำให้มีลักษณะพื้นผิวหยาบ จึงทำให้ลูกหอยตะโกรมกรามขาวมีอัตราการลงเกาะสูงกว่าแผ่นพีวีซีซึ่งมีลักษณะพื้นผิวเรียบ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Devakie and Ali (2002) ที่พบว่าอัตราการลงเกาะของลูกหอยนางรม C. iredalei มีค่าสูงสุด 
บนแผ่นพลาสติกท่ีมีเนื้อหยาบ และมีค่าต่ำสุดบนแผ่นพลาสติกท่ีมีเนื้อเรียบ นอกจากนี้เปลือกหอยซึ่งมีสารประกอบแคลเซียม 
(calcium compounds) สูง เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ระดับของแคลเซียมไอออนที่มีมาก 
จะสามารถกระตุ้นพฤติกรรมการลงเกาะของลูกหอยนางรมได้ดี และเมื่อพิจารณาอิทธิพลของการสร้างไบโอฟิล์มที่ต่างกัน  
การสร้างไบโอฟิล์มโดยแช่ในน้ำเนื้อเยื่อหอยสกัดและแช่ในน้ำไดอะตอม มีอัตราการลงเกาะของลูกหอยไม่แตกต่างกัน แต่ดีกว่า
การสร้างไบโอฟิล์มโดยแช่ในน้ำทะเลและจุลินทรีย์ แสดงให้เห็นว่าในเนื้อเยื่อหอยสกัดจะมีสารฟีโรโมนที่พบอยู่ในของเหลว 
ในตัวหอย (body fluids) ซึ่งเป็นสื่อช่วยในการกระตุ้นให้ลูกหอยลงเกาะ (สุวัจน์ , 2558) นอกจากนี้มีรายงานที่พบว่า 
ไดอะตอม Amphora coffeaeformis ที่มีการดำรงชีวิตแบบยึดเกาะวัตถุพื้นท้องน้ำ เมื่อนำเซลล์มาวิเคราะห์พบองค์ประกอบ
ของคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน และเมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของโปรตีนพบว่ามีกรดอะมิโนไทโรซีน คล้ายกับที่พบในส่วนเท้า
ของหอยแมลงภู่ (Buhmann et al., 2014) ซึ่งเป็นหอยสองฝาที่ดำรงชีวิตแบบยึดเกาะเช่นเดียวกับหอยตะโกรมกรามขาว  
อาจเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นองค์ประกอบท่ีมีความสำคัญกระตุ้นให้ลูกหอยลงเกาะพื้น 
 จากผลการศึกษา พบว่ามีอิทธิพลร่วมกันของวัสดุล่อและการสร้างไบโอฟิล์มเฉพาะในช่วงระยะเวลา 24 ช่ัวโมง แต่ไม่พบ
อิทธิพลร่วมกันของวัสดุล่อและการสร้างไบโอฟิล์มในช่วงระยะเวลา 48 ถึง 120 ช่ัวโมง ซึ่งเป็นไปได้ว่าลูกหอยตะโกรมกรามขาว

ค่าเฉลี่ย การสร้างไบโอฟิล์ม 
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สามารถตอบสนองต่อวัสดุล่อและไบโอฟิล์มมากที่สุดในช่วงระยะเวลา 24 ช่ัวโมง โดยมีอัตราการลงเกาะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เมื่อใช้วัสดุล่อแบบเปลือกหอยร่วมกับการสร้างไบโอฟิล์มแบบแช่ในน้ำเนื้อเยื่อหอยสกัด และใช้วัสดุล่อแบบเปลือกหอยร่วมกับ
การสร้างไบโอฟิล์มแบบแช่ในน้ำไดอะตอม แต่หลังจากนั้นลูกหอยจะมีอัตราการลงเกาะลดลงหรือคงที่จนกระทั่งไม่พบลูกหอย
ระยะ pediveliger ลูกหอยบางตัวไม่สามารถลงเกาะบนวัสดุล่อได้และตายในที่สุด สอดคล้องกับรายงานการศึกษาของ  
Bussarawit and Cedhagen (2012) ซึ่งทำการทดสอบเบื้องต้นพบว่า อัตราการลงเกาะของลูกหอยตะโกรมกรามขาว  
มีค่าสูงสุดที่เวลา 24 ช่ัวโมง เมื่อเปรียบเทียบกับท่ีเวลา 12 และ 48 ช่ัวโมง 
 

สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า การผลิตหอยตะโกรมกรามขาวตัวเดี่ยวโดยใช้วัสดุล่อต่างชนิดกัน ในช่วงการอนุบาล  
ลูกหอยตะโกรมกรามขาวระยะ pediveliger จนถึงระยะลงเกาะพื้น วัสดุล่อที่เหมาะสมต่อการลงเกาะของลูกหอยตะโกรมกรามขาว 
คือ ใช้เปลือกหอยร่วมกับการสร้างไบโอฟิล์มแบบแช่ในน้ำเนื้อเยื่อหอยสกัด และใช้เปลือกหอยร่วมกับการสร้างไบโอฟิล์มแบบ
แช่ในน้ำไดอะตอม ทำให้ลูกหอยตะโกรมกรามขาวมีอัตราการลงเกาะสูง และระยะเวลาที่ลูกหอยมีอัตราการลงเกาะสูงสุด คือ 
ที่เวลา 24 ช่ัวโมง 
 
คำขอบคุณ  
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่งานเพาะพันธุ์หอยทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ประจวบคีรีขันธ์ทุกท่านที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานวิจัยเรื่องนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณคณะกรรมการวิชาการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ และคณะกรรมการวิชาการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่ง ซึ่งช่วยกรุณาตรวจแก้ไขและให้คำแนะนำในการทำงานวิจัยนี้ 
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ศึกษาการอนุบาลลูกปลิงทะเลชนิด Holothuria scabra Jaeger, 1833 ระยะ doliolaria จนถึงระยะ 

juvenile ดวยอาหารตางชนิดกัน 

 

ศุภกานต ชัยโชติรานันท* สนุิตา เลี่ยมใหม และ วาสนา พรมราช 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงประจวบครีีขันธ 

 

บทคัดยอ 

 ศึกษาการอนุบาลลูกปลิงทะเล Holothuria scabra จากระยะ doliolaria จนถึงระยะ juvenile โดยใชอาหาร

แตกตางกัน แบงการศึกษาเปน 3 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา ดังน้ี ชุดการทดลองท่ี 1 อนุบาลลูกปลิงทะเลดวย 

ไดอะตอมชนิด Amphora sp. ชุดการทดลองท่ี 2 อนุบาลลูกปลิงทะเลดวยไดอะตอมชนิด Amphora sp. และเลนละเอียด

ผสมสาหรายสไปรูไลนาผง และชุดการทดลองท่ี 3 อนุบาลลูกปลิงทะเลดวยไดอะตอมชนิด Amphora sp. และเลนละเอียด

ผสมสาหรายผักกาดทะเลผง อนุบาลลูกปลิงทะเลในถังอนุบาลทรงสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 39x58x30 ลูกบาศกเซนติเมตร บรรจุนํ้า 

60 ลิตร ภายในถังอนุบาลใสพวงพลาสติกสําหรับใหไดอะตอมและลูกปลิงทะเลยึดเกาะจํานวน 3 พวง/ถัง โดยมีพ้ืนท่ีผิว 

ในถังอนุบาลตามระดับนํ้าในถังท้ังหมด 29,008.82 ตารางเซนติเมตร นําลูกปลิงทะเลระยะ doliolarlia ลงอนุบาลท่ีความหนาแนน 

1 ตัว/ตารางเซนติเมตร ในชุดการทดลองท่ี 1 เติมหัวเช้ือ Amphora sp. ปริมาณ 1 เปอรเซ็นตของปริมาตรนํ้าในถังอนุบาล  

ในชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 เติมอาหารแตละสูตรปริมาณ 5 กรัม/ถัง ทุกชุดการทดลองเติมอาหารทุกวันเวนวันเริ่มตั้งแตนํา 

ลูกปลิงทะเลลงอนุบาลในวันแรก ดําเนินการทดลองเปนเวลา 3 เดือน เก็บขอมูลการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายเมื่ออนุบาล 

ได 2 และ 3 เดือน 

 เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา ผลการอนุบาลเปนเวลา 2 เดือน ลูกปลิงทะเลมีอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายเฉลี่ย

ของชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 ไมแตกตางกัน (P>0.05) แตท้ัง 2 ชุดการทดลองมีอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายเฉลี่ย

มากกวาชุดการทดลองท่ี 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 มีความยาวเฉลี่ย 6.30±0.63 

และ 6.03±0.36 มิลลิเมตร อัตราการเพ่ิมความยาวเฉลี่ย 0.097±0.011 และ 0.092±0.006 มิลลิเมตร/ตัว/วัน อัตรารอดตายเฉลี่ย 

6.17±0.46 และ 5.84±0.57 เปอรเซ็นต ผลการอนุบาลเปนเวลา 3 เดือน ปลิงทะเลในชุดการทดลองท่ี 2 มีอัตราการเจริญเติบโต

เฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ความยาวเฉลี่ย 20.98±0.56 มิลลิเมตร และอัตราการเพ่ิมความยาวเฉลี่ย 0.227±0.006 มิลลิเมตร/ตัว/วัน 

แตกตางกับชุดการทดลองท่ี 1 และ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) อัตรารอดตายเฉลี่ยในชุดการทดลองท่ี 3 มีคามากท่ีสุด 

3.54±0.18 เปอรเซ็นต แตกตางกับชุดการทดลองท่ี 1 และ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สําหรับตนทุนการผลิต 

ลูกปลิงทะเลตอตัวชุดการทดลองท่ี 3 มีตนทุนการผลิตต่ําท่ีสุดคือ 6.70 บาท/ตัว  

 จากผลการอนุบาลลูกปลิงทะเลในเดือนท่ี 2 ชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 มีอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย 

ไมแตกตางกัน (P>0.05) สําหรับในเดือนท่ี 3 ชุดการทดลองท่ี 2 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงท่ีสุดแตมีอัตรารอดตายต่ํากวา 

ชุดการทดลองท่ี 3 เมื่อพิจารณาจากความคุมทุนในการอนุบาล ชุดการทดลองท่ี 3 มีตนทุนการผลิตต่ําท่ีสุด จึงสรุปไดวาการอนุบาล

ลูกปลิงทะเลจากระยะ doliolaria ถึงระยะ juvenile ดวยไดอะตอมชนิด Amphora sp. และเลนละเอียดผสมสาหรายผักกาดทะเลผง

ใหผลผลิตสูงและมีตนทุนการผลิตต่ําท่ีสุด  
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คําสําคัญ: ปลิงทะเล อาหารตางชนิด การอนุบาล สาหรายผักกาดทะเล 
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Study on nursing of sandfish Holothuria scabra Jaeger, 1833 from doliolaria stage to 

juvenile stage with different diets 

 

Supakant Chaichotranunt* Sunita Liammai and Wasana Promrach 

Prachuap Khiri Khan Coastal Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 

 Study on the effect of 3 different diets on growth performance and survival rate was conducted  

in sandfish Holothuria scabra from doliolaria stage to juvenile stage. There were 3 treatments (T1, T2 and T3) 

within 3 replication each as followed; T1-nursing of sandfish by using diatom Amphora sp. (feeding sandfish 

with diatom at 1% V/V of culture water), T2-nursing of sandfish by using diatom Amphora sp. and fine mud mixed 

with Spirulina sp. powder (feeding sandfish with diatom and supplemented with 5 grams of mud-Spirulina sp. 

powder mixture) and T3-nursing of sandfish by using diatom Amphora sp. and fine mud mixed with  

sea lettuce powder. (feeding sandfish with diatom and supplemented with 5 grams of mud-sea lettuce 

powder mixture). The sandfishes were randomly distributed into 9 rectangular plastic tanks (39x58x30 cm3 

with total surface area of 29,008.82 cm2, water volume of 60 liters) at initial stocking density of 1 individual/cm2. 

The 3 bunches of plastic sheets were placed in the tanks as substrates for diatom and sandfish settlement. 

The experimental diets were filled in the nursing tanks every 2 days. Sandfishes growth and survival rate 

were measured at 2 and 3 month of nursing period. 

 After nursing period of 2 months, the growth performance and survival rate of the sandfish 

showed no significant differences (P>0.05) between T2 and T3. However, T2 and T3 were significantly 

different from T1 (P<0.05). T2 and T3 the sandfish showed the average body length of 6.30±0.63 and 

6.03±0.36 mm., increasing rate of average body length were 0.097±0.011 and 0.092±0.006 mm/individual/day, 

average survival rate were 6.17±0.46 and 5.84±0.57% respectively. At the end of nursing period of 3 months, 

growth performance of the sandfish showed that T2 had the highest average body length with the increasing rate 

of average body length of 20.98±0.56 mm and 0.227±0.006 mm/individual/day which was significantly 

higher than both T1 and T3 (P<0.05). However, the sandfish in T3 had a survival rate of 3.54±0.18%, which 

was significantly higher than both T1 and T2 (P<0.05). The production cost of sandfish in the T3 was  

the lowest cost accounted 6.70 baht/individual.  

 From the results of nursing sandfish for 2 months, the growth performance and survival rate of the sandfish 

showed no significant differences (P>0.05) between T2 and T3. At the end of nursing period of 3 months 

T2 showed the highest growth performance and T3 had the highest survival rate. When comparing of the nursing cost, 

T3 had the lowest production cost. Therefore, it was concluded that nursing of sandfish from doliolaria stage 

to juvenile stage by using diatom and fine mud mixed with sea lettuce powder revealed the highest productivity 

and lowest production cost. 
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ศักยภาพการเจริญเตบิโตของปลาตะกรบัเขยีว ปลาตะกรบัหนา้แดง และลกัษณะความแตกตา่งระหวา่งเพศ
เพือ่การใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย์ 
 
จริะยทุธ รืน่ศริกิลุ1* อตัรา ไชยมงคล1 อจัฉรยี ์วุฒสิทุธเิมธาวี2 และ สริาวรรณ บญุชยั1 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสตัว์น้ำชายฝั่ง 
2สำนักงานประมงจังหวดั จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
บทคดัยอ่ 
 ศึกษาการเจริญเติบโต ความแตกต่างระหว่างเพศของปลาตะกรับแดง (R) และตะกรับเขียว (G) ที่ได้จากการเพาะพันธุ์
โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศผู้ (ตะกรับแดงเพศผู้=RM, ตะกรับเขียวเพศผู้=GM) และเพศเมีย (ตะกรับแดง 
เพศเมีย=RF, ตะกรับเขียวเพศเมีย=GF) รวมทั้งพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ ์ของ R แบ่งการศึกษาเป็น 3 ตอน ได้แก่  
1) การศึกษาการเจริญเติบโตของ G และ R โดยนำลูกปลาระยะวัยรุ่นมาเลี้ยงในกระชังขนาด 1x1x4 เมตร ในทะเลสาบสงขลาตอนนอก 
สายพันธุ์ละ 1 กระชัง ๆ ละ 400 ตัว ให้อาหารจนอิ่ม วันละ 2 ครั้ง บันทึกน้ำหนักและความยาวเหยียดของปลา เป็นเวลา 12 เดือน 
2) ศึกษาความแตกต่างของส่วนหัวของ G และ R โดยตรวจสอบเพศจาก gonad ของปลาในวัยเจริญพันธุ์ จากนั้นตรวจสอบ
รูปร่างส่วนหัวของปลาแต่ละเพศ โดยการวาดรูปและวัดมุมของ snout ตรวจสอบความถูกต้องในการจำแนกเพศปลาทั้งสอง 
สายพันธุ์โดยใช้ลักษณะส่วนหัว 3) ศึกษาพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ ์ของ R โดยใช้ลักษณะภายนอกเมื่อปลาอายุ 12 - 16 เดือน  
ผลการศึกษาพบว่า น้ำหนักและความยาวเหยียดของ GF สูงกว่า GM อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ในช่วงอายุ 8 - 14 เดือน  
มีน้ำหนักและความยาวเหยียด 175.5±14.7 ก. 16.8±0.5 ซม. และ 67.8±12.5 ก. 12.3±0.5 ซม. ตามลำดับ ในขณะที่ R  
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) มีค่า 196.2±46.2 ก. 17.5±1.4 ซม. และ 154.9±15.9 ก. 16.5±1.0 ซม. ตามลำดับ snout 
ของ GM และ RM นูนและลาดชันมากกว่า GF และ RF มุมของ snout ของแต่ละเพศ/สายพันธุ ์ มีความแตกต่างอย่าง 
มีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีค่า 71.9±4.4, 65.3±2.9, 59.7±4.3 และ 51.1±2.4 องศา ใน GM GF RM และ RF 
ตามลำดับ ใน GM และ GR มีความถูกต้องในการจำแนกเพศ 100% ในขณะที่ RM และ RF มีความถูกต้องในการจำแนกเพศ 
86.7±5.8% และ 76.7±5.8% ตามลำดับ พัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ของ RM และ RF เมื่อปลาอายุ 12 - 16 เดือน พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นระยะที่ 2 ดัชนีความสมบูรณ์เพศเฉลี่ย 0.11±0.04 - 0.25±0.09% และ 0.23±0.11 - 0.94±1.43% ตามลำดับ  
เมื่อปลาอายุ 14 เดือน พบ RF มีระยะพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์สูงสุด คือ ระยะที่ 4 การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ
การเติบโตของปลาตะกรับทั้งสองสายพันธ์ุและการพัฒนา gonad ของปลาตะกรับแดงท่ีเลี้ยงในท่ีกักขัง 
 
คำสำคัญ: ปลาตะกรับหน้าแดง การเพาะพันธุ์ ความแตกต่างระหว่างเพศ การพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ ์
   
*ผู้รับผดิชอบ: 1/19 หมู่ 3 ถนนเก้าแสน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จงัหวัดสงขลา 90000  
 E-mail: jruensirikul@yahoo.com  
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Growth Performance of Green Scat (Scatophagus argus) and Red scat (Scatophagus argus var. 
rubrifrons) and Sex Dimorphism for Commercial Utilization 
 
Jirayuth Ruensirikul1* Atra Chaimongkol1 Atcharee Wutisuthimethavee2 and Sirawan Boonchai1 
1Coastal Aquaculture Technology and Innovation Research and Development Center 
2Nakhon Si Thammarat Fisheries Provincial Office 
 
Abstract 
 Growth performance, sexual dimorphism of hatchery-produced red scat (R) and green scat (G) 
comparing between male (male red scat=RM, male green scat=GM) and female (female red scat=RF, female 
green scat=GF), and gonad development of R were studied. The study was divided into 3 parts: 1) growth 
performance of G and R by culturing juvenile scat of both strains (400 fish for each) in 1x1x4 m floating net cages 
separately in Songkhla lagoon. Feeding the fish with a formulated diet twice a day at apparent satiation. 
Weight and total length of fish were recorded monthly for 12 months. 2) difference of external head shape  
of G and R by checking gonad appearance of the mature fish. Head shape was drawn, snout angle was measured. 
Sex identification correction was proofed by external head shape criteria. 3) Gonad development of R  
by external morphology and histology at 12 - 16 months. The results showed that fish weight and total 
length of GF (175.5±14.7g, 16.8±0.5 cm) was significantly higher than GM (67.8±12.5 g 12.3±0.5 cm) after 
nursing for 14 months (P<0.05) while in RF (196.2±46.2 g, 17.5±1.4 cm) was not significantly different from RM 
(154.9±15.9 g, 16.5±1.0 cm) (P>0.05). The snout of GM and RM protruded and higher slope than GF and RF. 
The snout angle of each sex/strains showed a significant difference (P<0.05) which were 71.9±4.4, 65.3±2.9, 
59.7±4.3, and 51.1±2.4 degree in GM, GF, RM, and RF respectively. GM and GR had 100% sex identification 
correction while RM and RF had 86.7±5.8 and 76.7±5.8% respectively. Most gonad development of 12 - 16 months 
of RM and RF were in stage 2. Gonadosomatic index were 0.11±0.04 - 0.25±0.09 and 0.23±0.11 - 0.94±1.43% 
respectively. After rearing for 14 months, gonad of RF was developed into the maximum stage (stage 4). Results 
of the study revealed the growth potential of both strains of spotted scat and gonad development of red scat 
rearing in captivity. 
 
Keywords: red scat Scatophagus argus var. rubrifrons, breeding, sexual dimorphism, gonad development   
   
*Corresponding author: 1/19 Moo 3, Khaorupchang Sub-district, Muang District, Songkhla Province 90000  
 E-mail: jruensirikul@yahoo.com 
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คำนำ 
 กรมประมงประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาตะกรับ หรือปลาขี้ตัง (spotted scat, Scatophagus argus 
Linnaeus, 1766) (จิระยุทธ และคณะ, 2551) และศึกษาการอนุบาล (จิระยุทธ และคณะ, 2552) จนสามารถผลิตลูกปลาเพื่อ
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและจำหน่ายให้เกษตรกรเพื่อนำไปเลี้ยงเพื่อสร้างรายไดม้าจนถึงปัจจุบนั ถึงแม้ว่าผลการเลี้ยงไดผ้ล
เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่เกษตรกรที่นำลูกปลาไปเลี้ยงไม่ว่าจะในบ่อดินหรือในกระชังพบว่าปลาตะกรับเพศผู้มีอัตรา 
การเจริญเติบโตน้อยกว่าเพศเมียมาก ปลาตะกรับเป็นปลาที่เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าปลาเพศผู้ (Gandhi et al., 2013) 
เช่นเดียวกับผลการเลี้ยงปลาตะกรับในโรงเพาะฟักที่ปลาเพศเมียมีน้ำหนักมากกว่าเพศผู้ประมาณเท่าตัวเมื่อเลี้ยงจนถึงวัยเจริญพันธุ์ 
(จิระยุทธ และคณะ, 2555) ดังนั้นเกษตรกรที่เลี้ยงจะได้ผลผลิตลดลง หากปลาที่เลี้ยงมีปลาเพศผู้จำนวนมากกว่าเพศเมีย 
 อัตราการเจริญเติบโตที่มีความแตกตา่งกันระหว่างเพศของปลาพบในปลาหลายชนิด เช่น ปลานิล ที่ปลาเพศผู้มีขนาด
ใหญ่กว่าเพศเมีย ส่วนปลาที่เพศเมียเจริญเติบโตเร็วกว่าเช่นเดียวกับปลาตะกรับ ได้แก่ ปลาหมอไทย (นวลมณี และคณะ , 
2541) และปลาสลิด (นวลมณี และบัญชา, 2538) เป็นต้น การแก้ปัญหาดังกล่าวที่ผ่านมานิยมใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์เพื่อ
ควบคุมเพศลูกปลาให้เป็นปลาเพศเดียวที่ต้องการ เพื่อเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น (Piferrer, 2001) อย่างไรก็ตามการใช้ฮอร์โมนเพื่อ
ควบคุมเพศของปลาอาจทำให้เกิดความไม่มั่นใจในผู้บริโภคบางคนได้เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Budd et 
al., 2015) การเลือกใช้วิธีการอื่น ๆ ท่ีอาจช่วยแก้ปัญหาปลาเพศผู้ที่มีขนาดเล็กโดยไม่ต้องใช้ยาและสารเคมีจึงอาจเป็นทางเลือก
ที่ดีกว่าในระยะยาว 
 การศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาตะกรับในปัจจุบันเป็นสายพันธุ์ปลาตะกรับเขียว (จิระยุทธ และคณะ, 2551; 2552; 
Chang and Hsieh, 1997; Mandal et al., 2021) หรือตะกรับหน้าเขียว (green scat) แต่พบว่านอกเหนือจากปลาตะกรับเขียวแล้ว 
ในประเทศไทยยังพบปลาตะกรับแดง หรือตะกรับหน้าแดง ( red scat) (สุรศักดิ์, 2540) โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลอันดามัน  
ซึ่งมีสีสันสดใสกว่าเนื่องจากส่วนหัวและบริเวณหลังจะมีสีแดงโดยเฉพาะในปลาระยะวัยรุ่น ทำให้มีผู้สนใจนำไปเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม
มากกว่าปลาตะกรับเขียว นอกจากสีสันแตกต่างจากปลาตะกรับเขียวแล้ว จากการสังเกตในเบื้องต้นยังพบว่าปลาตะกรับแดง  
ไม่มีความแตกต่างเรื่องขนาดในปลาเพศผูแ้ละเพศเมีย จึงน่าจะมีความเป็นไปได้ในการผสมข้ามพันธุ์ (crossbreeding) ระหว่าง
ปลาตะกรับทั้งสองสายพันธ์ุ เพื่อให้ลูกปลาได้ลักษณะที่ดีจากพ่อแม่ปลา (heterosis) อันเป็นข้อได้เปรียบของการผสมข้ามพันธ์ุ 
(Bartley et al., 2000) จึงมีการศึกษาการผสมข้ามพันธุ์ในปลาหลายชนิดเพื่อปรับปรุงพันธุ์ คือ มีการเจริญเติบโตและอัตรารอดดีขึ้น 
เช่น การศึกษาในปลานิล (Oreochromis niloticus) (นวลมณี และคณะ , 2551) หรือมีความต้านทานโรคสูงขึ ้น เช่น 
การศึกษาในปลาไน (Cyprinus carpio) (Shapira et al., 2005) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานการศึกษาความแตกต่างของ
ขนาดระหว่างเพศของปลาตะกรับแดงมาก่อน 
 การเพาะพันธุ์ปลาโดยทั่วไปต้องทราบความแตกต่างระหว่างเพศ และพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาที่จะ 
ทำการเพาะพันธุ์ การจำแนกเพศของปลาตะกรับโดยลักษณะภายนอกเพื่อการเพาะพันธุ์มักใช้รูปร่างส่วนหัวบริเวณ snout 
(Barry and Fast, 1988; Gandhi et al., 2013) ซึ่งลักษณะนี้ใช้ได้เป็นอย่างดีในปลาตะกรับเขียว แต่จากข้อสังเกตในเบื้องต้น
พบว่าลักษณะนี้ยังไม่ชัดเจนในปลาตะกรับแดง การจำแนกเพศดังกล่าวจะมีความจำเป็นในขั้นตอนการเพาะพันธุ์โดยเฉพาะ  
การใช้วิธีผสมเทียมรวมทั้งพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ (Rottmann et al., 1991) ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากปลาตะกรับเขียว 
ทั้งนี้ เพื่อให้การวางแผนการผลิตลูกปลาชนิดนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแต่ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่มีการรายงานมาก่อนใน  
ปลาตะกรับแดง ในขณะที่ได้มีการศึกษาแล้วในปลาตะกรับเขียว (จิระยุทธ และคณะ, 2555) 

การศึกษาครั้งนี้จึงต้องการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาตะกรับแดงที่ได้จากการเพาะพันธุ์โดยเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างเพศผู้และเพศเมีย และเปรียบเทียบกับปลาตะกรับเขียวพันธุ์แท้ รวมทั้งพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาตะกรับแดง
ในวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการเพาะพันธุ์และการพัฒนาสายพันธุ์ของปลาตะกรับรวมทั้งการเลี้ยงให้ได้ขนาดตลาด 
(Grow-out phase) เพื่อการบริโภคในอนาคต 
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วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหว่างเพศ และความแตกต่างของส่วนหัวของปลาตะกรับเขียวและแดง 
 2. เพื่อศึกษาพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาตะกรับแดงท่ีได้จากการเพาะพันธ์ุ 
 
วธิดีำเนนิการ 
 1. สถานท่ีทดลอง  
  โรงเพาะพันธุ์ปลาทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง และทะเลสาบสงขลาตอนนอก 
ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา  
 2. ปลาทดลอง  
  ลูกปลาตะกรับเขียวและแดงเป็นปลาที่ได้จากการเพาะพันธุ์โดยวิธีผสมเทียมในโรงเพาะฟักของ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ตามวิธีการของ จิระยุทธ และคณะ (2551) ปลาตะกรับเขียวใช้พ่อแมพ่ันธุ์ 
ที่ได้จากการเพาะพันธุ์และเลี้ยงในโรงเพาะฟัก ส่วนปลาตะกรับแดงใช้พ่อแม่พันธ์ุปลาที่รวบรวมได้จากธรรมชาติและนำมาเลี้ยง
เพื่อปรับสภาพเป็นเวลา 6 - 12 เดือน เมื่อลูกปลาฟักเป็นตัว อนุบาลลูกปลาจนเป็นปลาวัยรุ่นตามวิธีการอนุบาลลูกปลาตะกรับ
ของ จิระยุทธ และคณะ (2552)  
 3. วิธีดำเนินการวิจัย แบ่งการศึกษาเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
  3.1 การศึกษาการเจริญเติบโตปลาตะกรับเขียวและแดง  
   นำลูกปลาตะกรับเขียวและแดงระยะวัยรุ่นมาศึกษาอัตราการเจริญเติบโต โดยเลี้ยงปลาแต่ละ
สายพันธ์ุในกระชังขนาด 1x1x4 เมตร ท่ีมีขนาดตาอวน 0.5 เซนติเมตร วางกระชังในทะเลสาบสงขลาตอนนอก บริเวณชายฝั่ง 
หมู่ที่ 1 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา จำนวนสายพันธุ์ละ 400 ตัว ให้อาหารจนอิ่ม วันละ 2 ครั้ง เช้า และบ่ายด้วยอาหารเม็ด
สำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำสำหรับปลากะพงขาวที่มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 36 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป (อาหารปลาโปรฟีด PROFEED, 
บริษัท ไทยยูเนี ่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)) เมื ่อปลาความยาวเหยียด 5 - 6 ซม. เปลี่ยนกระชังให้มีขนาดตาอวน 2.5 
เซนติเมตร เลี้ยงปลาทดลองเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือจนปลามีความสมบูรณ์เพศ บันทึกน้ำหนักและความยาวเหยียด 
ของปลาตั้งแต่เริ่มการเลี้ยง เดือนละครั้ง บันทึกจำนวนปลาตาย และน้ำหนักอาหารที่ปลากินของปลาแต่ละสายพันธ์ุ เมื่อสิ้นสุด 
การทดลอง คำนวณน้ำหนักเพิ่ม (weight gain; %), อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (specific growth rate; %day-1) และ
อัตราแลกเนื้อ (Feed conversion ratio; FCR) ตามสมการ ดังนี ้
 

น้ำหนักเพิ่ม (%) = (น้ำหนักสุดท้าย (กรมั)-น้ำหนักเริม่ต้น (กรัม)) X100 
  น้ำหนักเริ่มต้น (กรัม) 

อัตราการเจรญิเติบโตจำเพาะ (%day-1) =  (ln น้ำหนักสุดท้าย (กรัม)–ln น้ำหนักเริ่มต้น (กรัม)) X100 
                       ระยะเวลาเลี้ยง (วัน) 

อัตราแลกเนื้อ  = น้ำหนักอาหาร (กรัม) 
  น้ำหนักปลาที่เพ่ิมขึ้น (กรมั) 

 
ตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งเลี้ยงปลาเดือนละครั้ง ได้แก่ ความเค็ม วัดโดย refractometer 

และอุณหภูมิ วัดโดยเทอร์โมมิเตอร์ พีเอช วัดโดย pH meter ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ วัดโดย DO meter และแอมโมเนียรวม 

วิเคราะห์โดยวิธี Modified indo-phenol blue method (Sasaki and Sawada, 1980) 
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   การวิเคราะห์ข้อมูล: คำนวณและนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ค่าเฉลี่ย+ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(mean+SD) วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ยของค่าการเจริญเติบโตของปลาทั้งสองสายพันธุ์ ด้วยวิธี t-test  
ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยโปรแกรมวิเคราะห์สำเร็จรูปทางสถิติ 
  3.2 การศึกษาความแตกต่างของส่วนหัว (snout shape) ของปลาตะกรับเขียวและแดง  
   นำพ่อปลาและแม่ปลาตะกรับเขียวและแดงที่เลี้ยงจนถึงวัยเจริญพันธุ์ จากข้อ 3.1 อย่างละ 10 ตัว 
ใช้เกณฑ์การตรวจสอบเพศโดยนำปลามาสลบด้วยสารละลายน้ำมันกานพลู เมื่อปลาสลบแล้ว ใช้มีดผ่าตัดผ่าเปิดช่องท้องเพื่อ
ตรวจสอบเพศโดยใช้อวัยวะสืบพันธุ์ กล่าวคือ เพศผู้มีอัณฑะและเพศเมียมีรังไข่ จากนั้นนำปลาแต่ละเพศมาตรวจสอบรูปร่าง
ส่วนหัว โดยการวาดรูป (จิระยุทธ และคณะ, 2559) นำปลามาซับลำตัวให้แห้งด้วยผ้าแล้วนำไปนาบบนกระดาษ วาดรูปร่าง
ของ snout ในแนวข้าง (lateral view) โดยใช้ปากกาลากไปตามขอบลำตัวตัง้แต่โคนครบีอกด้านลา่ง (ventral) ผ่านปลายปาก
ขึ้นไปด้านบน (dorsal) จนถึงโคนครีบหลังอันแรกจนครบทั้ง 10 ตัว/เพศ/สายพันธุ์ นำรูปที่ได้มาผ่านกระบวนการแปลงภาพ 
ให้เป็นไฟล์ดิจิตอลด้วยโปรแกรมตัดแต่งภาพสำเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ แล้วเปรียบเทียบลักษณะของส่วนหัว โดยการบรรยาย
ลักษณะที่แตกต่างกันของปลาทั้งสองเพศ วัดมุมของ snout (snout angle) ที่เกิดจากเส้นตัดที่ลากขนานกับแนวส่วนหัว
ด้านบนตามความยาวของ snout (ตามแนวกระดูก nasal) และเส้นที่ลากขนานกับพื้น (horizontal line) ไปตามแนวลำตัว
ด้านหลัง (anterior) โดยดัดแปลงจากวิธีการของ McCormick et al. (2002) ของปลาที่นำมาวาดทุกตัว (ภาพที่ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การวดัมุมของ snout บริเวณส่วนหัวของปลาตะกรับ 
 

   เมื่อทราบลักษณะที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างเพศแล้วให้ใช้เกณฑ์ดังกล่าวตรวจสอบความถูกต้อง
ในการจำแนกเพศปลาทั้งสองสายพันธุ์ สายพันธุ์ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 10 ตัว สุ่มปลามาตรวจสอบครั้งละ 1 ตัว โดยการรีดน้ำเชื้อ
และ cannulation แต่หากปลาตัวใดรีดน้ำเชื้อไม่ออกหรือไม่สามารถดูดไข่ออกมาได้ จะสลบปลาแล้วใช้มีดผ่าตัดเปิดช่องท้อง
เพื่อตรวจสอบอวัยวะสืบพันธุ์ เพื่อยืนยันผลที่ได้จากการสังเกตว่าถูกต้องหรือไม่ นับจำนวนปลาที่ประเมินเพศโดยใช้รูปร่างส่วนหัว
ได้อย่างถูกต้องและประเมินผิดจากความเป็นจริง 

การวิเคราะห์ข้อมูล: คำนวณและนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ค่าเฉลี่ย+ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(mean+SD) วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ยของมุมบริเวณส่วนหัวของปลาทั้งสองเพศในแต่ละสายพันธุ์ ด้วยวิธี 
One way-ANOVA และ Duncan’s new multiple range test วิเคราะห์ความแตกต่างเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการจำแนกเพศ
ของปลาแต่ละเพศโดยด้วยวิธี t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยโปรแกรมวิเคราะห์สำเร็จรูปทางสถิติ 
  3.3 การศึกษาพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาตะกรับแดง 
   ศึกษาพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ ์ของปลาตะกรับแดงโดยใช้รูปร่างลักษณะภายนอกของ
อัณฑะและรังไข่ที่เจริญพัฒนาภายในช่องท้องของปลา (macroscopic characteristics) โดยใช้ปลาจากการศึกษาที่ 3.1 เมื่อ 
มีอายุ 12 เดือน ขึ้นไป ซึ่งเป็นระยะที่ปลาเริ่มพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์ สุ่มปลาเดือนละ 5 ตัว/เพศ มาสลบด้วยน้ำมันกานพลู  
แล้วผ่าเปิดช่องท้อง นำอัณฑะและรังไข่มาชั่งน้ำหนักเพื่อหาค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ (Gonadosomatic index; GSI = 
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(น้ำหนักอวัยวะสืบพันธุ์/น้ำหนักปลา) x100) พร้อมกับตรวจสอบระยะพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์จากรูปร่างลักษณะ สีสัน 
และขนาดของอวัยวะสืบพันธุ์ที่มีความสัมพันธ์กับปริมาตรภายในช่องท้อง (body cavity) และค่า GSI โดยแบ่งระยะของ
พัฒนาการของอัณฑะและรังไข่เป็น 5 และ 6 ระยะ ตามลำดับ (จิระยุทธ และคณะ, 2555; Gandhi et al., 2014) (ตารางที่ 1) 
ระยะพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาแต่ละเพศของแต่ละช่วงเวลาใช้เกณฑ์ความถี่ระยะพัฒนาการที่พบในปลาส่วนใหญ่ 
(>50% ของจำนวนปลาที่ศึกษา) 
 
ตารางที่ 1 ระยะพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาตะกรับ 

ระยะที ่ เพศเมีย เพศผู ้
ระยะ GSI ระยะ GSI 

1 Immature 0.01-0.20 Immature 0.01-0.10 
2 Developing 0.21-0.50 Developing 0.11-0.30 
3 Early maturing 0.51-2.00 Early maturing 0.31-0.60 
4 Late maturing 2.01-5.00 Late maturing 0.61-0.80 
5 Mature/spawn >5.00 Mature/running >0.81 
6 Spent/resting <ระยะที่ 5   

 
ผลการศกึษา 
 1. การเจริญเติบโตปลาตะกรับแดงและเขียว 
  เมื่อนำลูกปลาตะกรับเขียวและแดงระยะวัยรุ่นมาเลี้ยงในกระชังในทะเลสาบสงขลาตอนนอก พบว่าปลา  
ทั้งสองสายพันธุ์เจริญเติบโตขึ้นตามอายุ จากอายุ 2 - 7 เดือน พบว่าน้ำหนัก (ภาพที่ 2A) และความยาวเหยียด (ภาพที่ 2B)  
ไม่แตกต่างกัน มีค่า 32.2±7.2 กรัม, 9.7±0.7 เซนติเมตร และ 41.7±9.8 กรัม, 10.5±0.9 เซนติเมตร ในปลาตะกรับเขียวและแดง 
ตามลำดับ เมื่อถึงอายุ 8 เดือน ปลาทั้งสองเพศเริ่มจำแนกเพศได้โดยใช้ลักษณะภายนอก อายุ 8 - 14 เดือน ในปลาตะกรับเขียว 
น้ำหนักและความยาวเหยียดของปลาเพศเมียสูงกว่าปลาเพศผู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ทุกเดือนที่เก็บข้อมูล  
โดยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (อายุ 14 เดือน) ปลาเพศเมียและเพศผู้ มีน้ำหนักและความยาวเหยียด 175.5±14.7 กรัม, 16.8±0.5 
เซนติเมตร และ 67.8±12.5 กรัม, 12.3±0.5 เซนติเมตร ตามลำดับ (ภาพที่ 2C, 2D) ในขณะที่ในปลาตะกรับแดงพบว่า 
น้ำหนักและความยาวเหยียดของปลาเพศเมียไม่แตกต่างกันทางสถิติกับปลาเพศผู้ (P>0.05) โดย ปลาเพศเมียและเพศผู้   
มีน้ำหนักและความยาวเหยียด 196.2±46.2 กรัม, 17.5±1.4 เซนติเมตร และ 154.9±15.9 กรัม, 16.5±1.0 เซนติเมตร 
ตามลำดับ (ภาพท่ี 2E, 2F)  
  อัตรารอดของปลาตะกรับเขียวและแดงตั้งแต่เริ่มจำแนกเพศได้จนสิ้นสุดการทดลอง มีค่า 37.5 และ 57.5 
เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ อัตราแลกเนื้อ มีค่า 5.5 และ 4.8 ตามลำดับ น้ำหนักเพิ่มของปลาตะกรับเขียวเพศผู้และเมียมีค่า 842 
และ 1,717 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ในปลาตะกรับแดงเพศผู้และเมีย มีค่า 1,849 และ 2,741 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ อัตราการ
เจริญเติบโตจำเพาะของปลาตะกรับเขียวเพศผู้และเมียมีค่า 1.1 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์/วัน ตามลำดับ ในปลาตะกรับแดงเพศผู้
และเมีย มีค่า 1.3 และ 1.4 เปอร์เซ็นต์/วัน ตามลำดับ สัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียของปลาตะกรับเขียวและแดง มีค่า 1:1.10 และ 
1.13:1 ตามลำดับ (ตารางที่ 2) 
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ภาพที่ 2 การเจริญเติบโตของปลาตะกรับเขียวและแดงที่เลี้ยงในกระชังตั้งแต่อายุ 2-14 เดือน (A = น้ำหนักของปลาตะกรับ

เขียวและแดงเมื่ออายุ 2 - 7 เดือน, B = ความยาวเหยียดของปลาตะกรับเขียวและแดงเมื ่ออายุ 2 - 7 เดือน,  
C = น้ำหนักของปลาตะกรับเขียวเพศผู้และเมียเมื่ออายุ 8 - 14 เดือน, D = ความยาวเหยียดของปลาตะกรับเขียว
เพศผู ้และเมียเมื ่ออายุ 8 - 14 เดือน, E = น้ำหนักของปลาตะกรับแดงเพศผู ้และเมียเมื ่ออายุ 8 - 14 เดือน,  
F = ความยาวเหยียดของปลาตะกรับแดงเพศผู้และเมียเมื่ออายุ 8 - 14 เดือน) 

 
ตารางที่ 2 อัตรารอด อัตราแลกเนื้อ น้ำหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ และสัดส่วนเพศของปลาตะกรับเขียวและแดง 
 ที่เลี้ยงในกระชังในทะเลสาบสงขลา 

ผลการเลีย้ง ปลาตะกรับเขียว ปลาตะกรับแดง 
เพศผู ้ เพศเมีย เพศผู ้ เพศเมีย 

อัตรารอด (%) 57.5 37.5 
อัตราแลกเนื้อ 5.5 4.8 
น้ำหนักเพิ่ม (%) 842 1,717 1,849 2,741 
อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (%/วัน) 1.1 1.5 1.3 1.4 
สัดส่วนเพศ 1 1.10 1.13 1 
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 คุณภาพน้ำในทะเลสาบช่วงที่ศึกษา ได้แก่ ความเค็ม มีค่า 1.1 - 33.4 ส่วนในพันส่วน อุณหภูมิ มีค่า 27.2 - 30.9 
องศาเซลเซียส พีเอช มีค่า 7.8 - 8.7 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ มีค่า 3.2 - 6.9 มิลลิกรัม/ลิตร และแอมโมเนียรวม มีค่า  
0 - 0.25 มิลลิกรัม/ลิตร 
 2. ความแตกต่างของส่วนหัวของปลาตะกรับเขียวและแดง 
  ลักษณะของ snout ของปลาตะกรับทั้งปลาตะกรับเขียวและแดง ในปลาเพศผู้ บริเวณ snout นูนออกมา 
มากกว่าปลาเพศเมีย ทำให้ snout มีความลาดชันมากกว่าปลาเพศเมีย อีกทั้งพื้นที่บริเวณเหนือ snout มีลักษณะโค้งเว้า
มากกว่า ลักษณะดังกล่าวนี้ในปลาตะกรับเขียวค่อนข้างชัดเจนกว่าปลาตะกรับแดง (ภาพที่ 3) ส่งผลให้มุมของ snout ของ 
แต่ละเพศ/สายพันธุ์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยปลาตะกรับเขียวเพศผู้มีมุมของ snout มากที่สุด 
มีค่า 71.9±4.4 องศา รองลงมาได้แก่ ปลาตะกรับเขียวเพศเมีย มีค่า 65.3±2.9 องศา ปลาตะกรับแดงเพศผู้ มีค่า 59.7±4.3 องศา 
และปลาตะกรับแดงเพศเมีย มีมุมของ snout น้อยที่สุด มีค่า 51.1±2.4 องศา (ภาพที่ 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 รูปร่างส่วนหัวของปลาตะกรับเขียวเพศผู้ (A) ตะกรับเขียวเพศเมีย (B) ตะกรับแดงเพศผู้ (C) และตะกรับแดงเพศเมีย (D) 
 วัยเจริญพันธ์ุที่เลี้ยงในกระชังในทะเลสาบสงขลา (n=10, scale bar=1 cm) 
 

ความถูกต้องในการจำแนกเพศปลาทั้งสองสายพันธุ์แตกต่างกัน โดยปลาตะกรับเขียวมีความถูกต้องในการ
จำแนกเพศ 100% ทั ้งเพศผู ้และเพศเมีย ในขณะที ่ปลาตะกรับแดงมีความถูกต้องในการจำแนกเพศต่ำกว่า คือ มีค่ า 
86.7±5.8% และ 76.7±5.8% ในปลาเพศผู้และเพศเมีย ตามลำดับ (ตารางที่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 มมุของ snout ของปลาตะกรับเขียวและแดง 

a 
 

b 
 

c 
 

d 
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ตารางที่ 3 ความถูกต้องของการจำแนกเพศปลาตะกรับหน้าเขียวและแดงที่สมบูรณ์เพศโดยใช้ลักษณะของส่วนหัว 

สายพันธ์ุ เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการจำแนกเพศ 
เพศผู ้ เพศเมีย 

ปลาตะกรับเขียว 100.0±0.0 100.0±0.0 
ปลาตะกรับแดง    86.7±5.8*    76.7±5.8* 

หมายเหตุ: * หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างสดมภ์ (p<0.05) 
 

 3. พัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาตะกรับแดง 
  พัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาตะกรับแดง เมื่อปลาอายุ 12 - 16 เดือน พบว่า ปลาเพศผู้มีระยะ  
1 - 3 ส่วนใหญ่เป็นระยะ 2 ดัชนีความสมบูรณ์เพศเฉลี่ย 0.11±0.04 - 0.25±0.09% ส่วนปลาเพศเมีย มีระยะ 1 - 4 ส่วนใหญ่
เป็นระยะ 2 เช่นเดียวกับปลาเพศผู้ ดัชนีความสมบูรณ์เพศ 0.23±0.11 - 0.94±1.43% (ตารางที่ 4) เมื่อปลาอายุ 14 เดือน  
พบปลาเพศเมียมีระยะพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์สูงสุด คือ ระยะ 4 มีดัชนีความสมบูรณ์เพศ 3.5 
 
ตารางที่ 4 ดัชนีความสมบูรณ์เพศและระยะพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาตะกรับหน้าแดงอายุ 12 - 16 เดือน ที่เลี้ยงใน 
 กระชังในทะเลสาบสงขลา 

อายุ 
(เดือน) 

ดัชนีความสมบูรณ์เพศ (%) ระยะพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์* 
เพศผู ้ เพศเมีย เพศผู ้ เพศเมีย 

12 0.14±0.12 0.23±0.11 1 - 3 (2) 1 - 2 (2) 
13 0.20±0.13 0.32±0.08 1 - 3 (2) 2 (2) 
14 0.25±0.09 0.94±1.43 1 - 3 (2) 2 - 4 (2) 
15 0.20±0.14 0.44±0.09 1 - 3 (2) 2 - 3 (2) 
16 0.11±0.04 0.47±0.04 1 - 2 (2) 2 - 3 (2) 

หมายเหตุ: ค่าในเครื่องหมาย ( ) หมายถึง ระยะพัฒนาการที่พบความถี่สูงสุด  
 

  พัฒนาการของอัณฑะ พบอัณฑะ 3 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1: เป็นระยะที่อัณฑะยังไม่พัฒนา (immature) สังเกตได้ยาก เนื่องจากอัณฑะมีขนาดเล็ก มีลักษณะ
เป็นพู 2 พู (bilobed) มีขนาดใกล้เคียงกัน มีลักษณะเป็นเส้นยาวและโปร่งแสง อยู่ในช่องท้องใกล้ถุงน้ำดี ค่อนมาทางด้านหลัง 
(posterior) ระยะน ี ้ม ีค ่าด ัชน ีความสมบูรณ ์เพศ  0.01 - 0.10% (ภาพที ่  5A) พบทุกช ่วงอาย ุท ี ่ศ ึกษา ระยะที ่  2:  
เป็นระยะที่อัณฑะเริ่มพัฒนา (developing) อัณฑะขยายใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะบริเวณส่วนต้นท่ีติดกับ genital papilla อัณฑะมีสี
ขาวขุ่น ระยะนี้มีค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ 0.11 - 0.30% (ภาพที่ 5B) อัณฑะที่พบส่วนใหญ่ในช่วงอายุที่ศึกษาอยู่ในระยะนี้ 
ระยะที ่ 3: เป็นระยะสมบูรณ์เพศขั ้นต้น (early maturing) อัณฑะขยายใหญ่และเป่งขึ ้น สีขาวขุ ่น ระยะนี ้มีค่าดัชนี  
ความสมบูรณ์เพศ 0.31 - 0.60% (ภาพที่ 5C) เมื ่อบีบบริเวณท้อง มีน้ำเชื ้อไหลออกมาเล็กน้อย พบทุกช่วงอายุที ่ศึกษา 
แต่สัดส่วนไม่มากนัก 
  พัฒนาการของรังไข่ พบรังไข่ 4 ระยะ ดังนี ้
  ระยะที ่  1: เป ็นระยะที ่ร ังไข ่ย ังไม ่พ ัฒนา ( immature) ร ังไข ่ม ีขนาดเล ็ก เป ็นพู 2 พู (bilobed)  
ขนาดใกล้เคียงกัน เช่นเดียวกับอัณฑะ มีสีขาว โปร่งแสง รูปร่างค่อนข้างเรียวยาวแต่รังไข่ส่วนต้นหรือด้านที่ติดกับ urogenital pore 
มีความกว้างมากกว่าเล็กน้อย มีขนาดเล็กกว่าถุงน้ำดี ระยะนี้มีค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ 0.01 - 0.20% (ภาพที่ 5D) พบเฉพาะ
เดือนแรกช่วงอายุปลาที่นำมาศึกษา ระยะที่ 2: เป็นระยะที่รังไข่เริ่มพัฒนา (developing) รังไข่มีขนาดโตขึ้น มีความกว้างมากขึ้น
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โดยเฉพาะรังไข่ส่วนต้น ทำให้มีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม มีสีขาว มีขนาดประมาณ 1.0 - 1.5 เซนติเมตร มีขนาดใกล้เคียงกับถุงน้ำดี 
ระยะนี้มีค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ 0.21 - 0.50% (ภาพที่ 5E) รังไข่ที่พบส่วนใหญ่ในช่วงอายุที่ศึกษาอยู่ในระยะนี้ ระยะที่ 3: 
เป็นระยะสมบูรณ์เพศขั้นต้น (early maturing) รังไข่มีขนาดใหญ่ขึ ้นโดยเฉพาะความกว้างตรงฐานรังไข่ส่วนต้นขณะที่  
ส่วนปลายยังมีลักษณะเรียวยาว เริ่มสังเกตเห็นเส้นเลือดที่มาหล่อเลี้ยงถุงหุ้มรังไข่ รังไข่มีสีเหลืองอ่อน รังไข่มีขนาดใหญ่กว่าถุงน้ำดี 
มีพื้นที่ประมาณหนึ่งในสี่ของพื้นที่ช่องท้อง ระยะนี้มีค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ 0.51 - 2.00% พบสองเดือนสุดท้ายของช่วงอายุปลา
ที่นำมาศึกษา (อายุ 15 - 16 เดือน) ระยะที่ 4: เป็นระยะใกล้สมบูรณ์เพศ (late maturing) รังไข่มีขนาดใหญ่และเป่งขึ้นมาก  
มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่อนข้างกลมมน มองเห็นเส้นเลือดบริเวณถุงหุ้มรังไข่ชัดเจนขึ้น ผนังรังไข่บาง รังไข่มีขนาด
ประมาณหนึ่งในสามของพื้นที่ช่องท้อง ระยะนี้มีค่าดัชนีความสมบูรณ์ เพศ 2.01 - 5.00% (ภาพที่ 5F) พบเพียงครั้งเดียวเมื่อ
ปลาอายุ 14 เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 5 การพัฒนาของอัณฑะและรังไข่ (ศรช้ี) ภายในช่องท้องปลาตะกรับหน้าแดงที่เลี้ยงในกระชังในทะเลสาบสงขลา  
 (A - C = อัณฑะระยะ 1 - 3, D – E = รังไข่ระยะ 1 - 2, F = รังไข่ระยะ 4)  
  

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
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สรปุและวจิารณผ์ล 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาตะกรับเขียวและแดงเป็นครั้งแรก อันจะทำให้
เข้าใจถึงศักยภาพของปลาที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ในอนาคต ผลการศึกษาในเบื้องต้นหากไม่รวม
ปลาตะกรับเขียวเพศผู้ เนื่องจากปลาเพศผู้มีขนาดเล็กกว่าเพศเมียเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ (จิระยุทธ และคณะ, 2555; Gandhi et 
al., 2013) อาจกล่าวได้ว่าปลาตะกรับเขียวและแดงมีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน แต่หากนำทั้งสองเพศมาหาค่าเฉลี่ยของ
น้ำหนักและความยาวแล้ว ปลาตะกรับแดงเจริญเติบโตดีกว่าปลาตะกรับเขียว เนื่องจากปลาตะกรับแดงเพศผู้และเมียมีการเติบโต
ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ปลาตะกรับแดงมีอัตรารอดน้อยกว่าปลาตะกรับเขียว จึงอาจเป็นปัจจัยหนุนให้
น้ำหนักสุดท้ายของปลาตะกรับแดงสูงกว่า อีกทั้งการศึกษาครั้งนี้มีตัวอย่างปลาเพียงสายพันธุ์ละ 1 กระชัง การทดลองในอนาคต
จึงควรเพิ่มจำนวนซ้ำของกระชังเพื่อให้ผลที่ได้ชัดเจนมากขึ้น อัตรารอดของปลาตะกรับแดงที่น้อยกว่าตะกรับเขียว อาจแสดง 
ให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติในทะเลสาบสงขลา ที่โดยปกติพบปลาตะกรับเขียว
เป็นส่วนใหญ่ ลักษณะข้อดีของทั้งสองสายพันธุ์ได้แก่ปลาเพศผู้ของปลาตะกรับแดงมีขนาดโตกว่าปลาตะกรับเขียว แต่ความทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อมด้อยกว่า จึงมีความน่าสนใจที่จะศึกษาการผสมข้ามพันธุ์ในอนาคตเพื่อให้ได้ลักษณะที่ดีของแต่ละสายพันธุ์  
ในลูกผสม 

ในปลาตะกรับแดงไม่พบความแตกต่างของขนาดระหว่างเพศทั้งน้ำหนักและความยาว ดังเช่นที่พบในปลาตะกรับเขียว 
ดังนั้นการเลี้ยงปลาตะกรับแดงจึงอาจได้ผลผลิตสูงกว่า อย่างไรก็ตามอัตรารอด และรสชาติของปลาอาจต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วย 
เนื่องจากส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและความต้องการของตลาด เมื่อพิจารณาการเติบโตจนถึงวัยเจริญพันธุ์กลับพบว่าปลาตะกรับแดง
ใช้ระยะเวลาการเลี ้ยงนานกว่าตะกรับเขียว กล่าวคือ ใช้เวลา 8 เดือน ในพ่อปลา และ 14 เดือน ในแม่ปลา ในขณะที่ 
ปลาตะกรับเขียวใช้เวลา 6 และ 10 เดือน ในพ่อปลาและแม่ปลา ตามลำดับ (จิระยุทธ และคณะ , 2555) ดังนั้นศักยภาพ 
การเพาะขยายพันธุ์ของปลาตะกรับแดงที่เลี้ยงในสภาวะแวดล้อมดังเช่นการศึกษาในครั้งนี้  อาจด้อยกว่าปลาตะกรับเขียว 
อย่างไรก็ตามรูปแบบการพัฒนาเข้าสู่วัยเจริญพันธ์ุเป็นแบบเดียวกัน กล่าวคือ ปลาเพศผู้พัฒนาถึงวัยเจริญพันธ์ุก่อนเพศเมีย 

ความแตกต่างของส่วนหัวของปลาตะกรับ เป็นเกณฑ์อย่างง่ายที่ใช้จำแนกเพศปลาชนิดนี้ (Barry and Fast, 1992; 
Gandhi et al., 2013) โดยเฉพาะขั้นตอนการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาเพื่อผสมเทียม เนื่องจากเพศผู้มี snout shape ที่โค้งงุ้ม
กว่าปลาเพศเมีย อย่างไรก็ตามการศึกษาที่ผ่านมายังไม่มีการวัดค่าดังกล่าวเชิงตัวเลข การศึกษาครั้งนี้จึงวัดมุมของ snout  
ของปลาแต่ละเพศและสายพันธุ์ในเชิงเปรียบเทียบ ทำให้ทราบว่ามุมของ snout ในปลาตะกรับเขียวมากกว่าตะกรับแดง และ 
ในเพศผู้มากกว่าเพศเมียทั้งสองสายพันธุ์ เมื่อพิจารณาจากความแตกต่างของมุมของ snout ในปลาตะกรับเขียวแต่ละเพศ 
พบว่า มีค่า 6.6 องศา ในขณะที่ปลาตะกรับแดงมีค่า 8.6 องศา ทำให้ดูเหมือนว่าการจำแนกเพศของปลาตะกรับแดงง่ายกว่า
ปลาตะกรับเขียว แต่ในทางปฏิบัติการจำแนกเพศของปลาตะกรับเขียวนั้นง่ายกว่า เนื่องจากการจำแนกในปลาตะกรับเขียว
สามารถใช้ความแตกต่างของขนาดมาพิจารณาร่วมด้วยอีกประการหนึ่ง ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมการจำแนกเพศปลาตะกรับ
โดยใช้รูปร่างลักษณะภายนอกของส่วนหัวนั้น ในปลาตะกรับแดงยากกว่าตะกรับเขียว นอกจากนี้ จากการสังเกตุแม่ปลาตะกรับแดง
เมื่อมีไข่แก่พบว่าท้องไม่ได้บวมเป่ง (จิระยุทธ และคณะ, 2563) เหมือนกับปลาตะกรับเขียวที่สามารถแยกแม่ปลาที่มีไข่กับไม่มีไข่
ได้อย่างชัดเจน ค่าความถูกต้องของการจำแนกเพศของปลาตะกรับแดงในการศึกษาครั้งนี้จึงน้อยกว่าตะกรับเขียว การจำแนกเพศ
ของปลาตะกรับแดงเพื่อการผสมเทียมหรือจัดการพ่อแม่พันธุ์จึงควรใช้เกณฑ์หลายประการร่วมกัน เพื่อผลที่แม่นยำมากขึ้น 
ได้แก่ ลักษณะของ snout การบวมเป่งของท้องหรือการไหลของน้ำเชื้อเมื่อบีบบริเวณท้องเบา ๆ  เป็นต้น สำหรับปลาตะกรับเขียว
ใช้เพียงลักษณะของ snout ก็เพียงพอต่อการจำแนกเพศ 
 พัฒนาการอวัยวะสืบพันธุ์ปลาตะกรับแดงโดยทั่วไปมีความคลา้ยคลงึกับปลาตะกรบัเขียว (จิระยุทธ และคณะ, 2555) 
มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ได้แก่ การสร้างน้ำเชื้อและไข่ ภายในอวัยวะสืบพันธุ์ ในช่วงที่ปลาเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ที่พัฒนาไปตาม
ขั้นตอน อย่างไรก็ตามค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้มีค่าน้อยกว่าปลาตะกรับเขียวเมื่อเปรียบเทียบกับ
การศึกษาท่ีผ่านมา (จิระยุทธ และคณะ, 2555; Gandhi et al., 2014) อาทิเช่น พ่อปลาหน้าแดงท่ีมีค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ 
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0.31 - 0.60% ในปลาตะกรับเขียวจะจัดอยู่ในระยะที่ 3 (early maturing) (ตารางที่ 1) ซึ่งเป็นระยะที่ยังไม่สามารถรีดน้ำเชื้อออกได้ 
แต่สำหรับปลาตะกรับแดงน้ันรีดน้ำเชื้อออกได้แล้ว หรือแม้แต่ในปลาตะกรับแดงเพศเมียที่พบรังไข่ระยะที่ 4 (late maturing) 
มีค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ 2.01 - 5.00% แต่กลับมีขนาดของรังไข่เพียงประมาณหนึ่งในสามของพื้นที่ช่องท้อง แต่หากเป็น 
ปลาตะกรับเขียวในระยะนี้รังไข่ รังไข่จะมีขนาดใหญ่และเป่งขึ้นจนเกือบเต็มช่องท้อง ดังนั้นการใช้ค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศของ 
ปลาตะกรับเขียวเกณฑ์แยกระยะพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาตะกรับแดงจึงอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้
ช้ีให้เห็นว่าการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาตะกรับเขียวและแดงใช้ระยะเวลาต่างกันโดยเฉพาะในปลาเพศเมีย 
 อีกนัยหนึ่งการพัฒนาการอวัยวะสืบพันธุ ์ทั ้งอัณฑะและรังไข่ปลาตะกรับแดง แสดงลักษณะของความผิดปกติ  
บางประการที่สังเกตได้ กล่าวคือ อวัยวะสืบพันธุ์ของตัวอย่างปลาที่สุ่มมาตรวจสอบพัฒนาไปได้น้อยมากในช่วงระยะเวลา  
5 เดือน ของการศึกษา อัณฑะและรังไข่ของปลาโดยสว่นใหญ่ (>50%) ยังคงเป็นระยะที่ 2 คือระยะกำลังพัฒนา (developing) 
ทำให้ค่าดัชนีสืบพันธุ์เพิ่มขึ้นน้อยหรือลดลง จิระยุทธ และคณะ (2555) พบว่าปลาตะกรับเขียวท่ีมีไข่ระยะที่ 2 พัฒนาเป็นระยะ
ที่สูงข้ึนมากกว่า 50% ของจำนวนปลาโดยใช้ระยะเวลาเพียง 1 เดือน ปรากฎการณ์นี้น่าจะส่งผลลบต่อแม่ปลามากกว่าพ่อปลา 
เนื่องจากพบพ่อปลาที่มีน้ำเชื้อได้ตลอดช่วงที่ศึกษา ในขณะที่พบแม่ปลาไข่ แก่ที่สามารถดูดไข่มาตรวจสอบ (cannulation)  
ได้น้อยมาก กล่าวคือพบเพียงตัวเดียวเท่านั้น การสร้างแม่พันธุ์ปลาตะกรับหน้าแดงจึงค่อนข้างยากกว่าปลาตะกรับเขียว  
จึงควรศึกษาการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาตะกรับแดงในโรงเพาะฟักในอนาคต เนื่องจากสามารถควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่า
การเลี้ยงในแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความแปรปรวนมากกว่าโดยเฉพาะความเค็มของน้ำในทะเลสาบ ที่การศึกษาครั้งนี้อยู่ใน
ช่วงกว้างตั้งแต่ 1 - 33 ส่วนในพันส่วน ปลาตะกรับหน้าแดงอาจต้องการความเค็มสงูอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่นานเพียงพอ
เพื่อพัฒนาไข่ให้ถึงระยะ mature เนื่องจากมักพบพ่อแม่ปลาตะกรับแดงในแหล่งน้ำความเค็มสูงมากกว่าตะกรับเขียว อย่างไรก็ตาม
การศึกษาการสร้างไข่ของปลาตะกรับเขียวในโรงเพาะฟักที่ระดับความเค็มตั้งแต่ 5 - 33 ส่วนในพันส่วน พบว่าระดับความเค็ม
ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลศักยภาพการเพาะขยายพันธุ์ของแม่ปลา (Ruensirikul and Chiayvareesajja, 2020) แต่ยังไม่มีการศึกษา
เรื่องนี้ในปลาตะกรับแดงมาก่อน ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการสร้างพ่อแม่พันธุ ์ปลาตะกรับแดง เพื่อให้ไข่พัฒนาได้ตามปกติ
เช่นเดียวกับแม่ปลาธรรมชาติจึงเป็นเรื่องที่น่าจะนำมาพิจารณาเพื่อศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต 
 
คำขอบคณุ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณคล้อย ช่อดอก เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง บ้านอ่าวทราย ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา ท่ีช่วยดูแลกระชังปลาตะกรับตลอดช่วงการศึกษา  
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การเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะพันธุของปลาตะกรับเขียว Scatophagus argus (Linnaeus, 1766)  

ดวยการเสริมแอสตาแซนทินในอาหารสําเร็จรูป  

 

อัตรา ไชยมงคล* จุฑาพร เมืองรมย พักตรรพี ทองเทพ จิระยุทธ ร่ืนศิริกุล และ สิราวรรณ บุญชัย 

ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตรรมสัตวนํ้าชายฝง 

 

บทคัดยอ 

 ศึกษาหาระดับท่ีเหมาะสมของสารสีแอสตาแซนทินท่ีเสริมใอาหารเม็ดสําเร็จรูปดวยการพนเคลือบ ตอความสามารถ

ในการพัฒนาเขาสูวัยเจริญพันธุ ศักยภาพการเพาะพันธุของปลาตะกรับเพศเมีย และ ควมแข็งแรงของลูกปลา โดยใหอาหาร

ทดลอง 4 ชุดการทดลอง ไดแก ชุดการทดลองท่ี 1 เปนชุดควบคุมไดแกอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับปลาทะเลท่ีไมเสริมสารสี

แอสตาแซนทิน ชุดการทดลองท่ี 2, 3 และ 4 เปนอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับปลาทะเลท่ีเสริมสารสีแอสตาแซนทินดวยการพนเคลือบ 

ท่ีระดับ 10, 20 และ 40 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม ตามลําดับ ใหอาหารทดลองกับปลาตะกรับระยะวัยรุนและระยะ 

วัยเจริญพันธุ ผลของสารสีตอการพัฒนาเขาสูวัยเจริญพันธุ หลังจากใหอาหารทดลอง 120 วัน พบวามีความแตกตางระหวาง

สัดสวนของปลาตะกรับเพศเมียท่ีมีไขและไมมีไข (χ2, P<0.05) โดยมีเปอรเซ็นตปลาเพศเมียท่ีมีไขมากท่ีสุดในปลาท่ีไดรับ

อาหารทดลองชุดท่ี 2 ผลของอาหารทดลองตอศักยภาพในการเพาะพันธุของปลาตะกรับเพศเมีย พบวาผลของอาหารทดลอง 

ไมมีผลทําให อัตราการผสม อัตราการฟก คาgonadosomatic index คา viscerosomatic index และคาความดกไข 

(relative fecundity) ระหวางชุดการทดลองแตกตางกัน (P>0.05) แตพบวาคา Survival activity index (SAI) มีคาสูงสุด 

ในปลาท่ีไดรับอาหารชุดการทดลองท่ี 2 แตกตางจากปลาท่ีไดรับอาหารชุดการทดลองท่ี 4 (P<0.05) แตไมแตกตางจาก 

ชุดการทดลองท่ี 1 และ 3 (P>0.05) ผลจากการวิเคราะหสารสีท้ังหมดในอาหารและในรังไข พบวามีปริมาณเพ่ิมข้ึนท้ังในอาหาร

และในรังไขสูงกวาปลาท่ีไดรับอาหารชุดควบคุม การทดลองครั้งน้ีกลาวไดวาการพนเคลือบสามารถนําสงสารสีแอสตาแซนทิน

เขาสูตัวปลาตะกรับได และพบวาระดับท่ีเหมาะสมสําหรับการเสริมสารสีแอสตราแซนทินในอาหารดวยวิธีการพนเคลือบ

สําหรับปลาตะกรับเพศเมียคือ 10 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม 

 

คําสําคัญ: แอสตราแซนทิน ศักยภาพการสืบพันธุ พนเคลือบ อาหารพอแมพันธุ ปลาตะกรับ 
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Increasing Breeding Efficiency of Spotted Scat, Scatophagus argus (Linnaeus, 1766)  

by Supplemented with Astaxanthin in Selected Commercial Diet  

 

Atra Chaimongkol* Jutaporn Muangrom Pugrapee Thongthep Jirayuth Ruensirikul and  

Sirawan Boonchai 

Coastal Aquaculture Technology and Innovation Research and Development Center 

 

Abstract 

 The experiment was conducted to evaluate the optimum level of astaxanthin supplemented  

to commercial diet whether influenced maturity during early maturation stage, reproductive performance 

of female spotted scat and durability of fish larvae. Early juvenile and matured spotted scat were fed with 

4 experimental diets. Experimental diet 1 was marine finfish commercial diet which no supplemented 

astaxanthin. Experimental diet 2, 3, and 4 were marine finfish commercial diet which was spray on with 

astaxanthin at 10, 20 and 40 ppm respectively. For the influence of astaxanthin on maturation after 120 days 

feeding, there was a difference between number ratio of mature female and non-mature female among groups 

(χ2, P<0.05) that there was the highest percentage of mature female carried egg in the experiment of diet 

2. For the influence of astaxanthin on reproductive performance, there was no difference among treatments 

(P>0.05) on fertilization rate, hatching rate, gonadosomatic index, viscerosomatic index and relative fecundity 

(P>0.05). However, the survival activity index (SAI) was highest in larvae from fish fed with experimental diet 2 

which was different from fish fed with experimental diet 4 (P<0.05), but was not different from fish fed 

with experimental diet 1 and diet 3 (P>0.05). Total carotenoid content in diets and ovary of fish fed with 

astaxanthin supplemented feed was higher than control group. From this experiment could be concluded 

that spray on method was effective to deliver astaxanthin to spotted scat body and optimum level of astaxanthin 

used to introduce maturation and fish larvae durability was 10 mg/kg. 

 

Keywords: Astaxanthin, Reproductive Performance, Spray on, Broodfish Nutrition, Spotted Scat 
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 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2564 O1 

 

O41 

คํานํา 

 ปลาตะกรับเขียว หรือ spotted scat (Scatophagus argus, Linnaeus, 1766) เปนปลาท่ีอาศัยอยูตามชายฝง  

ท้ังนํ้าเค็มและนํ้ากรอย ในประเทศไทยสามารถใชประโยชนท้ังเพ่ือเปนสัตวนํ้าสวยงาม และเพ่ือการบริโภค สําหรับการบริโภค

ปลาชนิดน้ีเปนท่ีนิยมบริโภคเฉพาะในพ้ืนท่ีลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาและจังหวัดใกลเคียง จึงทําใหปลาชนิดน้ีมีราคาคอนขางสูง 

ในพ้ืนท่ีดังกลาว ปจจุบันมีการเลี้ยงเพ่ือการบริโภคมากข้ึน ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตวนํ้าชายฝง  

โดยจิระยุทธ และคณะ (2551) ไดประสบความสําเร็จในการเพาะขยายพันธุปลาตะกรับในป 2551 และมีการเพาะพันธุปลาตะกรับ

เพ่ือจําหนายใหกับเกษตรกรเรื่อยมา ในระยะแรกของการเพาะพันธุปลาตะกรับจะนําพอแมพันธุจากแหลงนํ้าธรรมชาติมาใช

อยางตอเน่ือง แตเพ่ือใหการเพาะพันธุปลาตะกรับทําไดอยางสม่ําเสมอ ยั่งยืน และรบกวนแหลงพันธุในธรรมชาติใหนอยท่ีสุด 

ศูนยวิจัยฯ จึงไดพัฒนาการเลี้ยงพอแมพันธุปลาตะกรับในท่ีกักขังข้ึนมาใชเอง และมีการปรับปรุงวิธีการและเทคนิคการเลี้ยง 

ท่ีสามารถทําใหปลาตะกรับสามารถพัฒนาระบบสืบพันธุไดอยางเหมาะสม แตการเลี้ยงสัตวนํ้าใหเปนพอแมพันธุและพัฒนา

ระบบสืบพันธุในท่ีกักขังไดน้ัน ข้ึนอยูกับปจจัยดานอาหารเปนสําคัญ เน่ืองจากเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางวามีความจําเปน

สําหรับการพัฒนาระบบสืบพันธุของสัตวนํ้า (Izquierdo et al., 2001; Watanabe and Vassallo-Agius, 2003; Martin et 

al., 2009; Velasco and Barros, 2007) 

 สําหรับการพัฒนาอาหารสําเร็จรูปสําหรับพอแมพันธุปลาชนิดใดชนิดหน่ึงโดยเฉพาะน้ัน จําเปนตองศึกษางานวิจัย 

ท่ีเก่ียวกับคุณคาทางโภชนาการท่ีเหมาะสม เชน ระดับโปรตีน ระดับโปรตีนและพลังงาน คุณภาพของโปรตีน ระดับไขมัน 

สัดสวนระหวางชนิดกรดไขมัน ชนิดของไขมัน ระดับวิตามินอี ระดับของวิตามินซี ระดับสารสี และระดับการใหอาหาร 

(Fernandez-Palacios et al., 1995; Verakunpiriya, 1997; Izquierdo et al., 2001; Watanabe and Vassallo-Agius, 2003; 

Sayed and Kawanna, 2008; Martin et al., 2009; Bogevik et al., 2014) แตเน่ืองจากปลาตะกรับเปนสัตวนํ้าท่ีนิยม

บริโภคเฉพาะถ่ิน การวิจัยและผลิตอาหารพอแมพันธุโดยเฉพาะจึงเปนขอจํากัดสําหรับปลาชนิดน้ี ศูนยวิจัยฯ ไดตระหนักถึง

ขอจํากัดดังกลาวเปนอยางดีจึงไดปรับกระบวนการวิจัยเพ่ือใหไดแนวทางการจัดการดานอาหารพอแมพันธุสําหรับปลาตะกรับ

อยางเหมาะสม โดยทดลองเปรียบเทียบการใชอาหารสําเร็จรูปท่ีมีขายอยูในทองตลาดเพ่ือสามารถเลือกใชอาหารสําเร็จรูป 

ท่ีใหผลดีท่ีสุด ในเบ้ืองตนพบวาการใหอาหารสําเร็จรูปสําหรับปลาทะเลวันละครั้งกับแมปลาตะกรับจะทําใหแมปลาตะกรับ 

มีความสามารถในการพัฒนาระบบสืบพันธุไดดีกวาการใชอาหารปลาดุก ซึ่งเปนอาหารท่ีเกษตรกรในทองถ่ินใชเปนอาหาร

สําหรับเลี้ยงปลาตะกรับเพ่ือจําหนาย จากการศึกษาเบ้ืองตนดังกลาวสรุปไดวาอาหารสําเร็จรูปสําหรับปลาทะเลเหมาะสําหรับ

ใชเปนอาหารแมพันธุปลาตะกรับ (อัตรา และคณะ 2562) ซึ่งการทดลองในลักษณะน้ีมีการศึกษากับปลานิลเชนกัน คือ

เปรยีบเทียบใชอาหารสําเร็จรูปสําหรับปลาหลาย ๆ ชนิดท่ีมีจําหนายในทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถเลือกใชอาหารท่ีทําใหลูกพันธุ 

มีคุณภาพมากท่ีสุด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการท่ีไมมีการผลิตอาหารสําหรับพอแมพันธุปลานิลโดยเฉพาะออกมาจําหนายเชนกัน 

(Bhujel et al., 2001) แตเพ่ือใหไดขอมูลสําหรับใชในการจัดการอาหารพอแมพันธุปลาตะกรับมีความสมบูรณมากข้ึน จึงควรศึกษา

ผลของสารอาหารชนิดตาง ๆ ท่ีเคยมีรายงานวาสงผลตอศักยภาพในการเพาะพันธุของปลา และสัตวนํ้าอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  

ซึ่งงานวิจัยฉบับน้ีใหความสนใจผลของสารสีตอศักยภาพการเพาะพันธุของปลาตะกรับ เน่ืองจากในธรรมชาติไขปลาตะกรับ 

มีสีเหลืองสม  

 การศึกษาครั้งน้ีจึงตองการปรับปรุงการจัดการดานอาหารพอแมพันธุสําหรับปลาตะกรับ โดยศึกษาผลของการพนเคลือบ

สารสีแอสตาแซนทินท่ีระดับแตกตางกันบนอาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีมีขายในทองตลาดแลวนํามาใชเลี้ยงพอแมพันธุปลาตะกรับ 

เพ่ือทราบถึงผลของการพนเคลือบสารสีแอสตาแซนทิน ระดับของแอสตาแซนทินท่ีสงผลตอการพัฒนาเขาสูวัยเจริญพันธุ 

ศักยภาพการเพาะพันธุ และคุณภาพของลูกปลาตะกรับ  
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วัตถุประสงค 

 เพ่ือศึกษาระดับของสารสีแอสตาแซนทินท่ีเหมาะสม ตอการพัฒนาเขาสูวัยเจริญพันธุของปลาตะกรับ ศักยภาพ 

การเพาะพันธุของปลาตะกรับเขียวเพศเมีย และคุณภาพของลูกปลาตะกรับ 

 

วิธีดําเนินการ 

 1. การวางแผนการทดลอง 

  การทดลองประกอบดวย 4 ชุดการทดลอง โดยชุดการทดลองท่ี 1 เปนอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับปลาทะเล

ท่ีไมไดเสริมแอสตาแซนทิน (ชุดควบคุม) ขณะท่ีชุดการทดลองท่ี 2, 3 และ 4 เปนอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับปลาทะเล 

เสริมแอสตาแซนทิน ดวยวิธีการพนเคลือบ ท่ีระดับ 10, 20 และ 40 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม)  

 2. การเตรียมอาหารทดลองและการใหอาหาร  

  การเตรียมอาหาร ใชอาหารสําเร็จรูปสําหรับปลาทะเลท่ีมีระดับโปรตีนไมนอยกวา 40% ท่ีผานการจดทะเบียน

ตามมาตรฐานอาหารสัตวนํ้า นําอาหารมาพนเคลือบดวยสารสีแอสตาแซนทิน โดยช่ังปริมาณสารสี (Astaxanthin, 10% 

active ingredient) ใหไดระดับแอสตาแซนตินตามปริมาณท่ีกําหนด นํามาละลายในเอทิลแอลกอฮอลปริมาณ 300 มิลลิลิตร 

นําสารละลายสารสีท่ีไดใสในกระบอกฉีดแลวฉีดพนลงบนอาหาร ผึ่งอาหารใหแหงในท่ีรมกอนนําไปใชงาน เตรียมอาหาร

ทดลอง ครั้งละ 1 กิโลกรัม ตัวอยางอาหารทดลองแตละชุดการทดลองจะถูกเก็บไวเพ่ือวิเคราะหสารสีท้ังหมด (total 

carotenoids) และความช้ืน สวนคุณคาทางโภชนาการอ่ืน ๆ ไดแก เถา โปรตีน และไขมนั จะวิเคราะหเฉพาะอาหารชุดการทดลอง

ท่ี 1 โดยสงตัวอยางวิเคราะหท่ีหองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด ใหอาหารปลาทุกชุดการทดลองวันละครั้ง ในปริมาณ

ท่ีมากพอจนอ่ิม 

 3. การเก็บขอมูล 

  3.1 ผลของอาหารตอการพัฒนาเขาสูวัยเจริญพันธุ 

   สุมปลาตะกรับท่ีไดจากการเพาะพันธุในคราวเดียวกัน ขนาดนํ้าหนัก 5 – 15 กรัม ลงเลี้ยง 

ในกระชังขนาด 2x1x1 เมตร ซึ่งปลาทุกตัวไมทราบเพศ เน่ืองจากปลาขนาดดังกลาวยังไมสามารถแยกเพศจากลักษณะภายนอกได 

โดยแตละกระชังมีจํานวนปลาเริ่มตน และนํ้าหนักเฉลี่ยเริ่มตนใกลเคียงกัน 

   ตรวจสอบความสมบูรณเพศของปลาในแตละกระชังทุก 60 วัน จํานวน 2 ครั้ง แตละครั้งบันทึก

นํ้าหนักปลาทุกตัว และบันทึกสัดสวนปลาท่ีสมบูรณเพศและปลาท่ีไมสมบูรณเพศในแตละชุดการทดลอง ปลาเพศเมีย

ตรวจสอบความสมบูรณเพศโดยการ cannulation ปลาท่ีสมบูรณเพศท่ีปลาท่ีมีไข ปลาเพศผูตรวจสอบความสมบูรณเพศโดย

การบีบบริเวณทอง หากมีนํ้าเช้ือไหลออกมา (running sperm) จะนับเปนปลาเพศผูท่ีสมบูรณเพศ 

  3.2 ผลของอาหารตอศักยภาพการเพาะพันธุ 
   สุมเลือกปลาตะกรับเพศเมียและปลาตะกรับเพศผู ลงเลี้ยงในกระชังขนาด 2x1x1 เมตร  

โดยในแตละกระชังมีจํานวนปลาเพศเมีย จํานวนปลาเพศผู นํ้าหนักเฉลี่ยเริ่มตนในแตละเพศ และนํ้าหนักรวมเริ่มตนในแตละกระชัง

มีคาใกลเคียงกัน ปลาทุกตัวจะติดเครื่องหมายติดตามตัวสัตว (Passive Integrated Transponder, PIT tag)  

   หลังจากเลี้ยงปลา 45 วัน จะตรวจสอบความสมบูรณเพศพรอมบันทึกความสมบูรณเพศ และ

ตรวจสอบความสมบูรณเพศอีกครั้ง เมื่อปลาไดรับอาหารครบ 90 วัน จากน้ันคัดเลือกปลาเพศเมียท่ีสมบูรณเพศมาฉีดกระตุน

ดวยฮอรโมน LHRHa เพ่ือเหน่ียวนําใหปลาตกไข 

   เมื่อปลาในแตละชุดการทดลองตกไข รีดไขปลาลงในบีกเกอร ช่ังนํ้าหนักไขท่ีไดเพ่ือใชคํานวณ 

คาความดกไข (relative fecundity) = (จํานวนไขปลาท้ังหมด/นํ้าหนักแมปลา 1 กิโลกรัม) และเมื่อทราบอัตราการฟกของ 

จากการผสมของแมปลาแตละตวัจะนํามาใชคํานวณจํานวนตัวออน (relative fry number) = (จํานวนไขท้ังหมด x อัตราการฟก)/

นํ้าหนักแมปลา 1 กิโลกรัม)  
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   แบงไขปลาจากแมปลาแตละตัวท่ีรีดไขเรียบรอยแลว เปนสวน ๆ แตละสวนมีนํ้าหนักเทากัน  

ผสมไขแตละสวนกับนํ้าเช้ือปลาตะกรับเพียง 1 ตวั และไขจากแมปลา 1 ตัว จะผสมกับนํ้าเช้ือปลาหลาย ๆ ตัว สําหรับนํ้าเช้ือ

ปลาตะกรับไดจากปลาตะกรับชุดเดียวกัน การผสมเทียมในแตละคูการผสมจะมีสัดสวนระหวางปริมาณนํ้าเช้ือและนํ้าหนักไข

เทากัน การผสมเทียมจะทําในภาชนะพลาสติกขนาด 2 ลิตร ตามวิธีของ จิระยุทธ และคณะ (2551) เมื่อผสมระหวางไขและ

นํ้าเช้ือปลาเพศผูแลว สุมไขท่ีไดรับการผสมใสไวในภาชนะพลาสติกขนาด 2 ลิตรแยกเก็บไว เพ่ือตรวจสอบอัตราการผสม = 

(จํานวนไขท่ีไดรับการผสม/จํานวนไขท้ังหมด) x100 และอัตราการฟก = (จํานวนตัวออนท่ีฟกเปนตัว/จํานวนไขท่ีไดรับการผสม) 

x100 ในการผสมแตละคู 

   หลังจากปลาฟกเปนตัวสุมปลาแรกฟกจากทุกคูการผสมเพ่ือใหไดตัวแทนปลาแรกฟกจากแมปลา

ทุกตวัใสไวในภาชนะพลาสติกขนาด 2 ลิตร จํานวน 100 ตัวตอภาชนะพลาสติก 1 ใบ โดยไมใหอาหารและอากาศ ติดตามจํานวน

ลูกปลาแรกฟกท่ีตายทุกวัน จนตัวลูกปลาตายหมด นําขอมูลท่ีไดมาคํานวณคา Survival activity index (SAI) ตามวิธีของ 

Matsuo et al. (2006)  

   Survival activity index (SAI) =  1
𝑁
∑ (𝑁 − ℎ𝑖)𝑖𝑘
𝑖=1  

   N: จํานวนลูกปลาแรกฟกท้ังหมด, 

   hi: จํานวนลูกปลาท่ีตายสะสมในวันท่ี i 

   k: จํานวนวันสะสมจนถึงวันท่ีลูกปลาตายท้ังหมด 

   นําแมปลาท่ีวางไขแลว ไปใสกระชังเดิมเลี้ยงตอไปอีกประมาณ 60 วัน จากน้ันนําปลาเพศเมีย

ของแตละชุดการทดลองมาสลบแลวผาชองทองเพ่ือแยกอวัยวะภายในรังไขออกจากกัน ช่ังนํ้าหนักปลาแตละตัว ช่ังนํ้าหนักไขปลา 

ช่ังนํ้าหนักอวัยวะภายใน เพ่ือนําขอมูลมาคํานวณคา Gonadosomatic index = (นํ้าหนักรังไข/นํ้าหนักปลาท้ังตัว) x100 และ 

คา Viscerosomatic index = (นํ้าหนักอวัยวะภายในท้ังหมด–นํ้าหนักรังไข)/นํ้าหนักปลาท้ังตัว)) x100 จากน้ันสุมเก็บรังไข

ของปลาในแตละชุดการทดลองไวจํานวนหน่ึงเพ่ือนําไปวิเคราะหหาปริมาณสารสีท้ังหมด (total carotenoid) ในรังไข 

 4. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  
  นําขอมูล อัตราผสม, อัตราการฟก, Gonadosomatic index, Viscerosomatic index, ความดกไข 

(relative fecundity) และคา Survival activity index มาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย โดยการวิเคราะห 

วาเรียนซ (Analysis of Variance, P<0.05) สําหรับคาสัดสวนปลาท่ีสมบูรณเพศกับปลาท่ีไมสมบูรณเพศ วิเคราะหโดย 

การวิเคราะหไคลสแควร (Chi-square analysis, χ2, P<0.05) 

  การวิเคราะหขอมูลสถิติท้ังหมดจะใชโปรแกรมสําเร็จรูป SAS® (2014 R 3.1) ผานทาง SAS® 

OnDemand for Academics  

 

ผลและวิจารณผลการศึกษา 

 ปริมาณคุณคาทางโภชนาการท่ีไดจากการวิเคราะหอาหาร ปริมาณสารสีท่ีเติมในอาหาร และปริมารสารสีท่ีไดจาก

การวิเคราะหในอาหารทดลอง แสดงดังตารางท่ี 1 ซึ่งคาจากการวิเคราะหช้ีใหเห็นวาการพนเคลือบสารสีแอสตราแซนทิน 

สามารถเพ่ิมปริมาณสารสีในอาหารได แตปริมาณท่ีสามารถเพ่ิมไดน้ัน อาจต่ํากวาปริมาณท่ีกําหนดไว ซึ่งอาจจะมีสาเหตุ

เน่ืองจากการสูญเสียระหวางการพนเคลือบ และ/หรือการพนเคลือบทําใหการกระจายตัวของสารสีลงสู เม็ดอาหาร 

ท่ีไมสม่ําเสมอเมื่อเทียบกับการการผสมสารสีลงในอาหารโดยตรง 
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ตารางท่ี 1 คุณคาทางโภชนาการของอาหารทดลอง  

สารอาหาร 
ชุดการทดลอง 

1 2 3 4 

โปรตีน (g/100g) *1 45.87    

ไขมัน (g/100g)*1 12.98    

เถา (g/100g)*1 15.9    

ความชื้น (g/100g) 8.52    

สารสีที่เติม*2 (mg/kg) 0 10 20 40 

สารสีทั้งหมด*1*3 

(mg/100g)  

1.46 5.74 7.32 11.12 

หมายเหตุ: *1 คาจากการวิเคราะห รายงานคาท่ีไดในสถานะท่ีเปนนํ้าหนักแหง % dry matter, *2 สารสีท่ีเติมเปนสารสีชนิด

 Astaxanthin (10 % active ingredient), *3 คาจากการวิเคราะหเปนคาสารสีท้ังหมด (total carotenoids) 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนปลาตะกรับท่ีสมบูรณเพศและไมสมบูรณเพศหลังจากท่ีไดรับอาหารเสริมแอสตาแซนทินท่ีระดับแตกตางกัน  

 

เพศ 

ชุดการ

ทดลองที่ 

น้ําหนักเฉล่ีย 

(กรัม) 

การตรวจสอบคร้ังที่ 1 

(จํานวนปลา, ตัว) 

น้ําหนักเฉล่ีย 

(กรัม) 

การตรวจสอบคร้ังที่ 2 

(จํานวนปลา, ตัว) 

สมบูรณ

เพศ 

% ไมสมบูรณ

เพศ  

% สมบูรณ

เพศ 

% ไมสมบูรณ

เพศ  

% 

 

เมีย 

1 43.0+1.1 0 0 57 100 75.5+20.3 11* 15.7 59* 84.3 

2 42.0+12.1 0 0 66 100 75.3+23.5 25* 32.9 51* 67.1 

3 42.1+10.0 0 0 58 100 75.7+19.8 18* 23.4 59* 76.6 

4 41.4+11.2 0 0 38 100 73.1+20.1 8* 14.8 46* 85.2 

 

ผู 

1 35.0+11.3 72 87.8 10 12.2 42.2+10.4 76 98.7 1 1.3 

2 26.4+6.8 61 89.7 7 10.3 37.8+10.6 71 100 0 0 

3 34.2+11.2 63 88.7 8 11.3 38.6+10.7 70 100 0 0 

4 34.0+10.9 50 92.6 4 7.4 42.0+10.7 47 100 0 0 

หมายเหตุ: การตรวจสอบครั้งท่ี 1 มีปลาจํานวน 4 – 16% ไมสามารถแยกเพศจากลักษณะภายนอกได จึงอาจทําใหจํานวน

 ปลาเพศเมีย และปลาเพศผูท่ีแสดงในครั้งท่ี 2 แตกตางจากครั้งท่ี 1, * การทดสอบความแตกตางระหวางสัดสวน

 ปลาตะกรับเพศเมียท่ีแสดงความสมบูรณเพศและไมสมบูรณเพศ (χ2, P<0.05)  

 

 ผลของอาหารทดลองตอการแสดงลักษณะความสมบูรณเพศ (มีไขและไมมีไข) ในระยะเริ่มตนของวัยเจริญพันธุ 

(early maturation) แสดงดังตารางท่ี 2 สําหรับปลาตะกรับเพศเมียในการติดตามความสมบูรณเพศ ครั้งท่ี 2 พบวา สัดสวน

ปลาเพศเมียท่ีมีไขและไมมีไข มีความแตกตางกันระหวางชุดการทดลอง (χ2, P<0.05) โดยปลาท่ีไดรับอาหารชุดการทดลองท่ี 2 

มีจํานวนปลาเพศเมียท่ีมีไขมากท่ีสุด คิดเปน 32.9 เปอรเซ็นต ขณะท่ีปลาท่ีไดรับอาหารชุดการทดลองท่ี 4 มีปลาเพศเมียท่ีมี

ความสมบูรณเพศนอยท่ีสุด คิดเปน 14.8 เปอรเซ็นต ขณะท่ีผลของอาหารตอการพัฒนาเขาสูวัยเจริญพันธุของปลาตะกรับเพศผู

พบวาสัดสวนปลาตะกรับเพศผูท่ีมีนํ้าเช้ือและไมมีนํ้าเช้ือไมมีความแตกตางกัน (χ2, P<0.05) ท้ังในการสํารวจความสมบูรณเพศ

ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ซึ่งจากขอมูลท่ีไดแสดงใหเห็นวาปลาตะกรับเพศผูเขาสูวัยเจริญพันธุไดเร็วกวาปลาตะกรับเพศเมีย 

สําหรับสารสีโดยเฉพาะแอสตาแซนทิน มีรายงานถึงความจําเปนตอการพัฒนาระบบสืบพันธุของปลาทะเลหลาย ๆ ชนิด  

แตยังไมมีรายงานผลตอการพัฒนาความสมบูรณเพศในชวงระยะเริ่มตนของวัยเจริญพันธุท่ีเปนผลจากสารอาหารกลุมสารสี  

มีเพียงรายงานผลของสารอาหารชนิดอ่ืนไดแก ชนิดของนํ้ามันท่ีใชในอาหารท่ีพบวาในปลา European seabass หากมีการใช
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นํ้ามันพืช เปนแหลงนํ้ามัน จะทําใหปลาเพศผูพัฒนาเขาสูวัยเจริญพันธุชาลง (Bogevick et al., 2014) ซึ่งจากผลการทดลองครั้งน้ี 

ปลาตะกรับท่ีไดรับสารสีในระดับท่ีเหมาะสมอาจมีสวนชวยในการทําใหปลาเพศเมียเขาสูวัยเจริญพันธุไดดีข้ึน แตหากมี

การศึกษาในลักษณะน้ีในครั้งตอไป ควรมีการเก็บขอมูลใหมีความถ่ีมากข้ึนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีสมบูรณมากกวาน้ี 

 จํานวนปลาตะกรับเพศเมียมีไข และเปอรเซ็นตปลาเพศเมียท่ีไมสมบูรณเพศ หลังจากรับอาหารท่ีเวลา 45 วัน และ 

90 วัน แสดงดังภาพท่ี 1 โดยชวงเวลา 30 วันหลังไดรับอาหารทดลอง ปลาบางสวนในชุดการทดลองท่ี 1, 2 และ 4 มีการตาย

คอนขางสูง ซึ่งมีสาเหตุมาจากอาการตัวดาง จึงทําใหจํานวนปลาเพศเมียท่ีเหลือในแตละชุดการทดลองแตกตางกันคอนขางมาก 

แตจากขอมูลการตรวจสอบความสมบูรณท้ัง 2 ครั้ง พบวาปลาตะกรับท่ีไดรับอาหารชุดการทดลองท่ี 2 แสดงแนวโนม 

ของปลาตะกรับเพศเมียสมบูรณเพศมีสัดสวนท่ีคอนขางสูง โดยเฉพาะในครั้งท่ี 2 ท่ีมีเปอรเซ็นตปลาเพศเมียสมบูรณเพศสูงสุด 

65.5 เปอรเซ็นต แตพบวาไมมีความแตกตางระหวางสัดสวนปลาตะกรับเพศเมียสมบูรณเพศและไมสมบูรณเพศระหวางชุดการทดลอง 

(χ2, P>0.05)  

 
ภาพท่ี 1 จํานวนปลาตะกรับเพศเมียสมบูรณเพศ ปลาเพศเมียท้ังหมด และเปอรเซ็นตปลาเพศเมียสมบูรณเพศ,  

 *1: ตรวจสอบท่ีเวลา 45 วัน หลังไดรับอาหารทดลอง, *2: ตรวจสอบท่ีเวลา 90 วันหลังไดรับอาหารทดลอง, 

 T1 – T4: ชุดการทดลองท่ี 1 – 4  

 

 ผลของอาหารทดลองตออัตราการผสม และอัตราการฟก แสดงดังภาพท่ี 2 โดยในสวนอัตราการผสมมีคาสูงสุด 

ในปลาท่ีไดรับอาหารชุดท่ี 1 (70%) ขณะท่ีอัตราการฟกมีมากท่ีสุดในปลาท่ีชุดการทดลองท่ี 4 แตไมพบความแตกตางระหวาง 

ชุดการทดลอง (P>0.05) ท้ังคาอัตราการผสม และอัตราการฟก ซึ่งแตกตางจากการศึกษาในปลา Yellowtail ท่ีศึกษาการเติม

แอสตราแซนทินลงในอาหารท่ีระดับ 0, 20, 30 และ 40 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม โดยพบวาการเติมสารสีแอสตราแซนทิน

ท่ีระดับ 30 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ใหผลดีท่ีสุดท้ังในเชิงผลผลิตท้ังหมด คุณภาพไข และจํานวนลูกปลาท่ีพัฒนาไดอยางปกติ 

(Veakunpiriya et al., 1996) และการศึกษาของ Ahmadi et al. (2006) ท่ีพบวาการเพ่ิมสารสีแอสตราแซนทินในอาหาร 

พอแมปลาเทราท่ีระดับ 12.5, 33.5, 65.1 และ 92.9 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม มีผลทําใหอัตราผสมและอัตราการฟก 

ดีกวากลุมท่ีไมไดรับการเสริมสารสี โดยทุกระดับของสารสีท่ีเติมในอาหารมีผลไมแตกตางกัน แตแตกตางจากชุดควบคุมอยาง 

มีนัยสําคัญ ขณะท่ีการศึกษาของ Vassallo-Agius et al. (2001) ท่ีศึกษากับปลา striped jack พบวาการใชหมึกปน และเติม

แอสตาแซนทินระดับ 10 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ในอาหารสําเร็จรูปท่ีใชเปนอาหารพอแมพันธุทําใหอัตราการผสม และ

อัตราการฟกอยูในระดับเดียวกันกับปลาท่ีไดรับอาหารชุดควบคุมท่ีใชปลาสดเปนอาหาร (P>0.05) นอกจากน้ีมีการศึกษาของ 

Vassallo-Agius et al. ( 1999) เปนการศึกษาผลของการใชสไปรูไลนาท่ีระดับ 2% ซึ่งเปนแหลงของสารสี zeaxanthin 

(เทียบเทากับ 30 ppm ของ zeaxanthin) โดยสารสี zeaxanthin เปนสารสีท่ีเปลี่ยนมาจากแอสตราแซนทิน ซึ่งจาก 

การทดลองครั้งน้ีพบวาการเสริมสารสีในอาหารจากสไปรูไลนาไมไดทําใหผลของอัตราการผสม อัตราการฟก จํานวนลูกปลา 
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ท่ีพัฒนาปกติ (normal larvae) และคา SAI แตกตางจากกลุมควบคุมท่ีใชปลาสดเปนอาหาร จากการศึกษาดังกลาวขางตน 

อาจกลาวไดวาความตองการสารสีในอาหารสาํหรับการเพ่ิมศักยภาพในการเพาะพันธุของปลามีความแตกตางกันไปตามชนิดของปลา  

 
ภาพท่ี 2 อัตราการผสม และอัตราการฟก, ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีกํากับบนกราฟแทงสีเดียวกันหากตัวอักษรไมตางกัน 

 แสดงวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05), T1 – T4: ชุดการทดลองท่ี 1 – 4  

 

 ผลของอาหารทดลองตอการเปลี่ยนแปลงของคา Viscerosommatic index (VSI), Gonodosomatic index (GSI) 

และคาวิเคราะหปริมาณสารสีท้ังหมดในรังไขของปลาตะกรับ แสดงดังภาพท่ี 3 ซึ่งพบวาคา VSI และ GSI มีคาไมแตกตางกัน

ระหวางชุดการทดลอง (P>0.05) โดยมีคาอยูในชวง 6.5 – 7.8 สําหรับคา VSI และ 8.4 – 9.4 สําหรับคา GSI ซึ่งคา GSI  

มักใชเพ่ือบงบอกความสมบูรณเพศ (maturity) ของสัตวนํ้า (Flore et al., 2015) จึงอาจกลาวไดวาปริมาณสารสีแอสตาแซนทิน

ในระดับท่ีเสริมลงไปในอาหารไมมีผลทําความสมบูรณเพศของปลาแตกตางกัน ขณะท่ีคา VSI มักใชเพ่ือแสดงถึงการเคลื่อนยาย

หรือการสะสมสารอาหารในสัตวนํ้าในชวงฤดูกาลสืบพันธุ เชน ตัวอยางการศึกษาในปลาซารดีนของ Nunes et al. (2011)  

ท่ีพบวาปลาซารดีนมีการเพ่ิมการสะสมสารอาหารในตับ หรือไขมันในรางกายในชวงตนฤดูใบไมผลิ และมีคาสูงสุดในฤดูรอน

กอนท่ีจะเขาสูฤดูกาลวางไข ซึ่งคา VSI และ GSI มักมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสัมพันธสอดคลองกัน และเก่ียวของกับ 

การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล แตสําหรับปลาตะกรับซึ่งไมพบความแตกตางระหวางคา GSI และ VSI อาจมีปจจัยท่ีเก่ียวของคือ 

ปลาตะกรับเปนปลาท่ีมีการวางไขไดหลายครั้งในรอบป และจากการติดตามขอมูลเลี้ยงปลาตะกรับในท่ีกักขังพบวาปลาตะกรับ

สามารถสรางไขซ้ําไดภายในเวลา 15 วัน (อัตรา, ขอมูลไมตีพิมพ) ซึ่งเปนรอบเวลา (time interval) ท่ีสัน้ ทําใหแมปลาตะกรับ

ไมมีโอกาสนําสารอาหารไปสะสมท่ีอวัยวะอ่ืน ๆ กอนนําไปสรางไข  

 สําหรับคาปริมาณสารสท้ัีงหมดในรังไขมีคาสูงสุดในรังไขปลาท่ีไดรับอาหารชุดท่ี 2 (6.81 mg/100g) และมีคาต่ําสุด

ในรังไขปลาท่ีไดรับอาหารชุดท่ี 1 (3.93 mg/100g) เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณสารสีท้ังหมดในอาหารท่ีไดจากการวิเคราะห 

(ตารางท่ี 1) พบวามีปริมาณสารสีท้ังหมดท่ีเพ่ิมข้ึนในอาหารมีคาสูงข้ึนตามปริมาณท่ีเติม แมวาปริมาณสารสีท้ังหมดจาก 

การวิเคราะหท่ีมีคาเพ่ิมข้ึนในรังไขอาจจะไมสอดคลองกับปริมาณสารสีท่ีเติมในอาหารซึ่งอาจมีปจจัยอ่ืน ๆ เชน ความสม่ําเสมอ

ของการพนเคลือบบนเม็ดอาหาร และการไดรับอาหารท่ีมีสารสีของปลาแตละตัวเขามาเก่ียวของ และแมวาผลการวิเคราะห 

จะรายงานในรูปของสารสีท้ังหมดเทาน้ัน ไมไดรายงานผลโดยละเอียดเปนชนิดของสารสี เชน แอสตาแซนทิน (Astraxanthin) 

หรือ ลูทีน (Lutein) หรือ เซียรแซนทิน (Zeaxanthin) แตในเบ้ืองตนสามารถกลาวไดวาสารสีท่ีเติมในอาหารดวยวิธีพนเคลือบ

ตามการศึกษาครั้งน้ีสามารถนําสงสารสีเขาสูรางกายปลาและนําไปสะสมในรังไขได  
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ภาพท่ี 3 คา Viscerosomatic index (VSI, %), Gonadosomatic index (GSI, %) และปริมาณสารสีท้ังหมด  

 (total carotenoid) ในรังไข, ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีกํากับบนกราฟแทงหากตัวอักษรไมมีความแตกตางกัน  

 แสดงวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05), T1 – T4: ชุดการทดลองท่ี 1 – 4  

 

ภาพท่ี 4 ภาพไขปลาท่ีไดรับอาหารเม็ดพนเคลือบดวยสารสีแอสตาแซนทินท่ีระดับแตกตางกัน,ภาพ 4-1 เปนตัวแทนของไข 

 ปลาตะกรับท่ีไดจากการรีดไข, ภาพ 4-2 เปนภาพรังไขท้ังหมดท่ีไดจากแมปลา, T1 – T4: ชุดการทดลองท่ี 1 - 4  

 

สีของไขท่ีไดจากการรีดไขหลังจากการกระตุนดวยฮอรโมน (ภาพ 4-1) และรังไขปลา (ภาพท่ี 4-2) ซึ่งเปนตัวอยางรังไข

ท่ีไดจากแมปลาสําหรับการคํานวณคา GSI และเปนตัวอยางท่ีถูกสุมไปวิเคราะหปริมาณสารสีท้ังหมดในรังไข จากภาพช้ีใหเห็นวา

ปลาท่ีไดรับอาหารท่ีพนเคลือบดวยสารสีทําใหสีของไขปลาเขมข้ึนกวาปลาท่ีไดรับอาหารชุดควบคุม เปนการยืนยันวาสารสี 

จากการพนเคลือบบนเม็ดอาหารสามารถถูกนําไปใชไดโดยปลาตะกรับ โดยท่ัวไปสารสีแอสตาแซนทินท่ีเติมในอาหารเปนสารสี

สีแดง (Garcia-Chavarria and Lara-Flores, 2013) ขณะท่ีจากภาพจะเห็นไขเปนสีเหลืองจึงอาจกลาวไดวาปลาตะกรับ 

มีความสามารถในการเปลี่ยนสารสีสีแดงเปนสารสีสีเหลืองและสะสมไวในไขได ซึ่งโดยท่ัวไปสารสีสีเหลืองในไขจะเปนสารสี

ชนิดเซียแซนทีน (Zeaxanthin) และลูทีน (Lutein) (Verakunpiriya et al., 1996) จากการศึกษาครั้งน้ีอาจกลาวไดวาปลาตะกรับ 

มีความสามารถเปลี่ยนสารสีสีแดงในอาหารไปเปนสารสีสีเหลืองในไขได  

ผลของอาหารทดลองตอปริมาณจํานวนไขปลาตอนํ้าหนักแมปลา 1 กิโลกรัม (Relative fecundity) จํานวนลูกปลา

แรกฟกตอนํ้าหนักแมปลา 1 กิโลกรัม (Relative newly hatch fry) และคา SAI โดยจํานวนลูกปลาแรกฟกตอนํ้าหนักแมปลา 

1 กิโลกรัม เปนขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากการนําอัตราการฟกคูณกับคาความดกไข จากการศึกษาครั้งน้ีพบวา ชุดการทดลองท่ี 1  

มีปริมาณไขตอนํ้าหนักแมปลา 1 กิโลกรัมสูงสุด (relative fecundity) คือ 1,247,100 ฟอง และต่ําสุดคือ 1,024,100 ฟอง 

ในปลาท่ีไดรับอาหารทดลองชุดท่ี 3 แตไมมีความแตกตางระหวางชุดการทดลอง (P>0.05) ขณะท่ีจํานวนลูกปลาแรกฟก 

ตอนํ้าหนักแมปลา 1 กิโลกรัม มีมากท่ีสุดในปลาท่ีไดอาหารชุดการทดลองท่ี 2 คือ 473,700 ตัว และมีคาต่ําสุดในปลาท่ีไดรับ

อาหารชุดการทดลองท่ี 3 (369,500 ตัว) ขณะท่ีคา SAI มีคาสูงสุดในปลาท่ีไดรับอาหารทดลองชุดท่ี 2 แตกตางจากชุดการท่ี 4 
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อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) แตไมแตกตางจากชุดการทดลองท่ี 1 และ 3 (P>0.05) (ภาพท่ี 5) ซึ่งจากการศึกษาของ 

Veakunpiriya et al. (1996) ท่ีไมพบอิทธิพลของแอสตาแซนทินท่ีเติมในอาหารตอคา SAI ในปลา yellow tail แตในปลา 

rainbow trout พบวาระดับสารสีในอาหารแมพันธท่ีระดับ 33.3 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ทําใหอัตราการรอดตาย 

ชวงระยะ eyed stage ถึงระยะท่ีฟกเปนตัวมีคาสูงสุด และแตกตางจากชุดควบคุมท่ีมีสารสี 0.07 มิลลิกรัมตออาหาร  

1 กิโลกรัม อยางมีนัยสําคัญ (Ahmadi et al., 2006) ขณะท่ีในปลาหมอสี (cichild) ซึ่งเปนการศึกษาผลของการใหสารสีกลุม

แคโรทีนอยดกับแมปลาท่ีระดับ 5.82 ug/g (84.9% lutein, 10.7% B-carotene, 4.3% zeaxanthin) เทียบกับกลุมควบคุม 

ท่ีมีสารสีนอยกวา 1 ug/g แลวศึกษาผลในลูกปลาโดยพบวาลูกปลาจากแมปลาท่ีไดรับอาหารท่ีเสริมสารสีสามารถมีชีวิตไดนานกวา

ลูกปลาท่ีไดรับอาหารกลุมควบคุม (Brown et al., 2014) หากเทียบเคียงกับการทดลองน้ีท่ีพบวาการเติมสารสีในอาหาร

สําหรับแมปลาตะกรับในปริมาณท่ีระดับสูงสุด (40 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม) ทําใหลูกปลามีความแข็งแรงนอยโดย

พิจารณาจากคา SAI ซึ่งจากการศึกษาครั้งน้ีและการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีกลาวมากอนหนาช้ีใหเห็นวาสารสีในอาหารพอแมพันธุมีผลตอ

ความแข็งแรงของลูกปลา ซึ่งอาจแตกตางไปตามชนิดของปลา ระดับของสารสี และอาจรวมถึงชนิดของสารสีท่ีมีในอาหาร 

 
ภาพท่ี 5 จํานวนไขปลาตอนํ้าหนักแมปลา 1 กิโลกรัม จํานวนตัวออนตอนํ้าหนักแมปลา 1 กิโลกรัม และคา Survival 

 Activity Index (SAI), T1 – T4: ชุดการทดลองท่ี 1 - 4 

 

 สําหรับบทบาทหนาท่ีของสารสีในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าน้ัน จากการรวบรวมเอกสารของ Nakano and Wiegertjes (2020) 

สามารถแบงบทบาทของสารสีสําหรับสัตวนํ้าไดเปน 1) มีสวนชวยกระตุนภูมิคุมกันในสัตวนํ้า 2) มีสวนชวยปองกัน 

ความเสียหายของผนังเซลลของไขปลา และลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความเครียดตาง ๆ ในกระบวนการเลี้ยง  

ซึ่งในสวนท่ีเก่ียวของกับระบบภูมิคุมกันน้ัน หากมีปริมาณสารสีท่ีคอยทําหนาเปนสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidants) มากเกินไป 

สารสีสวนท่ีมากเกินไปเหลาน้ีก็จะไปรบกวนกระบวนการสราง reactive oxygen species (ROS) และ reactive nitrogen 

species (RNS) ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญท่ีเซลลท่ีเก่ียวของกับระบบภูมิคุมกันสรางข้ึนเพ่ือทําลายเช้ือโรคท่ีเขาสูรางกาย และ

จากการรวบรวมเอกสสารของ Palace and Werner (2006) พบวาในชวงเริ่มตนของการพัฒนาของลูกปลาวัยออน (Larvae 

early development) สารสีท่ีทําหนาท่ีเปนโครงสรางของวิตามินเอ (provitamin carotenoids forms) จะทําหนาท่ี

เก่ียวของกับการเจริญเติบโต และจําเปนสําหรับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงและรักษาสภาพของเยื่อบุผิว และสามารถ

เปลี่ยนเปนวิตามินท่ีทําหนาท่ีเปนสารท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารูปราง (morphogen) จากบทบาทหนาท่ีของสารสีดังกลาว

ช้ีใหเห็นวาการมีสารสีในอาหารในระดับท่ีไมเหมาะสม (มากหรือนอยเกินไป) อาจทําใหระบบภูมิคุมกันของสัตวนํ้าทําหนาท่ี 

ไมเต็มท่ี และอาจทําใหการพัฒนาตัวออนระยะเริ่มตนทําไดไมสมบูรณท่ีอาจสงผลตอเน่ืองตอความแข็งแรงของลูกปลาระยะเริ่มตน 

ซึ่งนาจะสอดคลองกับคา SAI ท่ีไดจากการศึกษาครั้งน้ี  
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สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาครั้งน้ีสามารถกลาวไดวาการพนเคลือบสารสีลงบนอาหารเม็ดสําเร็จรูปสามารถนําสงสารสีเขาสูปลา

ตะกรับและนําสงตอไปยังรังไขปลาตะกรับได และเมื่อพิจารณาจากจํานวนเพศเมียท่ีสมบูรณเพศในชวงเริ่มตนของการพัฒนา

เขาสูวัยเจริญพันธุ จํานวนปลาเพศเมียท่ีแสดงลักษณะความสมบูรณเพศในชวงทดสอบศักยภาพการเพาะพันธุ จํานวนลูกปลา

ตอนํ้าหนักแมปลา 1 กิโลกรัม และคา SAI สามารถสรุปไดวาสารสีแอสตาแซนทินมีความจําเปนสําหรับแมพันธุปลาตะกรับ 

และระดับท่ีเหมาะสมสาํหรับการเสริมในอาหารเม็ดสําเร็จรูปดวยวิธีการพนเคลือบสําหรับปลาตะกรับเพศเมีย คือ 10 มิลลิกรัม 

ตออาหาร 1 กิโลกรัม  
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การเพาะพันธุเพรียงทราย (Perinereis nuntia Savigny, 1818) โดยวิธีการผสมเทียม 

 

นันทวัน ศานติสาธิตกลุ1* สิริวรรณ หนูเซง2 พิชญา ชัยนาค1 และ วันดี ผกามาศ1 

1ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงภูเก็ต 
2ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวนํ้าชายฝงสุราษฎรธานี 

 

บทคัดยอ 

 การทดลองการเพาะพันธุเพรียงทราย (Perinereis nuntia Savigny, 1818) โดยวิธีการผสมเทียมแบงการศึกษา

ออกเปน 4 สวน ไดแก 1) การศึกษาวิธีผสมเทียมท่ีเหมาะสมตอการเพาะพันธุเพรียงทราย พบวามีอิทธิพลรวมระหวางวิธี 

การผสมเทียมและวิธีการรีดเซลลสืบพันธุ (p<0.05) โดยพอแมพันธุเพรียงทรายท่ีผสมเทียมแบบเปยกดัดแปลง 2 และเปดชอง

สวนปลองตอนหนา ใหอัตราการปฏิสนธิ (66.26±2.54%) และอัตราการฟก (39.00±3.05%) สูงสุด และมีความแตกตางอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับชุดการทดลองอ่ืน ๆ 2) การศึกษาลําดับการผสมเซลลสืบพันธุของพอแมพันธุเพรียงทราย

ท่ีเหมาะสมตอการผสมเทียม พบวาการนํานํ้าเช้ือลงผสมกอนไขใหอัตราการปฏิสนธิ และอัตราการฟกสูงกวาการนําไขและ

นํ้าเช้ือลงผสมพรอมกัน และการนําไขลงผสมกอนนํ้าเช้ือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีอัตราการปฏิสนธิและอัตราการฟกเฉลี่ย 

83.92±1.77% และ 43.17±1.57% ตามลําดับ 3) การศึกษาอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียท่ีเหมาะสมตอการผสมเทียมเพรียงทราย 

พบวาอัตราสวนเพศผูตอเพศเมีย 1:1.5 เปนอัตราสวนเพศท่ีเหมาะสมในการผสมเทียมเพรียงทรายโดยมีอัตราการปฏิสนธิสูง 

(83.53±1.32%) และอัตราการฟกสูงสุด (81.55±1.94%) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับชุดการทดลองอ่ืน 

4) การศึกษาประสิทธิภาพการผสมเทียมพอแมพันธุท่ีมีความพรอมในการผสมพันธุตางกัน (พอแมพันธุท่ีพรอมผสมพันธุ พอแมพันธุ

ท่ีไมพรอมผสมพันธุ และพอแมพันธุท่ีปลอยเซลลสืบพันธุไดไมสมบูรณ) พบวาการผสมเทียมพอแมพันธุในทุกชุดการทดลองให

อัตราการปฏิสนธิ และอัตราการฟกมากกวา 80% และแตกตางกันอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p>0.05) เชนเดียวกับอัตราการรอดตาย 

และจํานวนปลองของลูกพันธุเพรียงทราย (อายุ 60 วัน) ท่ีมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  

จากการศึกษาน้ีสรุปไดวาวิธีการผสมเทียมแบบเปยกดัดแปลง 2 รวมกับการรีดเซลลสืบพันธุโดยเปดชองสวนปลองตอนหนา 

และนํานํ้าเช้ือลงผสมกอนไข โดยใชอัตราสวนเพศในการผสมเทียม 1:1.5 เปนวิธีการผสมเทียมท่ีดีท่ีสุดท่ีทําใหสามารถผลิต 

ลูกเพรียงทรายไดในปริมาณมาก สามารถใชพอแมพันธุเพรียงทรายในฟารมเลี้ยงอยางคุมคาซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการสงเสริมให

มีการเพ่ิมของปริมาณลูกสัตวนํ้าสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในอนาคต 

 

คําสําคัญ: เพรียงทราย การผสมเทียม อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟก อัตราการรอดตาย 

   

*ผูรับผิดชอบ: 79 ถนนวิเชียรชม ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 

 โทร. 0 7432 1142 E-mail: sarawanee.bun@gmail.com 
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Breeding of Sand Worm (Perinereis nuntia Savigny, 1818) by Artificial Insemination 

 

Nanthawan Santisathitkul1* Siriwan Nooseng2 Pitchaya chainark1 and Wandee phakamat1 
1Phuket Coastal Aquaculture Research and Development Center 
2Surat Thani Coastal Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 

 Artificial insemination of sand worm (Perinereis nuntia Savigny, 1818) was studied. The study was 

divided into 4 experiments. The first experiment was to evaluate a suitable method of artificial insemination 

for sand worm breeding. The result was found that there was a significant interaction between patterns  

of artificial insemination and methods of gamete extraction (p<0.05). The artificial insemination with 

modified wet-II method and cutting anterior segments revealed the highest fertilization (66.26±2.54%) and 

hatching rate (39.00±3.05%) comparing with other treatments (p<0.05). The second experiment was to study 

a suitable sequences of gamete transfer into breeding tank for sand worm artificial insemination. The results 

showed that transferring of sperms into breeding tank prior to mixing with eggs was a suitable sequence 

resulting in a significant higher (p<0.05) fertilization and hatching rates (83.92±1.77% and 43.17±1.57%, respectively) 

than transferring and mixing of both sperms and eggs simultaneously or transferring of the eggs prior to the mixing 

of sperms into the breeding tank. The third experiment was to evaluate an optimal sex ratio of sandworm 

for artificial insemination. The ratio of male: female at 1:1.5 was the optimum sex ratio with a higher 

fertilization rate (83.53±1.32%) and hatching rate (81.55±1.94%) statistical significantly (p<0.05) than those 

of other treatments. The fourth experiment was to determine the efficacy of sand worm insemination 

using different spawner conditions, (completed spawner, non-spawner, and incomplete spawner). The result showed 

non-significant difference (p>0.05) among all groups of the spawner, which the fertilization and hatching rates 

were found higher than 80%. Whilst the survival rates of juvenile included number of body segments (60 days 

after hatching) did not show statistically significant difference (p>0.05). In conclusion, this study revealed 

the best method of artificial insemination of sand worm using a modified wet-II method and cutting anterior segments, 

followed by the use of suitable sequence of gamete transfer into breeding tank (transfer of sperms prior to mixing 

with eggs), and the optimum sex ratio of 1 male:1.5 female. This method allowed a massive production  

of juvenile sand worm and enable the cost-effectiveness of using the sandworm broodstock which expected 

to promote the improvement of the future seed production in aquaculture. 

 

Keywords: sand worm (Perinereis nuntia), artificial insemination, fertilization rate, hatching rate, 

 survival rate 
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การประยกุตใชโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลในอาหารกุงแชบวย (Fenneropenaeus merguiensis 

De Man, 1888) วยัออน 

 

ลัดดาวัลย ครองพงษ1* ธนิกานต บัวทอง2 จีราพร ฟูวุฒิ1 และ ณฐัธยาน คงขึม3 
1ศูนยวจิัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ำชลบุร ี
2กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ำ 
3ดานตรวจประมงกระบี ่

 

บทคัดยอ 

 การประเมินผลการโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลที่หมักดวยเชื้อแบคทีเรียชนิด Lactobacillus plantarum 

สายพันธุ TISTR No.541 ในสูตรอาหารทดลองอนุบาลลูกกุงแชบวยวัยออน เปรียบเทียบกับอาหารที่มีจำหนายในทองตลาด

สำหรับลูกกุงทะเล (T1) อาหารสูตรที่ใชปลาปน (T2) อาหารสูตรที่ใชไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลปริมาณ 25 เปอรเซ็นต 

และอาหารสูตรที่ใชไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเล 50 เปอรเซ็นต เลี้ยงลูกกุงแชบวยตั้งแตระยะไมซีส 1 (M1) ถึงระยะโพสลาวาร 

3 (PL3) สูตรละ 6 ซ้ำ พบวาลูกกุงแชบวยที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรท่ีใชไฮโดรไลเสตในสูตรอาหาร 50 เปอรเซ็นต มีอัตรารอดตาย 

(36.31±4.49%) และมีคา RNA/DNA ratio สูงสุด (197.48±75.59 µg/mg) (p<0.05) 

 

คำสำคญั: โปรตีนไฮโดรไลเสต ลูกกุงแชบวย เศษปลาทะเล 
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Application of marine fish waste protein hydrolysate in banana shrimp  

(Fenneropenaeus merguiensis  De Man, 1888) larvae diet 

 

Laddawan Krongpong1* Tanikan Buathong2 Jeeraporn Foowut1 and Natthaya Khongkhuem3  
1Chonburi Aquatic Animal Feed Research and Development Center 
2Aquatic Animal Feed Research and Development Division 
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Abstract 

 Evaluation of marine fish waste protein hydrolysate (MFW) produced by Lactobacillus plantarum 

TISTR No.5 4 1  fermentation mixed in experimental diets for Banana shrimp larvae were done. Four diets; 

marine shrimp larvae feed (T1), fishmeal-based diet (T2), 25% MFW mixed diet (T3) and 50% MFW mixed 

diet (T4) were fed Banana shrimp from Mysis 1 (M1) to Postlarvae-3 (PL3) with 6 replications. The results 

indicated 50% MFW mixed diet showed the highest in both survival rate (36.31±4.49%) and growth performance, 

as well as RNA/DNA ratio indicator (197.48±75.59 µg/mg) compared to other diets (p<0.05). 

 

Keywords: protein hydrolysate, banana shrimp, marine fish waste 
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คำนำ 

 กุงแชบวยหรือ Banana Shrimp (Fenneropenaeus merguiensis De Man, 1888) เปนกุงทะเลทองถ่ินชนิดหลัก

ของประเทศไทยที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เปนที่นิยมในการบริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศเนื่องจากเนื้อมีรสชาติดี 

ปจจุบันผลผลิตกุงแชบวยสวนใหญมาจากการจับจากธรรมชาติ ขอมูลสถิติกรมประมงพบวาปริมาณการจับกุ งทะเลจาก

ธรรมชาติในป 2562 เทากับ 29,887.37 ตัน เปนกุงแชบวยมากที่สุดเทากับ 5,538.54 ตัน คิดเปน 18.53 เปอรเซ็นตของ

ปริมาณการจับกุงทะเลจากการทำประมงพื้นบาน (กรมประมง,  2563ก) และในป 2562 กลุมสถิติการประมง กรมประมง 

รายงานวามีผลผลิตกุงแชบวยท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณนอยเพียง 160 ตัน คิดเปน 0.04 เปอรเซ็นตของผลผลิตกุงทะเล

ที ่ไดจากการเพาะเลี้ยง (396,773 ตัน) เทานั ้น ซึ่งเปนผลผลิตจากการเลี ้ยงแบบกึ ่งพัฒนา (semi-intensive) ในจังหวัด

สมุทรปราการ จันทบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร (กรมประมง, 2563ข) กรมประมงเปน

หนวยงานหลักที่เพาะพันธุกุงแชบวยปลอยสูธรรมชาติอยางตอเนื่องเพื่อเปนการอนุรักษสายพันธุกุงทองถิ่น และเพิ่มปริมาณ

ผลผลิตในแหลงน้ำ ในขณะเดียวกันกรมประมงไดศึกษาและพัฒนาสายพันธุแมกุง การเลี้ยงพอแมพันธุ การเพาะเลี้ยงกุง 

ทั้งแบบก่ึงพัฒนาและแบบพัฒนา และสามารถผลิตพอแมพันธุกุงจากบอดินได (สุพจน และชัยรัตน, 2543ก) แตการเพาะเลี้ยง

ในกุ งแชบวยยังไมประสบความสำเร็จเทาที่ควร โดยเฉพาะการอนุบาลลูกกุงแชบวยวัยออนดวยอาหารสำเร็จรูป แมวา

การศึกษาของ สุพจน และชัยรัตน (2543ข) จะสามารถอนุบาลลูกกุงแชบวยดวยเครื่องใหอาหารอัตโนมัติที่ใหอัตรารอดตาย

ของกุงสูง แตก็ยังตองอาศัยอาหารธรรมชาติอยูตลอดชวงระยะเวลาการทดลอง เนื่องจากฐานขอมูลเกี่ยวกับการเพาะเลี ้ยง 

กุงแชบวยยังไมครอบคลุมทุกมิติรวมทั้งยังไมมีอาหารสำเร็จรูปสำหรับการเลี้ยงกุงแชบวย  

 การเพาะเลี้ยงกุงใหประสบความสำเร็จนั้นอาหารนับเปนปจจัยสำคัญอยางหนึ่งเนื่องจากอาหารมีผลตอคุณภาพของ

ลูกกุง อดีตการอนุบาลลูกกุงวัยออนนิยมใชอาหารจากธรรมชาติ ไดแก แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว ซึ่งมีขอเสียคือ

คุณคาทางโภชนาการไมสม่ำเสมอขึ้นกับฤดูกาล ปจจุบันมีการผลิตอาหารสำเรจ็รูปสำหรับกุงวัยออนตั้งแตระยะซูเอี้ยะ ถึงระยะ

โพสตลาวา เพ่ือทดแทนหรือใชรวมกับอาหารธรรมชาติ อาหารกุงวัยออนจำเปนตองมีสารอาหารครบถวนทั้งคุณภาพและปริมาณ 

เชน โปรตีน กรดอะมิโนจำเปน ไขมัน กรดไขมันจำเปน คลอเรสเตอรอล วิตามิน และแรธาตุ (Kanazawa, 1989) เพ่ือการพัฒนา

ที่ดีทำใหกุงมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายสูง ซึ่งตองคำนึงถึงวัตถุดิบที่เปนแหลงของโปรตีน 

ซึ่งสวนใหญมาจากสัตวทะเล เชน ปลาปน หมึกปน คริลปน และกุงปน เปนตน แตวัตถุดิบโปรตีนจากทะเลมีปริมาณลดลง 

ราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะปลาปน เนื่องจากปริมาณการจับลดลงในขณะที่ความตองการในอุตสาหกรรมอาหารสัตวน้ำเพิ่มขึ้น 

(Tacon and Metian, 2008) จึงมีการนำวัตถุดิบโปรตีนทางเลือกที่มีคุณภาพดีมาใชทดแทนหรือแทนที่บางสวน เชน โปรตีน

ไฮโดรไลเสต (protein hydrolysate) ซึ่งโปรตีนไฮโดรไลเสตมีคุณคาทางโภชนาการสูงประกอบดวยโปรตีน กรดอะมิโนจำเปน 

และกรดไขมันจำเปนโดยเฉพาะโอเมกา 3 นอกจากนี้มีการศึกษาพบวาโปรตีนไฮโดรไลเสตยังมีกรดอะมิโนอิสระ (free amino 

acids) และโปรตีนสายสั ้น (peptides) ทำใหส ัตวน ้ำสามารถนำไปใชได ดีข ึ ้น ม ีค ุณสมบัติในการตานอนุม ูลอิสระ 

(antioxidative activity) (Wu et al., 2003; Klompong et al., 2007) รวมทั ้งมีคุณสมบัติในการดึงดูดการกิน (Gildberg 

and Stenberg, 2001) ศูนยวจิัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ำชลบุรี ไดทำการศึกษาการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเล 

โดยธนิกานต และคณะ (2562ก) พบวาผลิตภัณฑที่ไดจากการหมักเศษปลาทะเลดวยแบคทีเรีย Lactobacillus plantarum 

TISTR No. 541 มีโปรตีนที่มีขนาดโมเลกุลเล็ก และเปนโปรตีนท่ีละลายน้ำไดดี มีโอกาสท่ีลูกกุงจะนำไปใชประโยชนไดดี 

 ปจจุบันมีการนำเทคนิคทางชีวโมเลกุลมาประยุกตใชเพื่อศึกษาสภาวะโภชนาการ (Nutrition conditions) การเจริญเติบโต

และสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวติ โดยใชวิธกีารวัด RNA/DNA ratio (nucleic acid ratio) ซึ่งปริมาณ DNA แสดงออกถึงลักษณะทาง

พันธุกรรมของสัตวน้ำชนิดนั้นและจะมีความคงที่ในเซลล ในขณะที่ปริมาณ RNA มีความเกี่ยวของกับการสังเคราะหโปรตีน 

และจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อมีการสังเคราะหโปรตีนมากขึ้น (Raae et al., 1988) จึงมีการนำ RNA/DNA ratio มาประยุกตใช

ในการศึกษาการเจริญเติบโตของสัตวน้ำ (Bulow, 1970) ไดแก แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว (Dortch et al., 1983; Wagner 

et al., 1998) หอยแมลงภู (Yeung and Leung, 2013) ปลาทะเลวัยออน (Buckley, 1984) และกุงวัยออน (Regunathan 
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and Kitto, 2014; Kim et al., 2006; Lemos et al., 2002; Moss, 1994; Thomas and Diwan, 1990) เนื่องจากใชตัวอยางนอย 

ลดความคลาดเคลื่อนในการช่ังน้ำหนักและการวัดความยาวในสัตวน้ำขนาดเล็ก อีกทั้งยังใชระยะเวลาสั้น จึงเปนอีกเทคนิคหนึ่ง

ที่สามารถชวยลดปญหาในการทำงานวิจัยในสัตวน้ำขนาดเล็กได 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อทราบการเจริญเติบโตของลูกกุงแชบวย จากระยะไมซิส 1 (M1) ถึง โพสตลาวา 3 (P3) ที่เลี้ยงดวยอาหาร

ผสมโปรตีนไฮโดรเลเสตจากเศษปลาทะเลในสูตรอาหาร  

 2. เพื่อทราบอัตรารอดตายของลูกกุงแชบวย จากระยะไมซิส 1 (M1) ถึง โพสตลาวา 3 (P3) ที่เลี้ยงดวยอาหารผสม

โปรตีนไฮโดรเลเสตจากเศษปลาทะเลในสูตรอาหาร  

 

วิธีดำเนินการ 

 1. การวางแผนการทดลอง 

  1.1 แผนการทดลอง 

   วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely randomized Design, CRD) โดยแบงชุด

การทดลองตามสูตรอาหารที่ใชในการอนุบาลลูกกุงแชบวยเปน 4 ชุดทดลอง ชุดการทดลองละ 6 ซ้ำ ดังน้ี 

   ชุดทดลองท่ี 1 อาหารสำเร็จรูปที่จำหนวยในทองตลาดสำหรับลูกกุงทะเล 

   ชุดทดลองท่ี 2 อาหารสูตรปลาปน  

   ชุดทดลองท่ี 3 อาหารสูตรท่ีใชโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเล 25%  

   ชุดทดลองท่ี 4 อาหารสูตรท่ีใชโปรตีนไฮโดรไลเสตเศษจากปลาทะเล 50%  

  1.2 สถานที่ และระยะเวลาดำเนินการทดลอง 

   ดำเนินการทดลองที่ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ำชลบุรี ระหวางเดือนมกราคม 2563 ถึง

เดือนกรกฎาคม 2563 

 2. อุปกรณและวิธีการ 

  2.1 การเตรียมอาหารทดลอง 

   ผลิตอาหารโดยทำการชั่งวัตถุดิบอาหารทดลอง (โดยวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของวัตถุดิบหลัก

กอนทำการคำนวณสูตรอาหาร) ที่ไดจากการคำนวณสูตรสำหรับอาหารในชุดการทดลองที่ 2 ถึง 4 ดังตารางท่ี 1 โดยผสมวตัถุดิบ

ที่มีปริมาณนอยกอนผสมคลุกเคลาใหเขากันดวย Hobart mixer ประมาณ 10 นาที เติมน้ำประมาณ 30 เปอรเซ็นต แลวผสม

ใหวัตถุดิบเปนเนื้อเดียวกันกอนอัดเม็ดดวยเครื่องบดเน้ือ (mincer) ผานรูหนาแวนขนาด 1 มิลลิเมตร นำอาหารที่ไดมาทำใหแหง

ดวยตูอบลมรอนอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลาประมาณ 10 ชั่วโมง นำเม็ดอาหารแหงนำมาบี้หรือบดแลวรอน

ผานตะแกรง เพื่อใหอาหารทดลองมีขนาดที่เหมาะสมกับลูกกุงแตละระยะ โดย อาหารขนาด 50 - 100 ไมครอน สำหรับลูกกุง

ระยะไมซิส และขนาด 100 - 150 ไมครอน สำหรับระยะโพสตลาวา 1 ถึงระยะโพสตลาวา 3 (Laramore, 2000) เก็บตัวอยางอาหาร

ไวในตูเย็นท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส กอนการนำไปทดลองเลี้ยงตอไป (อาหารชุดการทดลองที่ 1 เปนอาหารแผน กอนทำ

การทดลองไดทำการบดและรอนผานตะแกรงรอนขนาดเดียวกันกับอาหารชุดการทดลองที่ 2 ถึง 4) 

  2.2 การวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของอาหารทดลอง 

   สุมเก็บตัวอยางอาหารชุดการทดลองละ 300 กรัม เพ่ือทำการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของ

อาหารทดลองทั้ง 4 สูตร โดยวิเคราะหปริมาณความชื้น (Moisture) ปริมาณเถา (Ash) และปริมาณโปรตีน (Crude Protein) 

ตามวิธีมาตรฐาน AOAC (2016) ปริมาณไขมันดวย Fat Extraction TFE2000 (LECO) ปริมาณกาก ตามวิธี In-house 

Method: Based on ISO 6865: 2000 ชนิดและปริมาณกรดไขมนัดวยเครื่อง Gas Chromatography (GC) ยี่หอ Agilent รุน 
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6890 ปริมาณโปรตีนท่ีละลายในน้ำ (soluble protein) ในตัวอยางอาหารทดลอง วิเคราะหตามวิธกีารของ Lowry et al. (1951) โดย

ใชโปรตีนจาก Bovine Serum Albumin (BSA) เปนสารละลายมาตรฐาน วดัคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นท่ี 750 นาโนเมตร 

   สวนปริมาณคารโบไฮเดรต หรือ NFE (Nitrogen Fee Extract) และพลังงานรวมในอาหาร 

(Gross Energy; GE) ใชวิธีคำนวณตามสูตร ของ NRC (1993) ดังนี ้

   คารโบไฮเดรต หรือ NFE (เปอรเซน็ต) = 100–(โปรตีน+ไขมัน+กาก+เถา) 

   ปริมาณพลังงานรวมในอาหาร (Gross Energy; GE) ใชวิธีการคำนวณตามสูตร ดังน้ี 

   GE (kcal/100 g) = (โปรตีนx5.64)+(ไขมันx9.44)+(คารโบไฮเดรตx4.11) 

  2.3 การเตรียมถังทดลอง ลูกกุงแชบวย และการใหอาหารทดลอง 

   เตรียมถังพลาสติกทรงกลม ปริมาตร 14 ลิตร จำนวน 24 ใบ เติมน้ำที่มีความเค็ม 31 - 32 พีพีที 

(สวนในพันสวน) ในถังแตละใบใหไดปริมาตร 10 ลิตร ใสหัวทรายถังละ 1 อัน ในระหวางการทดลอง เปลี่ยนถายน้ำในถัง

ประมาณ 30 เปอรเซ็นต ทุกวัน กอนใหอาหารมื้อแรกของวัน ตรวจวัดคณภาพน้ำ โดยวัดคา ความเค็ม (31 - 32 พีพีที) 

อุณหภูมิของน้ำ (28.0 - 32.5 °C) ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO; 4.60 - 6.05 mg/L) ความเปนกรดเปนดาง (pH; 8.0 - 8.3) 

ความเปนดาง (alkalinity; 103 - 123 mg/L) แอมโมเนีย (NH4+; 0.117 - 1.721 mg/L) และไนไตรท (0.017 - 0.059 mg/L) 

ตามวิธีของ APHA, AWWA and WPCE (1992)  

   ลูกกุงแชบวยไดจากการรวบรวมแมกุงแชบวยไขแกจากธรรมชาติ ตั้งแตระยะที่ 4 ขึ้นไป สำหรับ

การเพาะฟกในโรงเพาะฟกและอนุบาลของศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ำชลบุรี เมื่อลูกกุงพัฒนาเขาสูระยะซูเอี้ย 2 (Zoea-2; 

Z2) ทำการสุมลูกกุงลงในถังที่เตรียมไว ในอัตราความหนาแนนของลูกกุง 160 ตัวตอน้ำ 1 ลิตร (1,600 ตัวตอถัง) 

   การให อาหารทดลอง ล ูกก ุ งระยะซูเอ ี ้ย 2 (Z2) ถ ึง ซ ูเอ ี ้ย 3 (Z3) ให แพลงก ตอนชนิด 

Chaetoceros sp. เปนอาหารในปริมาณ 240,000 เซลลตอมิลลิลิตร ในเวลา 06.00, 12.00, 18.00 และ 21.00 น. เริ่มให

อาหารทดลองท้ัง 4 สูตรแกลูกกุงระยะไมซิส 1 (M1) ถึงโพสลาวาร 3 (P3) ความถ่ี 7 ครั้งตอวัน ในเวลา 06.00, 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 21.00 และ 03.00 น. โดยมีการเสริมอารทีเมียแรกฟก 1 ครั้งตอวัน ในเวลา 24.00 น.  

  2.4 การเก็บขอมูลการทดลอง 

   2.4.1 การเจริญเติบโต 

    2.4.1.1 ดานน้ำหนัก 

     กอนเริ่มตนการทดลองใหอาหารสำเร็จรูป สุมเก็บตัวอยางลูกกุงแชบวยระยะ

ซูเอี้ย 2 จำนวน 3,600 ตัว โดยแบงชั่งน้ำหนักจำนวน 6 ครั้ง ๆ ละ 600 ตัว เพื่อหาคาเฉลี่ยน้ำหนักเริ่มตนของลูกกุง และ 

เมื่อลูกกุงพัฒนาเขาสูระยะโพสตลาวา 3 สุมชั่งน้ำหนักลูกกุงเพ่ือหาคาเฉลี่ยน้ำหนักสุดทาย แลวคำนวนเปอรเซ็นตน้ำหนักเพ่ิม

ของลูกกุงแชบวย ดังน้ี 

     เปอรเซ็นตน้ำหนักเพ่ิม = (น้ำหนักสุดทาย–น้ำหนักเริ่มตน)X100 

 

    2.4.1.2 ดัชนีทางชีวโมเลกุล (ความเขมขนของ RNA, DNA และ RNA/DNA ratio)  

     สุมเก็บตัวอยางลูกกุงแชบวยระยะซูเอ๊ียะ 2 สำหรับการวิเคราะหปริมาณกรด

นิวคลีอิก (RNA และ DNA) จำนวน 600 ตัว (RNA 300 ตัว และ DNA 300 ตัว) สำหรับตัวอยางเริ่มตน และสุมเก็บตัวอยางลูกกุง

ในแตละระยะ (M1, M2, M3, P1, P2, P3) ชุดการทดลองละ 140 ตัว (RNA 70 ตัว และ DNA 70 ตัว ทำการสกัดตัวอยางสกดั 

RNA และ DNA ในตัวอยางลูกกุง ตามวธิขีอง Lemos et al. (2002) คำนวณปริมาณ RNA และ DNA ตามสมการ ดังนี ้

     ปริมาณ RNA = 40 µg RNA/mlxOD(A260)xจำนวนเทาการเจือจาง หนวยเปน 

µg/mg 

น้ำหนักเริ่มตน 
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     ปริมาณ DNA = 50 µg DNA/mlxOD(A260)xจำนวนเทาการเจือจาง หนวยเปน 

µg/mg 

   2.4.2 อัตรารอดตาย 

    เมื่อลูกกุงพัฒนาเขาสูระยะ P3 นับจำนวนลูกกุงที่เหลือรอดทั้งหมด เปรียบเทียบกับ

จำนวนลูกกุงเริ่มตน (Z2) 

    อัตรารอดตาย (เปอรเซ็นต) = (จน.ลูกกุงเมื่อสิ้นสุดการทดลอง/จน.ลกูกุงเริ่มตน)x100 

 3. การวิเคราะหขอมลู 

  นำขอมูลผลของเปอรเซ็นตน้ำหนักเพ่ิม ปริมาณกรดนิวคลีอิก และอัตรารอดตาย วิเคราะหความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางชุดการทดลองดวย Duncan’s new 

multiple range Test ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  
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ตารางที่ 1 สวนประกอบของอาหารทดลองและคุณคาทางโภชนาการ  

*ธนิกานต และคณะ (2562ก) ลักษณะเปนผงแหง มีความชื ้น 14.35, โปรตีน 48.48, ไขมัน 13.82, เถา 6.19 และ

คารโบไฮเดรต 17.46% ตามลำดับ 

**ประกอบดวย วิตามินอี 5,000 หนวยสากล, ไนอะซิน 10 กรัม, วิตามินบี2 5.5 กรัม, วิตามินบี12 0.1 กรัม, วิตามินบี1 5.5 กรัม, 

อินอซิทอล 20 กรัม, วิตามินซี 35 กรัม, กรดโฟลิก 0.4 กรัม, วิตามินบี6 15 กรัม, กลูโคโนเดลตาแลคโตน 50 กรัม, สารปรุง

แตงอาหารสัตว 0.5 กรัม, สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว 0.5 กรัม, สื่อ เติมจนครบ 1 กก. 

***ประกอบดวย ซีลีเนยีม 0.5 กรมั, เหล็ก 10 กรัม, สังกะสี 7 กรัม, แมกนีเซียม 20 กรัม, ทองแดง 10 กรัม, แคลเซยีม 54.34 

กรัม, ฟอสฟอรสั 42 กรัม, สื่อ เตมิจนครบ 1 กก. 

วตัถดุบิ (เปอรเซน็ต) 
ชดุการทดลอง 

1 2 3 4 

ปลาปน (โปรตีน 69.38%)  36.00 27.00 18.00 

ไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเล* (โปรตีน 48.18%)  0.00 25.20 50.40 

หมึกปน  12.00 9.00 6.00 

กากถั่วเหลือง  10.00 7.50 5.00 

หวีทกลูเตน (wheat gluten) 
 

10.00 7.50 5.00 

แปงสาลี  8.00 8.00 4.00 

แปงมันสำปะหลัง  13.47 5.27 1.07 

น้ำมันถั่วเหลือง  2.00 2.00 2.00 

โคลีน คลอไรด (50%)  0.20 0.20 0.20 

วิตามินรวม**  1.50 1.50 1.50 

แรธาตุรวม***  1.50 1.50 1.50 

วิตามินซ ี(ascorbic acid 35%)  0.20 0.20 0.20 

สารถนอมคณุภาพอาหารสัตว (BHT)  0.02 0.02 0.02 

โคเลสเตอรอล (Cholesterol)  0.05 0.05 0.05 

วิตามินอี (50%)  0.06 0.06 0.06 

สารเหนียว (CMC)  1.00 1.00 1.00 

โมโนแคลเซียม ฟอสเฟต  2.00 2.00 2.00 

เลซติิน  2.00 2.00 2.00 

รวม  100 100 100 

คุณคาทางโภชนาการ     

ความชื้น (%) 5.90± 2.60d 11.02±0.12c 13.00±0.03b 14.11±0.15a 

โปรตีน (% น้ำหนกัแหง) 52.25±0.22 51.18±0.18 53.11±0.27 53.87±0.21 

ไขมัน (% นำ้หนักแหง) 15.38±0.15a 9.34±0.19d 11.00±0.17c 14.30±0.17b 

เถา (% น้ำหนักแหง) 17.89±0.07a 13.90±0.14b 12.02±1.08c 11.58±0.11c 

กาก (% น้ำหนกัแหง) 0.54±0.06c 0.92±0.01a 0.68±0.02b 0.48±0.01d 

คารโบไฮเดรต (NFE) (%) 13.94±0.27d 24.66±0.18a 23.19±1.15b 19.78±0.10c 

พลังงานรวม (GE: kcal/100 g) 497.19±0.95b 478.14±1.80c 498.72±5.00b 520.06±0.53a 

ปริมาณโปรตนีที่ละลายในน้ำ (soluble protein, %) 18.99±0.20b 11.34±0.08d 17.65±1.14c 26.91±0.47a 

Essential Fatty Acid Profiles (mg/ g DW) 

Linoleic (C18:2n-6)  12.41 17.27 13.63 16.02 

Alpha Linolenic acid (C18:3n-3) 2.59 1.87 1.60 1.93 

Arachidonic acid (C20:4n-6) 2.16 0.62 0.99 1.45 

Eicosapentaenoic acid, EPA (C20:5n-3) 0.33 0.27 0.32 0.42 

Docosahexaenoic acid, DHA (C22:6n-3) 0.35 0.40 0.44 0.61 
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ผลการทดลอง 

 การทดลองประยุกตใชโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลเปนแหลงวัตถุดิบโปรตีนทางเลือกในสตูรอาหารสำหรับ

การอนุบาลลูกกุงแชบวยวัยออน ในครั้งนี้ใชวัตถุดิบโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเล ซึ่งเปนผลิตภัณฑท่ีหมักดวยแบคทีเรยี

ชนิด L. plantarum (ธนิกานต และคณะ, 2562ก) นำมาใชในสูตรอาหารทดลองที่ระดับ 0 (T2), 25 (T3) และ 50% (T4) และ

เปรียบเทียบกับอาหารสำเร็จรูปที่มีจำหนายในทองตลาด (T1) โดยอาหาร T1 เปนอาหารที่ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ำชลบุรี 

ใชในการอนุบาลลูกกุงแชบวยสำหรับการปลอยสูแหลงน้ำธรรมชาติในพื้นที่ชายทะเลจังหวัดชลบุรี อาหารทดลองทั้ง 4 ชุดการทดลอง 

(รายละเอียดตามตารางท่ี 1) มีโปรตีนใกลเคียงกัน ในชวง 51.18 – 53.87 % การใชผลิตภัณฑโปรตีนไฮโดรไลเสตในปริมาณสงู

ในสูตร พบวาสงผลใหอาหารทดลองสูตรชุดการทดลอง T4 มีปริมาณโปรตีนละลายน้ำ (26.91±0.47%) มากกวาอาหารชุด 

การทดลองอ่ืนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) รองลงมาไดแก อาหารทดลองชุด T1 (18.99±0.20%), T3 (17.65±1.14%) 

และ T2 (11.34±0.08%) ตามลำดับ และอาหารทดลองชุด T4 ยังมีกรดไขมันชนิด EPA และ DHA มากกวาอาหารทดลอง 

ชุดอ่ืนอีกดวย อาหารทดลองท้ัง 4 ชุดท่ีประกอบขึ้น นำมาใชอนุบาลลูกกุงแชบวยจากระยะไมซิส 1 ถึง โพสตลาวา 3 (ยังคงให

อารทีเมีย 1 มื้อ) ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย ปรากฎผลการทดลอง ดังนี ้

 1. ดานการเจริญเติบโต 

  1.1 น้ำหนัก 

   เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวาลูกกุงแชบวยที่อนุบาลดวยอาหารทดลองทั้ง 4 ชุดการทดลอง พบวา 

ล ูกกุ งมีน้ำหนักเฉลี ่ยสุดทาย เทากับ 0.52±0.07, 0.51±0.11, 0.57±0.07 และ 0.59±0.05 มิลลิกรัม ตามลำดับ และ 

มีเปอรเซ็นตน้ำหนักเพ่ิม เทากับ 123.28±31.72, 118.32±48.16, 140.98±30.08 และ 152.38±19.36 เปอรเซ็นต ตามลำดบั 

ทั้งนี้พบวา น้ำหนักเฉลี่ยสุดทายและเปอรเซ็นตน้ำหนักเพิ่ม ของลูกกุงแชบวยที่ใหอาหารทั้ง 4 ชุด แตกตางกันอยางไมมี

นัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที ่2 การเจรญิเติบโตดานนำ้หนักของลูกกุงแชบวยที่เลี้ยงดวยอาหารทดลอง 4 ชุดการทดลอง 

 ชุดการทดลอง 

 T1 T2 T3 T4 

น้ำหนักเฉลี่ยเริ่มตน (มก.) 0.23 ± 0.04 0.23 ± 0.04 0.23 ± 0.04 0.23 ± 0.04 

น้ำหนักเฉลี่ยสดุทาย (มก.) 0.52 ± 0.07 0.51 ± 0.11 0.57 ± 0.07 0.59 ± 0.05 

เปอรเซ็นตน้ำหนักเพ่ิม (%) 123.28 ± 31.72 118.32 ± 48.16 140.98 ± 30.08 152.38 ± 19.36 

หมายเหตุ น้ำหนักของลูกกุงแชบวย มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถติ ิ(p>0.05) 

 

  1.2 ความเขมขนของ RNA, DNA และ RNA/DNA ratio ในลูกกุงแชบวยระยะโพสตลาวา 3 

   1.2.1 ความเขมขน RNA 

    จากการวัดปริมาณ RNA พบวาลูกกุงแชบวยที่เลี้ยงดวยอาหารทดลองชุด T3 มีปริมาณ 

RNA (428.71±165.48 µg/mg) แตกตางอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) กับลูกกุงที่เลี ้ยงดวยอาหารทดลองชุด T1 

(367.25±120.43 ug/mg) และชุด T4 (306.87±86.75 µg/mg) ในขณะที่ลูกกุงท่ีเลี้ยงดวยอาหารชุดการทดลอง T2 มีปริมาณ 

RNA (191.96±66.22 µg/mg) นอยกวาในลูกกุงชุดการทดลอง T3 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) กับ (ภาพที่ 1)  
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ภาพที่ 1 ความเขมขน RNA ในลูกกุงแชบวยระยะโพสตลาวา 3 ที่อนุบาลดวยอาหารทดลอง 4 ชุด 

 

   1.2.2 ความเขมขน DNA 

    ปริมาณ DNA ในลูกกุงแชบวยที่อนุบาลดวยอาหารชุดการทดลอง T3 (7.17±1.59 µg/mg) 

มีคาแตกตางอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) กับลูกกุงที่อนุบาลดวยอาหารชุดการทดลอง T1 (5.95±2.31 µg/mg) และ

ชุดการทดลอง T2 (5.30±2.03 µg/mg) ในขณะที่ลูกกุงที่อนุบาลดวยอาหารทดลองชุด T4 มีปริมาณ DNA (2.13±1.33 µg/mg) 

นอยกวาลูกกุงที่อนุบาลดวยอาหารทดลองชุด T1 และ T3 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) (ภาพที่ 2) 

 

 
ภาพที่ 2 ความเขมขน DNA ในลกูกุงแชบวยระยะโพสตลาวา 3 ที่อนุบาลดวยอาหารทดลอง 4 ชุด  
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   1.2.3 อัตราสวน RNA/DNA ratio 

    ล ูกก ุ งท ี ่อน ุบาลด วยอาหารทดลองชุดการทดลองที ่  T4 ม ีค า RNA/DNA ratio 

(197.48±75.59) แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) กับลูกกุงที่เลี้ยงดวยอาหารสูตร T1, T3 และ T2 (59.84±31.72, 

58.45±9.71 และ 45.19±35.04 ตามลำดับ) (ภาพที่ 3) 

 

 
ภาพที่ 3 อัตราสวน RNA/DNA ratio ในลูกกุงแชบวยระยะโพลตลาวา 3 ที่อนุบาลดวยอาหารทดลอง 4 ชุด  

 

 2. อัตรารอดตาย 

  เมื่อลูกกุงพัฒนาเขาสูระยะโพสตลาวา 3 พบวา อัตรารอดตาย (%) ของลูกกุงแชบวยที่อนุบาลดวยอาหาร

ทดลองชุด T4 มีอัตรารอดตาย (36.31±4.49%) แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) กับชุดการทดลอง T3, T1 และ 

T2 (26.61±5.97, 26.63±3.23 และ 14.08±7.09) ตามลำดับ ในขณะที่ลูกกุงที่อนุบาลดวยอาหาร T1 และ T3 มีอัตรารอดตาย

แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) และลูกกุงที่อนุบาลดวยอาหารทดลองชุด T2 มีอัตรารอดตายนอยกวาลูกกุง

ที่อนุบาลดวยอาหารชุด T1, T3 และ T4 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) (ภาพที่ 4) 

 

 
ภาพที่ 4 อัตรารอดตายของลูกกุงแชบวยระยะโพสตลาวา 3 ที่อนุบาลดวยอาหารทดลอง 4 ชุด  
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วจิารณผล 

 การทดลองประยุกตใชโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลในสูตรอาหารสำหรับการอนุบาลลูกกุงแชบวยวัยออน

จากระยะ M1 ถึง P3 ในครั้งนี้ มีจุดมุ งหมายเพื่อลดการใชอาหารมีชีวิตที่มีคุณคาทางโภชนาการไมแนนอน และตองใช

ทรัพยากรและแรงงานในการเตรียมการลวงหนา โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานอาหารสำเร็จรูปสำหรบัลูกกุงทะเลวยัออนที่มีความสำคญั

ตอการเจริญเติบโต ควรจะมีปริมาณโปรตีน และไขมันสูง เมื่อเปรียบเทียบกับกุงที่อายุที่มากกวา เพื่อตอบสนองตอขบวนการ 

เมตาบอลิซึ่มของการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงรูปรางของลูกกุงวัยออน ซึ่งตองอาศัยพลังงานในการเปลี่ยนแปลงรูปรางดวย 

(NRC, 2011) Wouters and Fegan (2004) แนะนำวาอาหารลูกกุงวัยออนควรมีโปรตีน และไขมัน อยูในชวง 45 - 57 และ 

10 - 29 % ตามลำดับ ในขณะที่ Durruty et al. (2002) อางตาม NRC (2011) ศึกษาความตองการโปรตีนในอาหารของ 

กุงทะเลชนิด L. vannamei และ L. setiferus พบวา ความตองการโปรตีนจะเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา เมื่อลูกกุงเจริญและพัฒนา

จากระยะซูเอี ้ย สูระยะไมซิส (จากโปรตีน 30 เปน 60%) ซึ ่งอาหารทดลองทั้ง 4 ชุดการทดลองของการศึกษาในครั ้งนี้  

มีปริมาณโปรตีนอยูในชวงการแนะนำดังกลาว ทั้งนี้พบวาอาหารชุดการทดลองที่มีสวนประกอบของโปรตีนไฮโดรไลเสตจาก 

เศษปลาทะเลในปริมาณมากในสูตร สงผลใหปริมาณไขมันรวมในสูตรอาหารทดลองสูงขึ้นตามดวยเนื่องจากผลิตภัณฑดังกลาว 

มีปริมาณไขมันสูง (13.82%) และมีกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัวสูง Highly unsaturated fatty acid (HUFA) ที่ประกอบดวย DHA 

และ EPA ในปริมาณสูงกวาชุดการทดลองอื่นซึ่งกรดไขมันทั้งสองชนิดดังกลาว นอกจากจะมีความสำคัญตอการเจริญเติบโต 

ยังมีความสำคัญตอการพัฒนาระยะของลูกกุงดวย ดังตัวอยางการศึกษาการเสริมกรดไขมัน HUFA ใหกับโรติเฟอรและอารทีเมีย

สำหรับอนุบาลลูกกุ งขาว (Penaeus vannamei) ระยะ Z2-P1 พบวากลุมที่เสริมกรดไขมัน HUFA ใหกับอาหารมีชีวิต 

มีอัตราการเขาสูระยะ P1 เร็วกวากลุมที่ไมไดเสริมกรดไขมัน นอกจากนี้ยังสงผลตออัตรารอดตายของลูกกุงที่สูงกวาดวย 

(Naessens et al., 1995) ทั้งนี้ โปรตีนในรูปแบบไฮโดรไลเสตมีแนวโนมชวยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของลูกปลาวัยออน 

นอกเหนือจากเปนแหลงของโปรตีนแลว ไฮโดรไลเสตมีบทบาทในการทำหนาที่เปนสารดึงดูดการกิน (chemoattractants)  

ที ่ชวยเพิ ่มอัตราการกินอาหารของสัตวน้ำนั่นเอง (NRC, 2011) แตปริมาณไขมันในสูตรอาหารทดลอง T2 (9.34%) ของ

การศึกษาครั้งนี้มีคานอยกวาชวงการแนะนำปริมาณไขมันที่เหมาะสมสำหรับลูกกุงวัยออน (Wouters and Fegan, 2004) ซึ่ง

พบวาสงผลใหการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกกุงแชบวยนอยกวาลูกกุงท่ีอนุบาลดวยอาหารทดลองชุดอื่น 

 การนำเทคนิคทางชีวโมเลกุลมาประยุกตใชเพื่อศึกษาสภาวะโภชนาการ (Nutrition conditions) การเจริญเติบโต

และสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวติ โดยใชวิธีการวัด RNA:DNA ratio (nucleic acid ratio) ซึ่งปริมาณ DNA แสดงออกถึงลักษณะทาง

พันธุกรรมของสัตวน้ำชนิดนั้นและจะมีความคงที่ในเซลล ในขณะที่ปริมาณ RNA มีความเกี่ยวของกับการสังเคราะหโปรตีน 

และจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อมีการสังเคราะหโปรตีนมากขึ้น (Raae et al., 1988) จึงมีการนำ RNA/DNA ratio มาประยุกตใช

ในการศึกษาการเจริญเติบโตของสัตวน้ำ (Bulow, 1970) ในการศึกษาครั้งนี้พบวา ความเขมขนของ RNA ในลูกกุงที่เลี้ยงดวย

อาหารผสมโปรตีนไฮโดรไลเสตทัง้ 2 ระดับ มีคามากวาชุดการทดลองท่ีไมมีโปรตีนไฮโดไลเสต ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกันกับ 

ผลการเจริญเติบโตดานน้ำหนักเพิ่มของลูกกุง แสดงวาการใชโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลสูตรอาหารสงผลดีตอ 

การสังเคราะหโปรตีนในลูกกุงนั่นเอง เมื่อสังเคราะหโปรตีนไดมาก การเจริญเติบโตก็เร็วขึ้นดวย (Regunathan and Kitto, 

2014; Lemos et al., 2000; Moss, 1994) ในทำนองเดียวกัน เมื่อความเขมขนของ RNA มีมากเม่ือเปรียบเทียบกับความเขมขน

ของปริมาณ DNA แลวทำใหคาอัตราสวน RNA/DNA ratio มากข้ึนตามดวย นั่นแสดงถึงสภาวะความสมบูรณหรือความเหมาะสม

ของโภชนการในอาหารนั้น ๆ  ทำใหกุงมีน้ำหนักและอัตรารอดเพิ่มขึ้นดวย (Regunathan and Kitto, 2014) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้

ลูกกุงแชบวยที่อนุบาลดวยอาหารที่มีไฮโดรไลเสตมากถึง 50% มีน้ำหนักเพิ่ม และอัตราสวน RNA/DNA ratio สูงที่สุด สอดคลอง

การทดลองของ Hamsah et al. (2017) ในลูกกุงขาวแวนนาไมระยะ M3 ถึง P12 พบวาชุดการทดลองที่เลี้ยงดวยอารทีเมียที่มี

การเพิ่มคุณคาจาก probiotic, prebiotic และ symbiotic จะมีคา RNA:DNA ratio สูงกวาที่เลี ้ยงดวยอารทีเมียไมมีเสริม

สารอาหารเพิ่มเติม ทั้งนี้การที่ลูกกุงเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารจากกินแพลงกตอนพืช เปนแพลงกตอนสัตวสงผลตอการหลั่ง

หรือการทำงานของเอนไซมยอยอาหารดวย (ธนิกานต และคณะ, 2562ข) การที ่พฤติกรรมการกินอาหารของสัตวน้ำ
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เปลี ่ยนแปลงตามระยะที ่พัฒนาก็อาจจะมีผลมาจากพันธุกรรมดวย (NRC, 2011) อยางไรก็ตาม แมวาปริมาณโปรตีน 

ในอาหารทดลองทุกชุดการทดลองมีคาใกลเคียงกัน แตปริมาณแปง หรือคารโบไฮเดรตในอาหารชุดการทดลอง T2 มีปริมาณสูง 

และไขมันต่ำที ่สุด ตองใชพลังงานในการยอยแปงในอาหารเพิ ่มขึ้นมากตามดวย (NRC, 2011) อาจเปนปจจัยที่สงผลให 

การสังเคราะหโปรตีนของลูกกุงแชบวยต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับลูกกุงท่ีเลี้ยงดวยอาหารชุดการทดลองอ่ืน นอกจากนี้ลักษณะ

ทางกายภาพของอาหารทดลองชุด T1 ในครั้งนี้มีลักษณะเปนแผน (flake) แมวาไดดำเนินการบดและรอนผานตะแกรงใหได

ขนาดที่เทากันกับอาหารทดลองชุดอื่น แตเนื่องจากขบวนการผลิตอาหารแผนแตกตางกัน และความชื้นในอาหารนอยกวา

อาหารทดลองชุดอื่น ๆ อาจมีผลใหการรับอาหารทดลองไดนอยกวาอาหารทดลองชุดอื่น แมวา โปรตีนและไขมัน ในอาหาร

ดังกลาวอยูในชวงท่ีเหมาะสมกับความตองการของลูกกุงแลว 

 ในทำนองเดียวกันกับการเจริญเติบโต อัตราการรอดตายของลูกกุงแชบวยในการทดลองครั้งนี้ พบวาโปรตีนไฮโดรไลเสต 

จากเศษปลาทะเลในสูตรอาหารที่อนุบาลลูกกุงจาก M1 ถึง P3 มีอัตรารอดตายสูงที่สุด (36.31%) ซึ่งเปนผลมาจากชนิดและ

ปริมาณของสารอาหารที่มีความจำเปน ไดแก กรดไขมัน DHA นั่นเอง เนื่องจากผลการวิเคราะหในสูตรอาหารพบวา อาหาร

ทดลองชุด T4 มี DHA สูงที่สุด อาหารทดลองชุด T2 มี DHA นอยที่สุด ในขณะที่อาหารทดลองชุด T1 และ T3 มีปริมาณ DHA 

ใกลเคียงกัน ซึ่งไปในทำนองเดียวกันกับการทดลองของ Hamsah et al. (2017), Naessens et al. (1995) และเรณู (2530) 

แมวาอัตราการรอดตายของลูกกุงในการทดลองครั้งนี้จะนอยกวาการทดลองของ เรณู (2530) ที่เลี ้ยงลูกกุงแชบวยระยะ 

Z3/M1 จนถึง P5/6 อัตราความหนาแนน 10 ตัว/ลิตรดวยอาหารมีชีวิต (อารทีเมีย) มีอัตรารอดตาย 58.0% อาจเนื่องมาจาก

การทดลองในครั้งน้ีใชอัตราความหนาแนนของลูกกุงท่ีสูงกวาและใชอาหารสำเร็จรูปในการอนุบาลลูกกุงเปนหลัก 

 

สรปุผลการทดลอง 

 จากผลทดลองสามารถใชผลิตภัณฑโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเล เปนแหลงโปรตีนในสูตรอาหารในปริมาณ 

50% สำหรับใชในการอนุบาลลูกกุงแชบวยจาก ระยะไมซีส 1 ถึงระยะโพสลาวาร 3 ซึ่งทำใหลูกกุงแชบวยมีการเจริญเติบโต 

และอัตราการรอดตายที่ดีกวาลูกกุงท่ีอนุบาลดวยอาหารทดลองชุดอื่น 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรมีการปรับใชสูตรอาหารในภาชนะหรือบอที่ใหญขึ้นจากการทดลองครั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลใหสามารถนำไป

ขยายผล หรือถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกรผูสนใจไดดวย 

 2. หากมีโอกาสขยายผลการทดลองในบอขนาดใหญขึ้น ควรมีการวิเคราะหโปรตีนในเนื้อเยื่อกุงเพ่ือหาความสัมพันธ

กับดัชนีทางชีวโมเลกุล ซึ่งเปนการยืนยันผลการทดลองท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 
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การศึกษาระดับกรดไขมัน Arachidonic acid และ Docosahexaenoic acid ที่เหมาะสมในอาหารเม็ด 

พอและแมพันธุปลากะรังจุดฟา (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802) 

 

พิชญา ชัยนาค1* วิทยา รัตนะ1 วารินทร ธนาสมหวงั2 จุไรพร อบเทียน1 และ นันทวัน ศานติสาธิตกุล1 
1ศูนยวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงภูเก็ต 
2กรมประมง 

 

บทคัดยอ 

 การศ ึกษาระด ับกรดไขม ัน AA (arachidonic acid, 20:4n-6) และ DHA (docosahexaenoic acid, 22:6n-3)  

ที่เหมาะสมในอาหารเม็ดพอและแมพันธุปลากะรังจุดฟาที่เลี้ยงในระบบน้ำแบบหมุนเวียน เปนระยะเวลา 6 เดือน แบงเปน 2 

การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 การเลี้ยงพอพันธุปลากะรังจุดฟาดวยอาหารเม็ดพอพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม AA 

1.75 และ 3.50 เปอรเซ็นต และปลาขางเหลือง พบวาพอพันธุปลากะรังจุดฟามีน้ำหนักเริ่มตนและสุดทายเฉลี่ยไมแตกตางกัน

ทางสถิติ (p>0.05) มีคาอยูในชวง 3.25±0.10 - 3.30±0.25 และ 3.68±0.20 - 3.89±0.18 กิโลกรัม ตามลำดับ อัตรารอดเฉลี่ย

ของพอพันธุปลากะรังจุดฟาไดรับอาหารตางกัน 3 ชนิด เทากับ 100 เปอรเซ็นต (p>0.05) โดยพอพันธุปลากะรังจุดฟาท่ีไดรับ

อาหารเม็ดพอพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม AA 3.50 เปอรเซ็นต มีความเขมขนของน้ำเชื้อ (6.38±1.15X109/มิลลิลิตร) 

และการเคลื่อนที่ของสเปรม (96.43±4.10 เปอรเซ็นต) สูงที่สุด รองลงมา คือ พอพันธุปลากะรังจุดฟาที่ไดรับอาหารเม็ด 

พอพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม AA 1.75 เปอรเซ็นต และปลาขางเหลือง (p<0.05) การทดลองที่ 2 การเลี้ยงแมพันธุ

ปลากะรังจุดฟาดวยอาหารเม็ดแมพันธุปลา กะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม DHA 1 และ 2 เปอรเซ็นต และปลาขางเหลือง 

พบวาแมพันธุปลากะรังจุดฟามีน้ำหนักเริ่มตนและสุดทายเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) มีคาอยูในชวง 2.11±0.49 - 

2.48±0.08 และ 2.25±0.55 - 2.85±0.43 กิโลกรัม ตามลำดับ อัตรารอดของแมพันธุปลากะรังจุดฟาไดรับอาหารตางกัน  

3 ชนิด เทากับ 94.44 เปอรเซ็นต (p>0.05) และพบวาแมพันธุปลากะรังจุดฟาที่ไดรับอาหารเม็ดแมพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. 

ภูเก็ต เสริม DHA 2 เปอรเซ็นต มีจำนวนไข (336,999±156,381 ฟอง) อัตราการปฏิสนธิ (80.24±8.72 เปอรเซ็นต) และอัตรา

การฟกของลูกปลา (82.13±3.45 เปอรเซ็นต) สูงที ่สุด รองลงมา คือ แมพันธุ ปลากะรังจุดฟาที ่ไดรับอาหารเม็ดแมพันธุ 

ปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม DHA 1 เปอรเซ็นต และปลาขางเหลือง (p<0.05) 

 

คำสำคญั: กรดไขมัน arachidonic acid docosahexaenoic acid ปลากะรังจุดฟา 

   

*ผูรับผิดชอบ: 100 หมู 4 ต. ปาคลอก อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110 โทรศัพท 0 7662 1822 
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Study on the Optimum Levels of Arachidonic Acid and Docosahexaenoic Acid in Male and 

Female Blue Spot Grouper (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802) Broodstock Diets  

 

Pitchaya Chainark1* Wittaya Rattana1 Varin Tanasomwang2 Juraiporn Obtian1 and Nanthawan Santisathitkul1 
1Phuket Coastal Aquaculture Research and Development Center 
2Department of Fisheries 

 

Abstract 

 Study on the optimum levels of AA (arachidonic acid) and DHA (docosahexaenoic acid) in male and 

female blue spot grouper broodstock diets was conducted by culturing the broodstock in the water 

circulatory system for 6 months. The study was divided into 2 experiments; experiment 1, male blue spot 

grouper broodstock (male BB) were fed with CARDC Phuket male blue spot grouper diet (CARDC Phuket 

MBBD) supplemented by AA 1.75 and 3.50% and yellow-stripe scad. The results showed that male BB had no 

difference in initial weight and final weight (p>0.05) with 3.25±0.10 - 3.30±0.25 and 3.68±0.20 - 3.89±0.18 kg. 

The survival rate of male BB fed with different three diets were 100% (p>0.05). The male BB fed with CARDC 

Phuket MBBD supplemented by AA 3.50% gave concentration of semen (6.38±1.15X109/ml) and sperm motility 

(96.43±4.10%), followed by male BB fed with CARDC Phuket MBBD supplemented by AA 1.75% and yellow-

stripe scad (p<0.05). Experiment 2, female blue spot grouper broodstock (female BB) fed with CARDC Phuket 

female blue spot grouper diet (CARDC Phuket FBBD) supplemented by DHA 1 and 2 % and yellow-stripe scad. 

Female BB had the average initial and final weight (p>0.05) with 2.11±0.49 - 2.48±0.08 and 2.25±0.55 - 

2 .85±0.43 kg. The survival rate of female BB fed with three different diets was 94.44% (p>0.05). Moreover, 

female BB had eggs. The female BB fed with CARDC Phuket FBBD supplemented by DHA 2% produced the 

highest number of eggs (336,999±156,381 eggs), fertilization rates (80.24±8.72%) and hatching rates (82.13±3.45%), 

followed by female BB fed with CARDC Phuket FBBD supplemented by DHA 1%  and yellow-stripe scad 

(p<0.05). 

 

Keywords: fatty acid, arachidonic acid, docosahexaenoic acid, blue spot grouper 

   

*Corresponding author: 100 Moo 4, Pa-klock Sub-district, Thalang District, Phuket Province 83110  

 Tel. 0 7662 1822 E-mail: pchainark@yahoo.com 

  

หน้า 192



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำป 2564 O1 

 

O44 

คำนำ 

 ปลากะรังจุดฟา (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802) มีช่ือสามัญภาษาอังกฤษวา blue-spotted coral trout 

ชื่อสามัญที่รูจักกันดีในประเทศไทย คือ ปลากุดสลาด หรือ ปลาย่ำสวาทอยูในครอบครัว Serranidae เปนปลาประเภทกินเนื้อ

หรือกินสัตวอื่นเปนอาหาร เชน กุง หมึก และสัตวน้ำขนาดเล็ก อาศัยอยูแนวปะการังของเขตอินโดแปซิฟก (Heemstra and 

Randall, 1993) ประเทศไทยพบแพรกระจายในจังหวัดท่ีอยูบริเวณชายทะเลท้ังฝงอาวไทยและฝงอันดามัน มีการเลี้ยงกันบาง

ในจังหวัดภาคตะวันออกตั้งแตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใตมีการเลี้ยงตามเกาะและชายทะเลในจังหวัดกระบี่ สตูล 

ตรัง และภูเก็ต ปลากะรังจุดฟาเปนปลาท่ีมีเนื้อขาว มีรสชาติดี เปนที่นิยมของผูบริโภค มีราคาแพง ปลาขนาด 800 - 1,200 กรัม 

ราคาขาย 800 - 1,200 บาท/กิโลกรัม และในตางประเทศกิโลกรัมละ 2,000 - 3,000 บาท ดวยความนิยมที่เพิ่มมากขึ้น โดย

การสงออกในลักษณะปลามีชีวิตไปยังประเทศตาง ๆ เชน จีน สิงคโปร ฮองกง ไตหวัน และมาเลเซีย จึงเปนปลาที่มีความสำคัญ

ทางเศรษฐกิจของไทยและประเทศเพื่อนบาน เชน อินโดนีเซีย และจากความตองการบริโภคปลากะรังเพิ่มมากขึ้น ทำใหผลผลิต

ปลากะรังจุดฟาจากทะเลเพียงแหลงเดียวไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ

ชนิดนี้ในเชิงพาณิชยจึงไดรับความสนใจอยางมากทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

 อาหารมีความสำคัญตอปลาพอแมพันธุเปนอยางยิ่งมีผลโดยตรงตอการพัฒนาความสมบูรณของรังไข ความตองการ

สารอาหารของปลาพอแมพันธุแตกตางจากอาหารท่ีใชเลี้ยงปลาวัยออนหรือปลาโตเต็มวยั คือ พอแมพันธุตองการโภชนาการอาหาร

สูงกวาเพื่อนำไปใชในการพัฒนาระบบสืบพันธุ สารอาหารที่สำคัญและจำเปนสำหรับการพัฒนาปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อ 

ในปลาพอพันธุ คือ กรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว (unsaturated fatty acid) กลุมโอเมกา 6 AA (arachidonic acid, 20:4n-6) ซึ่ง

เปนสารตั้งตนของ prostaglandin 2 (PGE2) ในปลากระดูกแข็งเปน pheromones (Sargent, 1995; Sorbera et al., 1996) 

สารอาหารที ่สำคัญและจำเปนสำหรับการพัฒนาปริมาณและคุณภาพไขในปลาแมพันธุ  ค ือ กรดไขมันชนิด DHA 

(docosahexaenoic acid, 22:6n-3) เปนกรดไขมันที่สำคัญในไขของปลาสวนใหญและกรดไขมันนี้มีอิทธิพลตอการเจริญพันธุ

อยางชัดเจน (สุพิศ, 2551) DHA มีมากในเรตินาและสมอง มีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการรักษาโครงสรางและหนาที่ของ 

เยื่อหุมเซลลของเน้ือเยื่อเหลานี้ (Bell et al., 1995) ถาขาด DHA จะสงผลใหอัตราการฟกและอัตรารอดของลูกปลาลดลง

เนื่องจากโภชนาการตัวออนปลาไมเพียงพอปลาตัวออนมีแนวโนมที่จะมีระบบประสาทและการมองเห็นบกพรอง การพัฒนาที่

ผิดปกติของสรีรวิทยา (Sargent et al., 1999) 

 การศึกษานี้จึงมุงพัฒนาอาหารเม็ดที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงพอพันธุปลากะรังจุดฟาใหมีน้ำเชื้อ และแมพันธุปลากะรังจุดฟา

ใหมีไขที่ปริมาณและคุณภาพดี เพ่ือใหสามารถเพาะพันธุปลากะรังจุดฟาไดจำนวนมาก สม่ำเสมอ และยั่งยนื 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือทราบระดับกรดไขมัน AA ที่เหมาะสมในอาหารเม็ดพอพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต 

 2. เพ่ือทราบระดับกรดไขมัน DHA ที่เหมาะสมในอาหารเม็ดแมพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต 

 

วิธีดำเนินการ 

 1. การวางแผนการศึกษา  

  วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design) แบงเปน 2 การทดลอง คือ

การทดลองที่ 1 อาหารเม็ดพอพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม AA แบงเปน 3 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ คือ 

  ชุดการทดลองท่ี 1 ใหปลาขางเหลือง 

  ชุดการทดลองท่ี 2 ใหอาหารเม็ดพอพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม AA 1.75 เปอรเซ็นต 

  ชุดการทดลองท่ี 3 ใหอาหารเม็ดพอพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม AA 3.50 เปอรเซ็นต 
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  การทดลองท่ี 2 อาหารเม็ดแมพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม DHA แบงเปน 3 ชุดการทดลอง ชุด

การทดลองละ 3 ซ้ำ คือ 

  ชุดการทดลองท่ี 1 ใหปลาขางเหลือง 

  ชุดการทดลองท่ี 2 ใหอาหารเม็ดแมพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม DHA 1 เปอรเซ็นต 

  ชุดการทดลองท่ี 3 ใหอาหารเม็ดแมพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม DHA 2 เปอรเซ็นต 

 2. อุปกรณและวิธีการ 

  2.1 การเตรียมอาหารทดลอง  

   อาหารเม็ดพอและแมพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต มีอยางละ 2 สูตร สวนประกอบของ

วัตถุดิบอาหารเม็ดตามตารางที่ 1 วัตถุดิบ AA (Focus Herb, Thailand) และ DHA (Marine Leader, Thailand) มี AA 40 

เปอรเซ็นต และ DHA 48 เปอรเซ็นต ตามลำดบั การผลิตอาหารเริ่มจากผสมวัตถุดิบอาหารแหงใหเขากันจากนั้นผสมวัตถุดิบท่ี

เปนของเหลวใหเขากันอีกครั้งจึงเติมน้ำประมาณ 30 เปอรเซ็นตของน้ำหนักวัตถุดิบอาหารท้ังหมด ผสมใหเขากันอีกครั้ง นำไป

อัดเม็ดดวยเครื่องอัดเม็ดอาหารผานหนาแวนขนาดรูเสนผานศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร อบอาหารเม็ดในตูอบอาหารที่อุณหภูมิ 40 

องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 6 ชั่วโมง ทำใหเย็นและนำอาหารเม็ดใสถุงพลาสติกและเก็บรักษาในตูเย็นอุณหภูมิ 4 - 5 องศา

เซลเซียส เพ่ือใชตลอดการทดลอง 

   วิเคราะหองคประกอบทางเคมี ไดแก โปรตีนดวยเครื่อง Truspec CN Carbon/Determination 

(LECO) ไขมันดวยเครื่อง Fat Extraction TFE2000 (LECO) เถา ความชื ้น และเยื ่อใยตามวิธีการของ AOAC (2005) ใน

อาหารทดลอง วิเคราะหชนิดและปริมาณกรดไขมันดวยเครื่อง Gas Chromatography (GC) ในอาหารทดลอง ดังแสดงตารางท่ี 

2 และ 3 

  2.2 การเตรยีมพอแมพันธุปลากะรังจุดฟาทดลอง 

   พอแมพันธุปลากะรังจุดฟา (กอนวัยเจริญพันธุ) เตรียมโดยใหกินอาหารเม็ดสำเร็จรูปปลาทะเล

เปนระยะเวลา 1 เดือน จากนั้นคัดแยกขนาดปลาโดยปลาพอพันธุมีน้ำหนักประมาณ 3.0 กิโลกรัม และปลาแมพันธุมีน้ำหนัก

ประมาณ 2.0 กิโลกรัม 

  2.3 การจัดการระหวางการทดลองเลี้ยง 

   เลี้ยงพอและแมพันธุปลากะรังจุดฟาในกระชังท่ีแขวนในบอคอนกรีตความจุ 50 ตัน ปริมาตร

น้ำทะเล 45 ตัน จำนวน 2 กระชัง/บอ จำนวนทั้งหมด 9 บอ โดยเลี้ยงพอพันธุปลากะรังจุดฟาจำนวน 2 ตัว/กระชัง และแมพันธุ

ปลากะรังจุดฟาจำนวน 4 ตัว/กระชัง พอพันธุปลากะรังจุดฟาเลี้ยงดวยปลาขางเหลืองและอาหารเม็ดที่มีระดับกรดไขมัน AA 

1.75 และ 3.50 เปอรเซ็นตของน้ำหนักอาหาร แมพันธุปลากะรังจุดฟาเลี้ยงดวยปลาขางเหลืองและดวยอาหารเม็ดที่มีระดับ

กรดไขมัน DHA 1.0 และ 2 เปอรเซ็นตของน้ำหนักอาหาร โดยใหอาหารประมาณ 3 - 5 เปอรเซ็นตของน้ำหนักตัว 1 ครั้ง/วัน 

ระบบน้ำที่ใชเปนแบบปดที่มีระบบกรองน้ำแบบชีวภาพดวยเครื่องโปรตีนสกิมเมอร เลี้ยงเปนระยะเวลา 6 เดือน 

  2.4 การบันทึกขอมูล เก็บขอมูลดังนี ้

   2.4.1 การเจริญเติบโต โดยทำการช่ังน้ำหนักของพอและแมพันธุปลากะรังจุดฟาทุกเดือน 

   2.4.2 อัตรารอด โดยถามีพอและแมพันธุปลากะรังจุดฟาตายใหนับจำนวนทุกวัน 

   2.4.3 เก็บขอมูลเมื่อพอพันธุปลากะรังจุดฟามีน้ำเช้ือ 

    a. จำนวนปลากะรังจุดฟาที่มีน้ำเช้ือ 

    b. ความเขมขนของน้ำเชื้อ นับจำนวนสเปรมตอหนวยปริมาตร โดยเจือจางน้ำเชื้อสด

ดวยน้ำเกลือ (NaCl 0.9 เปอรเซ็นต) น้ำเช้ือตอน้ำเกลือเทากับ 1:1,000, 1:1,500 และ 1:2,000 เขยาและตั้งทิ้งไวประมาณ 5 นาที 

เพ่ือใหตัวสเปรมหยุดการเคลื่อนท่ีใชไมโครปเปตดูดน้ำเชื้อท่ีเจือจางแลวเขยาใหทั่วอีกครั้ง นำน้ำเช้ือไปใสสไลดสำหรับนับเม็ดเลือด

ทิ้งไวประมาณ 5 นาที แลวนำมานับจำนวนเซลลสเปรมภายใตกลองจุลทรรศนกำลังขยาย 100X 
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    c. การเคลื่อนที่ของสเปรม หยดน้ำทะเลปริมาตร 20 ไมโครลิตร ลงบนสไลด และ

หยดน้ำเช้ือปริมาตร 1 ไมโครลิตร ผสมใหเขากันแลวสังเกตการเคลื่อนที่ภายใตกลองจุลทรรศนกำลังขยาย 40X 

 

ตารางที่ 1 วัตถุดิบสำหรับอาหารพอและแมพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต (กรัม/100 กรัม) 

วัตถุดิบอาหาร 
พอพันธุปลากะรังจุดฟา แมพันธุปลากะรังจุดฟา 

AA 1.75% AA 3.50% DHA 1% DHA 2% 

ปลาปน (โปรตีน 58-60%) 40 40 40 40 

ตับปลาหมึกปน 30.5 30.5 30.5 30.5 

Krill meal (กุงเคยปน) 11 11 11 11 

AA (AA 40%) 1.75 3.50 - - 

DHA (DHA 48%)  - - 1 2 

แปงสาล ี 5 3.25 6.9 5.9 

น้ำมันปลา 5.5 5.5 5.5 5.5 

วิตามินรวม 1 1 1 1 

แรธาตุรวม 2 2 2 2 

วิตามินซ ี(Stay-C 35%) 0.3 0.3 0.15 0.15 

วิตามินอ ี(α-Tocopherol 50%) 0.2 0.2 0.2 0.2 

Mineral Chelated 1 1  - -  

Calcium monophosphate 0.20 0.20 0.20 0.20 

Choline Chloride 50% 0.5 0.5 0.5 0.5 

Asthaxantin  0.10 0.10 0.10 0.10 

Taurine 95% 0.20 0.20 0.20 0.20 

L-Lysine 0.50 0.50 0.50 0.50 

Carboxyl methyl cellulose 0.1 0.1 0.1 0.1 

บีเอชที 0.05 0.05 0.05 0.05 

กรดโพรพิโอนิก 0.1 0.1 0.1 0.1 

หมายเหต 1วิตามินรวมประกอบดวยวิตามินดังตอไปนี้ในปริมาณมิลลิกรัมตอกิโลกรัมอาหาร:  

 Thiamine (B1):Riboflavin (B2):Pyridoxine HCl (B6):Panthothenic acid (B5): 

 Niacin:Folic acid:Inositol:Cyanocobalamin (B12):Biotin:AD3 (IU):E (IU):K3 

 -0.05:0.1:0.07:0.167:0.67:0.03:133.33:0.40:0.4:8.3:0.33 : 0.167  

 2แรธาตุรวมประกอบดวยแรธาตุดังตอไปนี ้ในปริมาณกรัมตอกิโลกรัมอาหาร: CoCl2:CuSO4:FeSO4:MnSO4:

 NaSeO3:ZnSO4-0.0125:0.13:1:0.5:0.0025:1 

 

   2.4.4 เก็บขอมูลเมื่อแมพันธุปลากะรังจุดฟามีไขและวางไข  

    a. จำนวนปลากะรังจุดฟาที่มีไข 

    b. จำนวนไขปลา สุมนับจำนวนไขปลาทั้งหมดในบอดวยบีกเกอรขนาด 100 มิลลลิิตร 

สุมตักไขในบอ 3 จุด จุดละ 1 ครั้ง นับจำนวนไขแตละครั้งแลวคำนวณหาจำนวนไขทั้งหมด 
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    c. อัตราปฏิสนธิ สุ มไขปลาจำนวน 100 ฟอง นับจำนวนไขที ่ไดร ับการปฏิสนธิ 

คำนวณหาเปอรเซ็นตไขดีตามสูตร ดังนี ้

    อัตราปฏิสนธิ (เปอรเซ็นต) = (จำนวนไขที่ไดรับการปฏิสนธิ/จำนวนไขทั้งหมด)x100 

    d. อัตราการฟกของไข โดยสุมไขปลามาฟกในกะละมังขนาด 5 ลิตร 3 ซ้ำ อัตราความหนาแนน 

100 ฟอง/ลิตร ใหอากาศเบาๆ ไขจะฟกเปนตัวในเวลา 16 - 18 ชั่วโมง แลวนับจำนวนลูกปลาที่ฟกเปนตัว คำนวณหาอัตราการฟก

ตามสูตร ดังนี ้

    อัตราการฟก (เปอรเซ็นต) = (จำนวนลูกปลา/จำนวนไขท้ังหมด)x100 

 

ตารางที่ 2 องคประกอบทางเคมีอยางหยาบของอาหารพอและแมพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต และปลาขางเหลือง 

อาหารสูตร ความช้ืน 

(เปอรเซ็นต) 

องคประกอบทางเคมี (เปอรเซ็นตน้ำหนักแหง) พลังงาน 

(กิโลแคลอร ี

/100 กรัม) 

โปรตีน ไขมัน เถา เยื่อใย คารโบไฮเดรต 

AA1.75% 8.14 55.47 16.24 14.50 1.09 12.70 457.77 

AA3.50% 8.37 55.43 16.25 14.53 1.09 12.71 424.65 

DHA1% 8.44 55.09 16.87 14.55 1.10 12.38 426.99 

DHA2% 8.52 55.58 16.43 14.56 1.10 12.33 424.72 

ปลาขางเหลือง 72.5 58.18 9.09 7.71 0.04 24.58 125.74 

 

ตารางที ่3 ชนิดและปริมาณกรดไขมันของอาหารเม็ดพอและแมพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต และปลาขางเหลือง 

กรดไขมัน (มิลลิกรัม/กรมั) 
พอพันธุปลากะรังจุดฟา แมพันธุปลากะรังจุดฟา 

ปลาขางเหลือง 
AA 1.75% AA 3.50% DHA 1% DHA 2% 

C20:4n-6 (AA) 2.93 4.83 1.33 1.65 0.91 

C22:6n-3 (DHA) 12.75 12.98 24.92 26.14 11.85 

 

   2.4.5 การตรวจสอบคุณภาพน้ำ 

    วิเคราะหคุณภาพน้ำทุกสัปดาห ดังนี้ อุณหภูมิ (temperature; oC) ใชเทอรมิเตอร

แบบปรอท ความเค็ม (salinity; ppt) ใชเครื่องวัดแบบหักเหแสง (refracto–salinometer) ความเปนกรด-ดาง (pH) ใช pH 

meter ปร ิมาณออกซ ิเจนที ่ละลายน ้ำ (dissolved oxygen; mg/l) ใช  DO meter ความเป นด าง (alkalinity; mg/l)  

ตามวิธีการของ (APHA, AWWA และ WPCF, 1980) ปริมาณแอมโมเนียรวม (total ammonia หรือ TAN; mg/l) และ 

ไนไตรท-ไนโตรเจน (NO2--N; mg/l) ตามวิธีของ Strickland and Parson (1972) 

 3. การวิเคราะหขอมูล 

  วิเคราะหขอมูลแบบแจกแจงทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกตาง

ระหวางคาเฉลี่ยน้ำหนัก จำนวนพอและแมพันธุปลากะรังจุดฟาที่เหลือรอด จำนวนไขทั้งหมด เปอรเซ็นตไขดี อัตราฟก ความเขมขน

ของน้ำเชื้อ และการเคลื่อนท่ีของสเปรม โดยวธิ ีTukey’s Test (Ramsey and Schafer, 2002) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ทางสถิติสำเร็จรูป 

  

หน้า 196



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำป 2564 O1 

 

O44 

ผลการทดลอง  

 1. การทดลองท่ี 1 อาหารเม็ดพอพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม AA 

  1.1 การเจริญเติบโตและอัตรารอด 

   พอพันธุปลากะรังจุดฟามีน้ำหนักเริ่มตนเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) พอพันธุปลากะรัง

จุดฟาไดรับปลาขางเหลือง และอาหารเม็ดพอพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม AA 1.75 และ 3.50 เปอรเซ็นต  

เปนระยะเวลา 6 เดือน พบวามีน้ำหนักเฉลี ่ยอยูในชวง 3.68±0.20 - 3.89±0.18 กิโลกรัม และไมแตกตางทางกันสถิติ  

(p>0.05) ดังแสดงตารางที่ 4 

   อัตรารอดของพอพันธุปลากะรังจุดฟาไดรับปลาขางเหลือง และอาหารเม็ดพอพันธุปลากะรังจุดฟา 

ศพช. ภูเก็ต AA 1.75 และ 3.50 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 6 เดือน พบวามีอัตรารอดเฉลี่ย 100 เปอรเซ็นต ไมแตกตางกัน

ทางสถิติ (p>0.05) ดังแสดงตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 น้ำหนักเฉลี่ยและอัตรารอดของปลากะรังจุดฟาที่ไดรับปลาขางเหลืองและอาหารเม็ดพอพันธุปลากะรังจุดฟา

 ศพช. ภูเก็ต เสริม AA เปนระยะเวลา 6 เดือน 

 ปลาขางเหลือง อาหารเมด็พอพันธุปลากะรังจุดฟา 

ศพช. ภูเก็ต เสริม AA 1.75 

เปอรเซ็นต 

อาหารเมด็พอพันธุปลากะรังจุดฟา 

ศพช. ภูเก็ต เสริม AA 3.50 เปอรเซ็นต 

น้ำหนักเริ่มตนเฉลี่ย 

(กิโลกรัม) 

3.27±0.18a 3.25±0.10a 3.30±0.25a 

น้ำหนักสุดทาย

เฉลี่ย (กิโลกรัม) 

3.75±0.30a 3.68±0.20a 3.89±0.18a 

อัตรารอด (เปอรเซ็นต) 100a 100a 100a 

หมายเหตุ *ตัวอักษรตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางทางสถติิ (p<0.05) 

 

   การทดลองใหพอพันธุปลากะรังจุดฟาไดรับอาหารที่เปนปลาขางเหลือง และอาหารเม็ดพอพนัธุ

ปลากะรังจุดฟาเสริม AA 1.75 และ 3.50 เปอรเซ็นต พบพอพันธุปลากะรังจุดฟามีน้ำเช้ือ ดังแสดงตารางที ่5 

 

ตารางที่ 5 จำนวนพอพันธุปลากะรังจุดฟาที่มีน้ำเชื้อที่ไดรับปลาขางเหลืองและอาหารเม็ดพอพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต 

 เสริม AA เปนระยะเวลา 6 เดือน  

 ปลาขางเหลือง อาหารเมด็พอพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. 

ภูเก็ต เสริม AA 1.75เปอรเซ็นต 

อาหารเมด็พอพันธุปลากะรังจุดฟา 

ศพช. ภูเก็ต เสริม AA 3.50 

เปอรเซ็นต 

จำนวนพอปลาที่มี

น้ำเชื้อ(ตัว/6 ตัว) 

4 5 6 

 

  1.2 คุณภาพและปริมาณของน้ำเชื้อ 

   การทดลองใหพอพันธุปลากะรังจุดฟาไดรับอาหารที่เปนปลาขางเหลืองและอาหารเม็ดพอพันธุ

ปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม AA 1.75 และ 3.50 เปอรเซ็นต พบวาพอพันธุปลากะรังจุดฟาไดรับอาหารเม็ดพอพันธุ 

ปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม AA 3.50 เปอรเซ็นต มีความเขมขนของน้ำเชื ้อและการเคลื่อนที่ของสเปรม สูงที่สุด 
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รองลงมา คือ พอพันธุปลากะรังจุดฟาไดรับอาหารเม็ดพอพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม AA 1.75 เปอรเซ็นต และ

ปลาขางเหลือง ตามลำดับ อยางมีนัยสำคัญ (p<0.05) ดังแสดงตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 คุณภาพและปริมาณน้ำเชื้อของปลากะรังจุดฟาที่ไดรับปลาขางเหลืองและอาหารเม็ดพอพันธุปลากะรังจุดฟา

 ศพช. ภูเก็ต เสริม AA เปนระยะเวลา 6 เดือน 

 ปลาขางเหลือง อาหารเมด็พอพันธุปลากะรัง

จุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม  

AA 1.75 เปอรเซ็นต 

อาหารเมด็พอพันธุปลากะรังจุดฟา 

ศพช. ภูเก็ต เสริม AA 3.50 เปอรเซ็นต 

ความเขมขนของน้ำเช้ือ 

(X109/มิลลิลิตร) 

2.61±1.89c 4.42±0.87b 6.38±1.15a 

การเคลื่อนทีข่องสเปรม 

(เปอรเซ็นต) 

88.31±2.92c 92.39±1.20b 96.43±4.10a 

หมายเหตุ *ตัวอักษรตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางทางสถติิ (p<0.05) 

 

 2. การทดลองท่ี 2 อาหารเม็ดแมพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม DHA 

  2.1 การเจริญเติบโตและอัตรารอด 

   แมพันธุปลากะรังจุดฟามีน้ำหนักเริ่มตนเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) เมื่อแมพันธุปลา

กะรังจุดฟาไดรับปลาขางเหลืองและอาหารเม็ดแมพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม DHA 1 และ 2 เปอรเซ็นต  

เปนระยะเวลา 6 เดือน พบวามีน้ำหนักเฉลี่ย 2.25±0.55 - 2.85±0.43 กิโลกรัม และไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  

ดังแสดงในตารางท่ี 7 

   อัตรารอดของแมพันธุปลากะรังจุดฟาไดรับปลาขางเหลืองและอาหารเม็ดแมพันธุปลากะรังจุดฟา 

ศพช. ภูเก็ต เสริม DHA 1 และ 2 เปอรเซน็ต เปนระยะเวลา 6 เดือน พบวามีอัตรารอดเทากับ 94.44 เปอรเซ็นต ไมแตกตางกัน

ทางสถิติ (p>0.05) ดังแสดงตารางที่ 7  

 

ตารางที่ 7 น้ำหนักเฉลี่ยและอัตรารอดของปลากะรังจุดฟาที่ไดรับปลาขางเหลืองและอาหารเม็ดแมพันธุปลากะรังจุดฟา  

 ศพช. ภูเก็ต เสริม DHA เปนระยะเวลา 6 เดือน 

 ปลาขางเหลือง อาหารเมด็แมพันธุปลากะรังจดุฟา 

ศพช. ภูเก็ต เสริม  

DHA 1 เปอรเซ็นต 

อาหารเมด็แมพันธุปลากะรัง

จุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม  

DHA 2 เปอรเซ็นต 

น้ำหนักเริ่มตนเฉลี่ย (กิโลกรัม) 2.31±0.28a 2.48±0.08a 2.11±0.49a 

น้ำหนักสุดทายเฉลีย่ (กิโลกรมั) 2.85±0.43a 2.70±0.05a 2.25±0.55a 

อัตรารอด (เปอรเซ็นต) 94.44±9.62a 94.44±9.62a 94.44±9.62a 

หมายเหตุ *ตัวอักษรตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางทางสถติิ (p<0.05) 

 

  2.2 คุณภาพและปริมาณของไขและลูกปลา 

   การทดลองใหแมพันธุปลากะรังจุดฟาไดรับอาหารที่เปนอาหารแมพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. 

ภูเก็ต เสริม DHA 1 และ 2 เปอรเซ็นต และปลาขางเหลือง พบแมพันธุปลากะรังจุดฟามีไข ดังแสดงตารางที่ 8 
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   แมพันธุปลากะรังจุดฟาที่ไดรับอาหารเม็ดแมพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม DHA 2 

เปอรเซ็นต มีอัตราการปฏิสนธิและอัตราการฟกของลูกปลา สูงท่ีสุด รองลงมา คือ แมพันธุปลากะรังจุดฟาที่ไดรับอาหารเม็ดแมพันธุ

ปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม DHA 1 เปอรเซ็นต และปลาขางเหลือง ตามลำดับ อยางมีนัยสำคัญ (p<0.05) ดังแสดง

ตารางที่ 9  

 

ตารางที่ 8 จำนวนแมพันธุปลากะรังจุดฟาที่มีไขที่ไดรับปลาขางเหลืองและอาหารเม็ดแมพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต 

 เสริม DHA เปนระยะเวลา 6 เดือน 

 ปลาขางเหลือง อาหารเมด็แมพันธุปลากะรังจดุฟา 

ศพช ภูเก็ต เสริม DHA 1 

เปอรเซ็นต 

อาหารเมด็แมพันธุปลากะรังจดุฟา 

ศพช ภูเก็ต เสริม DHA 2 

เปอรเซ็นต 

จำนวนแมปลาที่มีไข 

(ตัว/12 ตัว) 

4 6 6 

 

ตารางที ่9 คุณภาพและปริมาณไขของปลากะรังจุดฟาที่ไดรับปลาขางเหลืองและอาหารเม็ดแมพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต 

 เสรมิ DHA เปนระยะเวลา 6 เดือน 

 ปลาขางเหลือง อาหารเมด็แมพันธุปลากะรัง

จุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม DHA 

1 เปอรเซ็นต 

อาหารเมด็แมพันธุปลากะรัง

จุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม DHA 

2 เปอรเซ็นต 

จำนวนไขเฉลี่ย (ฟอง) 158,749±56,262c 220,942±51,716b 336,999±56,381a 

อัตราการปฏิสนธ ิ(เปอรเซ็นต) 61.77±1.96c 71.09±10.20b 80.24±8.72a 

อัตราการฟก (เปอรเซ็นต) 62.29±10.83c 73.81±2.17b 82.13±3.45a 

หมายเหตุ *ตัวอักษรตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางทางสถติิ (p<0.05)  

 

 3. คุณภาพน้ำการทดลองท่ี 1 และ 2 

  บอเลี ้ยงปลาระบบน้ำแบบหมุนเวียนชุดที ่ 1, 2 และ 3 แตละชุดของบอเลี ้ยงปลาระบบหมุนเวียน

ประกอบดวยพอแมพันธุปลากะรังจุดฟาที่ไดรับอาหารตางกันครบทุกแบบ คุณภาพน้ำทั้งสามชุดมีคา ดังน้ี คือ อุณหภูมิ 28.05 

- 28.75 oC ความเค็ม 31 ppt pH 7.84 - 7.98 ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 5.15 - 5.39 มิลลิกรัม/ลิตร ความเปนดาง 105.58 - 

107.88 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนียรวม 0.1362 - 0.1642 มิลลิกรัม/ลิตร และไนไตรท 0.0190 - 0.0199 มิลลิกรัม/ลิตร  

ไมแตกตางทางสถิติ (p>0.05) แสดงตารางที่ 10  
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ตารางที ่10 คุณภาพน้ำที่เลี้ยงปลากะรังจุดฟาการทดลองท่ี 1 และ 2 

คุณภาพน้ำ 
บอเลี้ยงปลาระบบหมุนเวยีนชุดที ่

1 2 3 

อุณหภูมิns (oC) 28.75±0.21 28.25±0.18 28.05±0.07 

ความเค็มns (ppt) 31.00±1.41 31.00±1.41 31.00±1.41 

pHns 7.84±0.10 7.95±0.15 7.98±0.11 

DO ns (mg/l) 5.15±0.14 5.35±0.12 5.39±0.72 

Alk ns (mg/l) 107.88±12.82 105.58±8.95 106.50±12.25 

TAN ns (mg/l) 0.1624±0.18 0.1394±0.08 0.1362±0.15 

NO2
--N ns (mg/l) 0.0190±0.01 0.0193±0.02 0.0199±0.01 

หมายเหตุ *ตัวอักษรตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางทางสถติิ (p<0.05) nsไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) 

 

สรปุและวจิารณผล  

 1. การเจริญเติบโตและอัตรารอดของพอและแมพันธุปลากะรังจุดฟาของการทดลองท่ี 1 และ 2 

  การเจริญเติบโตของปลาพอและแมพันธุกะรังจุดฟาที่ไดรับปลาขางเหลือง (โปรตีน 58 เปอรเซ็นตน้ำหนักแหง) 

อาหารเม็ดพอพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม AA และ DHA เปนระยะเวลา 6 เดือน (โปรตีน 55 เปอรเซน็ตน้ำหนักแหง) 

ไมแตกตางกัน เนื่องจากระดับโปรตีนของอาหารทุกประเภทเพียงพอตอความตองการของปลาเพ่ือการเจริญเตบิโต คือ 40 - 50 

เปอรเซ็นต (บุญชัย, 2541) และใกลเคียงกับการศึกษาของ Luquet and Watanabe (1986) พบวาพอแมพันธุปลา red sea 

bream ตองการโปรตีน 45 เปอรเซ็นต Wee and Tuan (1988) ไดศึกษาผลของระดับโปรตีนตอการเจริญเติบโตและ 

การเจริญพันธุของปลานิล พบวาระดับโปรตีน 27.5 - 35 เปอรเซ็นต เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตแตไมเพียงพอสำหรับ 

การเจริญพันธุ (ความถี่ในการวางไข ขนาดของไข การผสมและฟกตัวของไข) ตองไดรับโปรตีน 42.5 - 50 เปอรเซ็นต 

  อัตรารอดเฉลี่ยของแมพันธุปลากะรังจุดฟาไดรับปลาขางเหลือง และอาหารเม็ดสำเร็จรูปแมพันธุปลากะรังจุดฟา 

ศพช. ภูเก็ต เสริม DHA 1 และ 2 เปอรเซ็นต มีอัตรารอดเฉลี่ย 94.44 เปอรเซ็นต สาเหตุจากแมปลากะรังจุดฟาตาย เน่ืองจาก

มีลักษณะผิดปกติทางพยาธิวทิยาที่ใกลรังไขของแมปลาลักษณะเปนลิ่มเลือดแข็งสีดำปนแดง สันนิษฐานวาเกิดลักษณะผิดปกติ

ทางพยาธิวิทยาขึ้นมากอนเปนแมพันธุโดยมีการตายเมื่อเริ ่มมีการสรางไข และเกิดจากปรสิตเขามาสูอวัยวะภายใน แต 

อัตรารอดเฉลี่ยของพอพันธุปลากะรังจุดฟาไดรับปลาขางเหลืองและอาหารเม็ดพอพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม AA 

1.75 และ 3.50 เปอรเซ็นต มีอัตรารอดเฉลี ่ย 100 เปอรเซ็นต จึงอาจเปนไปไดวาปรสิตนี้สงผลทางลบเฉพาะแมพันธุ 

ในชวงเวลาสืบพันธุ 

 2. การทดลองท่ี 1 อาหารเม็ดพอพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม AA 

  พอพันธุปลากะรังจุดฟาไดรับอาหารเม็ดพอพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม AA 3.50 เปอรเซ็นต  

มีความเขมขนของน้ำเชื้อและการเคลื่อนที่ของสเปรมสูงที่สุด รองลงมา คือ พอพันธุปลากะรังจุดฟาไดรับอาหารเม็ดพอพันธุ

ปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม AA และ 1.75 เปอรเซ็นต และปลาขางเหลือง เนื่องจาก AA เปนกรดไขมันทีม่ีมากในน้ำเช้ือ

ของปลา (Watanabe, 1982) และเปนสารอาหารที่สำคัญและจำเปนสำหรับการพัฒนาปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อในพอพันธุ 

(Sargent., 1995) รวมถึงการรวมกันของกรดไขมันที่มีประสิทธภิาพของ AA จากอาหารพอพันธุเขาไปในน้ำเชื้อที่ไดแสดงใหเห็น

จากการกระจายตัวของกรดไขมันในตัวน้ำเช้ือของปลา rainbow trout ที่เปนผลจากกรดไขมันของอาหารพอแมพันธุ (Labbe 

et al., 1993) ซึ่งการลดระดับ AA ของปลากะรังจุดฟาเลี้ยงดวยอาหารเม็ดเพ่ือการพาณิชยท่ีมี AA นอย แตมี EPA มาก สงผลให

อัตราสวน AA/EPA ที่ลดลงอยางมากในสเปรมฟอสโฟลิปดทำใหสมรรถภาพการสืบพันธุของปลากะพงเพศผูลดลง (Bell et 

al., 1996) สอดคลองกับ Asturiano et al. (2001) ที ่รายงานวาการเพิ่มขึ ้นของ AA จะเพิ่มสมรรถภาพการสืบพันธุของ 
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พอพันธุปลากะพงขาว European sea bass (Dicentrarchus labrax) นอกจากนี้ AA ในอาหารเม็ดพอพันธุปลากะรังจุดฟา 

ศพช. ภูเก็ต เสริม AA 3.50 เปอรเซ็นต มี AA 4.83 มิลลิกรัม/กรัม ใกลเคียงกับการศึกษาในพอแมพันธุปลา red seabream ที่

ไดรับอาหารเม็ดที่มี AA ประมาณ 4 มิลลิกรัม/กรัม (Watanabe, 1982) ทำใหปลา red seabream มีความเขมขนน้ำเช้ือ 

เพ่ิมมากขึ้น และชวยใหมีอัตราฟกสูงกวาอาหารเม็ดท่ีมี AA ต่ำกวาแสดงใหเห็นวาระดับที่สูงข้ึนของ AA ที่มีอยูในฟอสโฟไลปด

ในน้ำเชื้อปลาท่ีเลี้ยงดวยอาหารเม็ดพอพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม AA 3.50 เปอรเซ็นต ทำให AA มากข้ึน ซึ่งชวยเพิ่ม

คุณภาพและปริมาณน้ำเช้ือของพอพันธุปลากะรังจุดฟา และเพียงพอท่ีจะทำใหมีจำนวนพอพันธุกะรังจุดฟามีน้ำเชื้อมาก ความเขมขน

ของน้ำเชื้อและการเคลื่อนที่ของสเปรมสูง 

 3. การทดลองท่ี 2 อาหารเม็ดแมพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม DHA 

  แมพันธุปลากะรังจุดฟาที่ไดรับอาหารเม็ดแมพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม DHA 2 เปอรเซ็นต  

มีจำนวนไข อัตราการปฏิสนธิ และอัตราการฟก มากกวาแมพันธุปลากะรังจุดฟาที่ไดรับอาหารเม็ดแมพันธุปลากะรังจุดฟา 

ศพช. ภูเก็ต เสริม DHA 1 เปอรเซ็นต และแมพันธุพันธุกะรังจุดฟาที่ไดรับปลาขางเหลือง เนื่องจาก DHA จะมีปริมาณสูงใน 

ไขปลาทะเล (Watanabe, 1993) และจากการวิเคราะหพบวาระดับของ DHA สูงกวา EPA ในไขปลาทะเล (Watanabe et 

al., 1991a, 1991b) อาทิเชน ปลา yellowtail มี DHA ในไขที่อยูในทองแมปลา (Watanabe and Kiron, 1995) ซึ่งขอดีของ 

DHA คือเปนพลังงานการเผาผลาญสำรองในระหวางการพัฒนาของไข การฟกไขและอัตรารอดของตัวออนและสำคัญกวา EPA 

(Blaxter, 1969) DHA สวนใหญเก็บรักษาและเปลี่ยนเปน phosphatidylethanolamine (PE) ซึ่งสามารถรวมเขาในเยื่อหุม

ของการแบงเซลลอยางรวดเร็ว (Sargent, 1995) รวมถึงการรวมกันของกรดไขมันที่มีประสิทธิภาพของ DHA จากอาหารแมพันธุ

เขาไปในไข แสดงใหเห็นไดจากไขปลา yellowtail ที่ไดรับผลจากกรดไขมันที่มีอยูในอาหารพอแมพันธุ  และในปลา red 

seabream (Watanabe et al., 1991a, 1991b) สอดคลองกับ Yanes-Roca et al. (2009) ที่รายงานวาปลา common 

snook (Centropomus undecimalis) มีการปฏิสนธิสูง อัตราการฟกและตัวออนสูงขึ้นเมื่อ DHA สูงขึ้น นอกจากนี้ DHA  

ในอาหารเม็ดแมพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม DHA 2 เปอรเซ็นต มี DHA 16.14 (มิลลิกรัม/กรัม) ใกลเคียงกับ

การศึกษาในพอแมพันธุปลา red seabream ที่ไดรับอาหารเม็ดท่ีมี DHA ประมาณ 16 เปอรเซ็นต ทำใหปลา red seabream 

มีจำนวนไขและอัตราการฟกสูงกวาอาหารเม็ดที่มี DHA ต่ำกวา (Watanabe, 1982) แสดงใหเห็นวาระดับที่สูงขึ้นของ DHA  

ที่มีอยูในฟอสโฟไลปดในไขจากปลาที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ดแมพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม DHA 2 เปอรเซ็นต ทำให 

DHA มากข้ึน ซึ่งชวยเพ่ิมคุณภาพและปริมาณไขของแมพันธุปลากะรังจุดฟา และเพียงพอที่จะทำใหมีจำนวนแมพันธุปลากะรังจุดฟา

ที่สามารถสรางไข โดยมีจำนวนไข อัตราการปฏิสนธิ และอัตราฟกสูงที่สุด 

 4. คุณภาพน้ำการทดลองท่ี 1 และ 2 

  คุณภาพน้ำตลอดการทดลองของการทดลองที่ 1 และ 2 มีคาใกลเคียงกันและอยูในเกณฑเหมาะสมกับการ

เลี้ยงปลากะรังจุดฟาเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีเหมาะสมของคุณภาพน้ำเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝง (คณิต และคณะ, 2537) 

  การทดลองที่ 1 สรุปไดวาอาหารเม็ดพอพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม AA 1.75 และ 3.50 

เปอรเซ็นต สามารถใชเปนอาหารพอพันธุแทนปลาขางเหลืองได โดยอาหารเม็ดพอพันธุปลากะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม AA 

3.50 เปอรเซ็นต เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงพอพันธุปลากะรังจุดฟา เนื่องจากใหจำนวนพอพันธุปลากะรังจุดฟามีน้ำเชื้อมาก 

ความเขมขนของน้ำเชื้อและการเคลื่อนที่ของสเปรมสูงที่สุด และการทดลองที่ 2 สรุปไดวาอาหารเม็ดแมพันธุปลากะรังจุดฟา 

ศพช. ภูเก็ต เสริม DHA 1 และ 2 เปอรเซ็นต สามารถใชเปนอาหารแมพันธุแทนปลาขางเหลืองได โดยอาหารเม็ดแมพันธุปลา

กะรังจุดฟา ศพช. ภูเก็ต เสริม DHA 2 เปอรเซ็นต เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงแมพันธุปลากะรังจุดฟา เนื่องจากใหจำนวนแมพันธุ

ปลากะรังจุดฟามีไขมาก อัตราการปฏิสนธิ และอัตราการฟกสูงท่ีสุด 

  

หน้า 201



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2021 O1 O44 

คำขอบคุณ 

 ขอขอบคุณขาราชการและเจาหนาที ่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำชายฝงภูเก็ต ทุกทานที่ชวยผลิต

อาหารเม็ด และดำเนินการเลี้ยงพอแมพันธุปลากะรังจุดฟาตลอดการทดลองใหสำเร็จลุลวงดวยด ี

 

เอกสารอางอิง 

คณิต ไชยาคำ, สิริ ทุกขวินาศ, ยงยทุธ ปรีดาลัมพะบตุร, พุทธ สองแสงจินดา และ ดุสิต ตันวิไล. 2537.  คุณภาพน้ำเพ่ือ 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝง.  สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝง, สงขลา.  109 หนา. 

บุญชัย กิจสัมฤทธิ์โรจ.  2541.  หลักการใชและใหอาหารปลากุง.  สถาบันประมงน้ำจดืแหงชาต ิกรมประมง.  127 หนา. 

สุพิศ ทองรอด.  2551.  อาหารพอแมพันธุ.  สถาบันวจิัยอาหารสัตวนำ้ชายฝง.  แหลงสืบคน: http://www.fisheries.go.th/cs-trat/ 

Blue/l.html, 3 มีนาคม 2556. 

APHA, AWWA and WPCF.  1980.  Standard methods for the examination of water and wastewater, 15th 

edition. American Public Health Association, Washington.  1,134 pp. 

Association of Official Analytical Chemist (AOAC).  2005.  Official Methods of Analysis. Association of AOAC 

INTERNATIONAL 18th edition. Maryland.  1,268 pp. 

Asturiano, J.F., L.A. Sorbera, M. Carillo, S. Zanuy, J. Ramos, J.C. Navarro and N. Bromage.  2001.  Reproductive 

performance in male European sea bass (Dicentrarchus labrax L.) fed two PUFA enriched 

experimental diets: a comparison with males fed a wet diet.  Aquaculture 194: 173 - 190. 

Bell, M.V., R.S. Batty, J.R. Dick, K. Fretwell, J.C. Navarro, and J.R. Sargent.  1995.  Dietary deficiency of 

docosahexaenoic acid impairs vision at low light intensities in juvenile herring (Clupea harengus L.).  

Lipids 30: 443 - 449. 

Bell, M.V., J.R. Dick, M. Thrush, and J.C. Navarro.  1996.  Decreased 20: 4n-6/20: 5n-3 ratio in sperm from 

cultured sea bass, Dicentrarchus labrax, broodstock compared with wild fish.  Aquaculture 144:189 - 199. 

Blaxter, J.H.S.  1969.  Development: Eggs and Larvae, in "Fish Physiolo gy" Vol. 3, (ed. by W. S. Hoar and D. J. 

Randall), Academic Press, New York. pp. 177 - 252. 

Bidlingmeyer, B.A., S.A. Cohen, T.L. Tarvin, and B. Frost.  1987.  A new rapid, high sensitivity analysis of amino 

acid in food type samples.  AOAC 70(2):241 - 247. 

Heemstra, P. C., and J.E.  Randall.  1993.  FAO species catalogue Vol. 16. Grouper of the world. FAO Fisheries 

Synopsis NO. 125 Vol. 16, Rome.  p. 284 - 294. 

Labbe, C., M. Loir, S. Kaushik and G. Maisse.  1993.  The influence of both rearing temperature and dietary 

lipid origin on fatty acid composition of spermatozoan polar lipids in rainbow trout (Oncorhynchus 

mykiss), in "Fish Nutrition in Practice" No. 61 (ed. byS. J. Kaushik and P. Luquet), INRA, Paris.  pp. 49 - 59. 

Luquet, P. and T. Watanabe.  1986.  Interaction “nutrion-reproduction” in fish. Fish Physiol.  Biochem. 2: 121 - 129. 

Ramsey, F.L. and D.W. Schafer.  2002.  The statistical sleuth: A course in methods of data analysis second 

edition. Duxbury Press, California, US.  768 pp. 

Sargent, J.R.  1995.  Origins and functions of lipids in fish eggs: nutritional implications. In: Bromage, N.R., 

Roberts, R.J. (Eds.), Broodstock Management and Egg and Larval Quality. Blackwell Science, Oxford, 

pp. 353 - 372. 

หน้า 202



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำป 2564 O1 

 

O44 

Sargent, J.R., L. McEvoy, A. Estevez, J.G. Bell, M.V. Bell, J.R. Henderson and D.R. Tocher.  1999.  Lipid nutrition 

of marine fish during early development: current status and future directions.  Aquaculture 179: 217 - 229. 

Sorbera, L.A., C.C. Mylonas, S. Zanuy, M. Carrillo, and Y. Zohar.  1996.  Sustained administration of GnRHa 

increases milt volume without altering sperm counts in the sea bass.  J. Exp. Zool.  276: 361 - 368. 

Strickland, J.D.H. and T.R. Parson.  1972.  A pratical handbook of seawater analysis 2 nd ed. Fisheries Board 

of Canada. Ottawa, Canada.  311pp. 

Watanabe, T.  1982.  Lipid nutrition in fish. Comp. Biochem. Physiol. 73B: 3 - 15. 

Watanabe, T., T. Arakawa, C. Kitajima, and S. Fujita.  1984.  Effect of nutritional quality of broodstock diets 

on reproduction of red sea bream. Bull. Jpn.  Soc. Sci. Fish. 50: 495 - 501. 

Watanabe, T., T. Fujimura, M-J. Lee, K. Fukusho, S. Satoh, and T. Takeuchi.  1991a.  Effect of polar and 

nonpolar lipids from krill on quality of eggs of red sea bream Pagrus major.  Nippon Suisan Gak 

kaishi. 57: 695 - 698. 

Watanabe, T., M-J. Lee, J. Mizutani, T. Yamada, S. Satoh, T. Takeuchi, N. Yoshida, T. Kitada, and T. Arakawa. 

1991b.  Effective components in cuttlefish meal and raw krill for improvement of red sea bream 

Pagrus major eggs.  Nippon Suisan Gakkaishi. 57: 681 - 694. 

Watanabe, T.  1993.  The importance of docosahexaenoic acid in marine larval fish.  J. World Aquacult. Soc. 

24: 152 - 161. 

Watanabe, T. and V, Kiron.  1995.  Red Sea Bream (Pagrus major), in "Broodstock Management and Egg and 

Larval Quality" (ed. by N. R. Bromage and R. J. Roberts), University Press, Cambridge, Great Britain. 

pp. 398 - 413. 

Wee, K., and N. Tuan.  1988.  Effects of dietary protein level on growth and reproduction in Nile tilapia 

(Oreochromis niloticus). ICLARM Conference Proceedings, 15, p. 623 

Yanes-Roca, C., R. Nicole, N. Michae and L. Kevan.  2009.  Main Effects of fatty acid composition and spawning 

season patterns on egg quality and larval survival in common snook (Centropomus undecimalis) 

Aquaculture 287: 335 - 340. 

 

หน้า 203



ภาคโปสเตอร์





 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2564 O1 

 

P01 

ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปูลาย (Charybdis feriatus (Linnaeus, 1758)) ทางฝั่งทะเลอันดามัน 
ของประเทศไทย 
 
ประพัตร์ แก้วมณี* และ เกศแก้ว เทศอาเส็น 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) 
 
บทคัดย่อ  
 การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปูลายทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ได้ด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม  
ถึงธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและตัวอย่าง ณ ท่าเทียบเรือประมงจากเรือประมงพาณิชย์ คือ อวนลากแผ่นตะเฆ่ 
อวนลากคู่ และเรือประมงพื้นบ้าน คือ อวนจมปู และลอบปู ซึ่งมีแหล่งท าการประมงในเขตทะเลอันดามัน ตั้งแต่บริเวณ 
แนวประชิดชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง ถึงแนวประชิดชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสตูล แล้วน าสัตว์น้ ามาขึ้นท่าในเขต
จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล พบว่าอัตราส่วนเพศระหว่างปูเพศผู้ต่อเพศเมียเ ท่ากับ 1:1.01 ซึ่งไม่มี 
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ขนาดแรกสืบพันธุ์ของปูลายเพศเมียเท่ากับ 8.22 เซนติเมตร ปูลายสามารถวางไข่ได้ตลอดปี 
โดยมีฤดูวางไข่ 2 ช่วง คือ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ และกันยายน - ธันวาคม มีแหล่งวางไข่บริเวณทิศตะวันตกของเกาะพยาม 
จังหวัดระนอง บริเวณทิศตะวันออกและทิศใต้ของเกาะสุรินทร์ และทิศตะวันออกของเกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา บริเวณ  
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดภูเก็ต บริเวณทิศตะวันตกของจังหวัดกระบี่ และบริเวณทิศตะวันตกและทิศใต้ของเกาะตะรุเตา 
จังหวัดสตูล ความดกของไข่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 404,149.52±214,380.40 ฟอง และความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกระดอง 
กับความดกไข่ อยู่ในรูปสมการ F = 0.1751CW0.2988 ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกระดองกับน้ าหนักตัวปูลายไม่จ าแนกเพศ
มีขนาดความกว้างกระดอง 4.47 - 14.89 เซนติเมตร อยู่ในรูปสมการ W = 0.2225CW2.9608 ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้าง
กระดองกับน้ าหนักตัวของปูลายเพศผู้มีความกว้างกระดอง 4.47 - 14.89 เซนติเมตร และปูลายเพศเมียมีความกว้างกระดอง 
4.86 - 14.00 เซนติเมตร อยู่ในรูปสมการ W = 0.0070CW3.2822 และ W = 0.0123CW3.0584 ตามล าดับ ปูลายมีการเจริญเติบโต
แบบ allometric growth ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกระดองกับน้ าหนักตัวของปูลายเพศผู้และเพศเมีย มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05 ) 
 
ค าส าคัญ:  ชีววิทยาการสืบพันธุ ์ปูลาย Charybdis feriatus ทะเลอันดามัน 
   
*ผู้รับผิดชอบ : 462 หมู่ 3 ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 โทร. 0 7471 0617 
 E-mail: prapat.kaewmanee@gmail.com 
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The Reproductive Biology of Crucifix Crab (Charybdis feriatus (Linnaeus, 1758)) 
in the Andaman Sea Coast of Thailand 
 
Prapat Kaewmanee* and Keskaeo Tesasen 
Southern Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Satun) 
 
Abstract 
 The study on the reproductive biology of crucifix crab (Charybdis feriatus (Linnaeus, 1758)) in  
the Andaman Sea coast of Thailand was conducted by collecting the landing data and samples from 
commercial fishing vessels, i.e. otter board trawl and pair trawl, and small-scale fishing vessels namely crab gillnet 
and crab trap, during January - December 2016. The fishing grounds in the Andaman Sea were from waters adjacent 
to Thai-Myanmar border in Ranong to Satun Provinces. Fishing vessels landed catch at the fishing ports  
in Ranong, Phuket, PhangNga, Krabi, Trang and Satun Provinces. The results showed the sex ratio of male 
and female crab was 1:1.01, which non-significantly different (p>0.05). The length at first mature of female 
was 8.22 cm. The female crucifix crab could spawn throughout the year, with two peak seasons, i.e. January - February 
and September - December. The spawning grounds were found in the areas of western of Ko Phayam of Ranong Province, 
eastern and southern of Ko Surin, and eastern of Ko Similan of PhangNga Province, southeast of Phuket Province, 
western of Krabi Province, and western and southern of Ko Tarutao of Satun Province. The fecundity was 
404,149.52±214,380.40 eggs, with relationship between carapace width and body weight as F = 0.1751CW0.2988. 
The relationship between carapace width, ranged from 4.47 to 14.89 cm, and weight of all crab presented  
in equation as W = 0.2225CW2.9608. The relationship between carapace width and weight of male, ranged from 
4.47 to 14.89 cm, presented in equation as W = 0.0070CW3.2822. The relationship between carapace width 
and weight of female, ranged from 4.86 to 14.00 cm, presented in equation as W = 0.0123CW3.0584.  
The pattern of growth of crucifix crab was considerably allometric growth. Length-weight relationships were 
significantly different between males and females (p<0.05).  
 
Keywords:  reproductive biology, Crucifix Crab, Charybdis feriatus, Andaman Sea 
   
*Corresponding author: 462 Moo 3, Tammalang Sub-district, Mueang District, Satun Province 91000 
 Tel. 0 7471 0617 E-mail: prapat.kaewmanee@gmail.com 
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การท าประมงโป๊ะเชือกในจังหวัดระยองระหว่างปี 2555 - 2556 และปี 2556 - 2557 
 
นรากร สมวรรณ์ธนา1* ภิญโญ ประสารยา1 ธนัช ศรีคุ้ม1 กมลรัตน์ พุทธรักษา1 และ ทิพากร สุขพล2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง 
2ส านักงานประมงจังหวัดตรัง 
 
บทคัดย่อ 
 ศึกษาการท าประมงโป๊ะเชือกที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งหาดแม่ร าพึง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในช่วงฤดูท าประมง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ปี 2555 - เมษายน ปี 2556 และเดือนพฤศจิกายน ปี 2556 - เมษายน ปี 2557 
ผลการศึกษาในฤดูท าประมง ปี 2555 - 2556 พบมีจ านวนวันออกท าประมง 76 วัน เฉลี่ย 13 วันต่อเดือน ปริมาณการจับสัตว์น้ า
รวม 18,037.00 กิโลกรัม อัตราการจับสัตว์น้ าเฉลี่ย 237.33 กิโลกรัมต่อวัน องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ า ประกอบด้วย กลุ่มปลา
และกลุ่มสัตว์น้ าอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 97.12 และ 2.88 ตามล าดับ จากการวัดขนาดความยาวสัตว์น้ าชนิดที่มีความส าคัญ  
ทางเศรษฐกิจ จ านวน 10 ชนิด พบว่าสัตว์น้ า 2 ชนิด ได้แก่ ปลาสีกุนบั้งและหมึกหอม มีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ของเพศเมีย 
คิดเป็นร้อยละ 72.59 และ 87.56 ตามล าดับ รายได้จากการท าประมงเฉลี่ย 10,374 บาทต่อวัน ต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 7,348 บาทต่อวัน 
และรายได้เหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 3,026 บาทต่อวัน โดยน ารายได้เหนือต้นทุนเงินสดมาจัดสรรเป็นเงินทุนด าเนินการ เงินปันผล
สมาชิก เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ และเงินบ ารุงสาธารณประโยชน์ เท่ากับ 114,982, 87,386, 22,996 และ 4,599 บาทต่อปี 
ตามล าดับ ส่วนในฤดูท าประมง ปี 2556 - 2557 พบมีจ านวนวันออกท าประมง 62 วัน เฉลี่ย 10 วันต่อเดือน ปริมาณการจับสัตว์น้ า
รวม 12,192.90 กิโลกรัม อัตราการจับสัตว์น้ าเฉลี่ย 196.66 กิโลกรัมต่อวัน องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ า ประกอบด้วย กลุ่มปลา
และกลุ่มสัตว์น้ าอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 95.44 และ 4.56 ตามล าดับ จากการวัดขนาดความยาวสัตว์น้ าชนิดที่มีความส าคัญ  
ทางเศรษฐกิจ จ านวน 10 ชนิด พบว่าสัตว์น้ า 2 ชนิด ได้แก่ ปลาสีกุนบั้งและหมึกหอม มีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ของเพศเมีย 
คิดเป็นร้อยละ 75.26 และ 80.98 ตามล าดับ รายได้จากการท าประมงเฉลี่ย 9,292 บาทต่อวัน ต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 7,375 บาทต่อวัน 
และรายได้เหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 1,917 บาทต่อวัน โดยน ารายได้เหนือต้นทุนเงินสดมาจัดสรรเป็นเงินทุนด าเนินการ เงินปันผล
สมาชิก เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ และเงินบ ารุงสาธารณประโยชน์ เท่ากับ 59,418, 45,158, 11,884 และ 2,377 บาทต่อปี 
ตามล าดับ ผลการศึกษาครั้งน้ี แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือโป๊ะเชือกเป็นเครื่องมือประเภทเลือกจับ (selective fishing gear) และ
สัตว์น้ าส่วนใหญ่ที่เข้ามาสู่การประมงเป็นขนาดที่โตกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ เหมาะสมส าหรับส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร 
ให้ชุมชนใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ าเป็นไปอย่างยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ:  การประมง โป๊ะเชือก จังหวัดระยอง 
   
*ผู้รับผิดชอบ: 2 หมู่ 2 ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง 21160 โทร. 0 3865 1764 
 E-mail: narakorn19@gmail.com 
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Set Net Fishery in Rayong Province during 2012 - 2013 and 2013 - 2014 
 
Narakorn Somwanthana1* Pinyo Prasanya1 Tanut Srikum1 Kamolrat Phuttharaksa1  
and Tipakorn Sukpon2 
1Rayong Marine Fisheries Research and Development Center 
2Trang Fisheries Provincial Office 
 
Abstract 
 Study on set net fishery was carried out in Mae-Ram-Peung beach, Muang District, Rayong Province 
in set net fishing seasons from November 2012 to April 2013 and November 2013 to April 2014. In 2012 - 2013 
fishing season, the fishing effort was 76  days, the average was 13  days/month. Total catch was 18 ,037  kg 
which the catch rate was 237.33 kg/day. Species composition comprised 97.12% fishes and 2.88% others. 
The size measurement of ten important economically species found that mean length of two species (yellow tail scad 
and bigfin reef squid) were smaller than the size at first mature at 72.59% and 87.56%, respectively. The average 
of total income was 10,374 Baht/day, the operation cost was 7,348 Baht/day and the net income was 3,026 Baht/day. 
The net income was allocated to annual operating cost, member dividends, remuneration for committee and 
public benefit accounted 114,982, 87,386, 22,996, and 4,599 Baht/year, respectively. In 2013 - 2014 fishing season, 
fishing effort was 62 days, the average was 10 days/month. Total catch was 12,192.90 kg which the catch rate 
was 196.66 kg/day. Species composition comprised 95.44% fishes and 4.56% others. The size measurement 
of ten important economically species found that mean length of two species (yellow tail scad and bigfin reef squid) 
were smaller than the size at first mature at 75.26% and 80.98%, respectively. The average of total income was 
9,292 Baht/day, the operation cost was 7,375 Baht/day and the net income was 1,917 Baht/day. The net income 
was allocated to annual operating cost, member dividends, remuneration for committee, and public benefit 
accounted 59,418, 45,158, 11,884, and 2,377 Baht/year, respectively. The results showed that the set net was 
a selective fishing gear and most catch of economic aquatic animals were over matured sizes. It was suitable 
to be promoted for resource management to local community for sustainable use of fishery resources. 
 
Keywords:  fishery, set net, Rayong Province 
   
*Corresponding author: 2 Moo 2, Phe Sub-district, Muang District, Rayong Province 21160 Tel. 0 3865 1764 
 E-mail: narakorn19@gmail.com 
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การท าประมงของเรือคราดหอยลายขนาดมากกว่า 30 ตันกรอส ในอ่าวไทย ปี 2560 - 2561 
 
ทัศวรรณ ขาวสีจาน1* เฉลิม ภูศรีฤทธิ์2 และ สมชาย วิบุญพันธ์2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
2กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง 
 
บทคัดย่อ 
 ศึกษาการท าประมงของเรือคราดหอยลายขนาดมากกว่า 30 ตันกรอส ในอ่าวไทย ปี 2560 – 2561 โดยใช้ข้อมูล
เรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดมากกว่า 30 ตันกรอส ข้ึนไป ที่ได้รับใบอนุญาตท าประมงคราดหอยลายในอ่าวไทย ในปีการประมง 
2559 - 2560 และ 2561 - 2562 จากระบบการออกใบอนุญาตท าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-license) และข้อมูลเรือคราดหอยลาย
ในอ่าวไทย ปี 2560 - 2561 จากระบบ Thai flagged catch certification system ของกรมประมง พบว่า เป็นเรือคราดหอยลาย
ขนาด 30.30 - 65.19 ตันกรอส ท าประมงเวลากลางวัน แต่ละล ามีคราด 2 อัน ใช้สลับกัน ลากคราดประมาณ 5 นาที ด้วยความเร็ว 
4 - 7 นอต ปี 2560 มีเรือออกท าประมงจริง จ านวน 25 ล า ท าประมงในแหล่งประมงหอยลายอ่าวไทยตอนใน อ่าวไทยตอนกลาง 
และอ่าวไทยตอนล่าง คิดเป็นพื้นที่ 407,568.05, 68,781.25 และ 18,437.50 ไร่ ตามล าดับ และมีอัตราการจับ เท่ากับ 
1,789.51, 1,239.88 และ 1,638.77 กิโลกรัม/วัน ตามล าดับ ในปี 2561 มีเรือออกท าประมงจริง จ านวน 29 ล า ท าประมง 
ในแหล่งประมงหอยลายอ่าวไทยตอนใน อ่าวไทยตอนกลาง และอ่าวไทยตอนล่าง คิดเป็นพื้นที่ 261,746.25, 117,118.75  
และ 38,731.25 ไร่ ตามล าดับ และมีอัตราการจับ เท่ากับ 530.18, 894.63 และ 659.32 กิโลกรัม/วัน ตามล าดับ อัตราการจับ
หอยลายทั้งในอ่าวไทยตอนใน อ่าวไทยตอนกลาง และอ่าวไทยตอนล่าง ปี 2561 มีค่าลดลงจาก ปี 2560 และเมื่อทดสอบทางสถิติ
ของอัตราการจับระหว่างแหล่งประมงหอยลายในแต่ละปี พบว่า ทั้ง 3 แหล่งมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
  
ค าส าคัญ:  หอยลาย การท าประมง อ่าวไทย 
   
*ผู้รับผิดชอบ: 2 หมู่ 2 ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง 21160 โทร 0 3865 1724  
 E-mail: tasawan1907@gmail.com 
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Fishery of Short-necked Clam Dredges Using Vessel Larger than 30 Gross Tonnes  
in the Gulf of Thailand from 2017 to 2018 
 
Tasawan Khawsejan1* Chalerm Pusririt2 and Somchai Vibunpant2 
1Eastern Gulf Fisheries Research and Development Center (Rayong) 
2Fishing Ground Inspection and Certification Group 
 
Abstract 
 The study on fisheries of short-necked clam dredges fishery using vessel larger than 30 gross tonnes 
in the Gulf of Thailand in 2017 - 2018 was conducted by using data of commercial vessels over 30 gross tonnes 
that granted fishing license of fishing year 2016 - 2017 and 2018 - 2019 from E-license system and data of 
short-necked clam dredges vessels in the Gulf of Thailand in 2017 - 2018 from Thai flagged catch certification 
system of Department of Fisheries. The results showed that size/LOA of short-necked clam dredges vessels 
were ranged from 30.30 to 65.19 gross tonnes. Each vessel carried 2 dredges which were used alternately and 
operated fishing during daytime. The fishing operation was 5 minutes per haul at vessel speed 4 - 7 knots. 
In 2017 there were 25 vessels operated in the inner part, central part and southern part of the Gulf of Thailand 
which covered areas of 407,568.05, 68,781.25 and 18,437.50 rai respectively. The catch rate of short-necked 
clam in each fishing ground was 1,789.51, 1,239.88 and 1,638.77 kg/day respectively. In 2018 there were 29 vessels 
operated in the inner part, central part and southern part of the Gulf of Thailand which covered areas of 
261,746.25, 117,118.75 and 38,731.25 rai respectively. The catch rate of short-necked clam in each fishing 
ground were 530.18, 894.63, and 659.32 kg/day respectively. The catch rate among 3 fishing grounds were 
significantly different for both 2017 and 2018 (p<0.05). 
 
Keywords: short-necked clam, fishery, Gulf of Thailand 
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การท าประมงและชีววิทยาของกุ้งหัวมันชนิด Metapenaeus brevicornis บริเวณแหล่งท าการประมง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ธเนศ ศรีถกล1* สมชาย วิบุญพันธ์2 จุรีรัตน์ สงนุ้ย3 และ พิมพ์วิมล อินทร์แก้ว4 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 
2กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง 
3ส านักงานประมงอ าเภอนาทวีจังหวัดสงขลา 
4ส านักงานประมงอ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
 
บทคัดย่อ 
 ศึกษาการท าประมงและชีววิทยาของกุ้งหัวมันชนิด Metapenaeus brevicornis (H. Milne Edwards, 1837)  
จากเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามช้ัน และอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก (ความยาวเรือ <14 เมตร) บริเวณแหล่งท าการประมง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2555 พบว่าเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามช้ันท าการประมง 
เวลากลางวัน โดยใช้เรือหางยาว ขนาดความยาว 6 - 13 เมตร มีแหล่งท าการประมงบริเวณชายฝั่ง ความลึกน้ า 3 - 30 เมตร 
ท าการประมงได้ตลอดปี มีอัตราการจับสัตว์น้ า 0.743 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร อัตราการจับกุ้งหัวมันชนิด  
M. brevicornis 0.005 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร คิดเป็นองค์ประกอบสัตว์น้ าร้อยละ 0.61 ของปริมาณสัตว์น้ าทั้งหมด 
ส่วนเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็กมีแหล่งท าการประมงบริเวณชายฝั่ง ความลึกน้ า 13 - 30 เมตร ท าการประมง 
ได้ตลอดปี มีอัตราการจับสัตว์น้ า 15.466 กิโลกรัม/ช่ัวโมง อัตราการจับกุ้งหัวมันชนิด M. brevicornis 0.080 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 
คิดเป็นองค์ประกอบสัตว์น้ าร้อยละ 0.52 ของปริมาณสัตว์น้ าทั้งหมดจากการศึกษาชีววิทยากุ้งหัวมันชนิด M. brevicornis
จ านวน 1,733 ตัว ช่วงความยาวตลอดตัว 40.00 - 129.00 (79.73±20.58) มิลลิเมตร เป็นเพศผู้ 406 ตัว ช่วงความยาวตลอดตัว 
46.00 - 89.00 (60.17±8.71) มิลลิเมตร และเพศเมีย 1,327 ตัว ช่วงความยาวตลอดตัว 40.00 - 129.00 (85.71±19.42) มิลลิเมตร 
มีความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดกับน้ าหนักตัวของกุ้งไม่แยกเพศ เพศผู้ และเพศเมีย ดังนี้ W = 0.000007TL3.0203 
W=0.00002TL2.7171 และ W=0.000006TL3.0149 ตามล าดับ มีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1:3.27 กุ้งเพศเมียมีขนาดแรก
สืบพันธุ์ท่ีความยาวตลอดตัว 98.67 มิลลิเมตร สามารถวางไข่ได้ตลอดปี โดยมีการวางไข่สูงในเดือนกุมภาพันธ์ และกันยายน 
 
ค าส าคัญ:  การท าประมง ชีววิทยา กุ้งหัวมัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   
*ผู้รับผิดชอบ: 79/1 ถนนวิเชียรชม ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จงัหวัดสงขลา 90000  
 E-mail: sthanate@gmail.com 
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Fisheries and Biology of Yellow Shrimp (Metapenaeus brevicornis) in the Fishing Ground 
in Nakhon Si Thammarat Province 
 
Thanate Sritakon1* Somchai Vibunpant2 Jureerat Songnui3 and Pimvimol Inkaew4 
1Southern Gulf Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 
2Fishing Ground Inspection and Certification Group 
3Na Thawi Fisheries District Office, Songkhla Province 
4Mueang Sukhothai Fisheries District Office, SukhothaiProvince 
 
Abstract 
 The study on fisheries and biology of yellow shrimp, Metapenaeus brevicornis (H. Milne Edwards, 1837) 
from shrimp trammel nets and small otter board trawlers (over all lenght <14 meters) in the fishing ground 
in Nakhon Si Thammarat Province were conducted from January to December 2012.  It was found that for 
shrimp trammel nets, 6 - 13 meter length of fishing vessels were used with outboard engine, operated in daytime 
throughout the year. Their fishing ground were coastal areas with 3 - 30 meters of water depth. The CPUE was 
0.743 kilogram/100 meter net length. The CPUE of yellow shrimps (M. brevicornis) was 0.005 kilogram/100 meter 
net length or 0.61% of total catch. For small otter board trawlers, it was operated throughout the year in coastal 
areas with 13 - 30 meters of water depth. The CPUE was 15.466 kilogram/hour. The CPUE of yellow shrimps 
was 0.080 kilogram/hour or 0.52% of total catch. Based on the biology study on 1,733 individuals of yellow 
shrimps, they presented 40.00 - 129.00 (79.73±20.58) millimeter of total length. There were 406 males with 
46.00 - 89.00 (60.17±8.71) millimeter of total length and 1,327 females with 40.00 - 129.00 (85.71±19.42) 
millimeter of total length. The relationship equation between total length (TL) and body weight (W) was  
W = 0.000007TL3.0203 for total shrimps, W = 0.00002TL2.7171 for males and W = 0.000006TL3.0149 for females. 
Sex ratio between male and female was 1:3.27. The total length at first maturity (L50) of female was 98.67 millimeter. 
It was also found that the yellow shrimps spawned all year round with the peak in February and September. 
 
Keywords:   fisheries, biology, yellow shrimp, Nakhon Si Thammarat 
   
*Corresponding author: 79/ Wichianchom Road, Bo-Yang Sub-district, Muang District,  
 Songkhla Province 90000 E-mail: sthanate@gmail.com 
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สัตว์ทะเลเศรษฐกิจวัยอ่อนบริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 
 
นิรชา สองแก้ว1* ธิดารัตน์ คงชัย1 อุทิศ โชติธรรมโม1 และ ศรีวิตา ไชยบัญดิษฐ์2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา 
2ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 (สงขลา) 
 
บทคัดย่อ 
 ศึกษาองค์ประกอบ ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลเศรษฐกิจวัยอ่อนบริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
และสงขลาโดยมีจุดรวบรวมตัวอย่างใน 10 พื้นที่ ในแต่ละพื้นที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 สถานีตามระยะห่างฝั่ง 0 – 5, >5 – 10 และ 
>10 – 15 ไมล์ทะเล รวมเก็บตัวอย่างทั้งหมด 30 สถานี ทำการรวบรวมตัวอย่างในเวลากลางวันโดยใช้ถุงแพลงก์ตอนขนาดตา 
330 ไมโครเมตร ในเดือนมีนาคม มิถุนายน สิงหาคม กันยายน และตุลาคม ปี 2558 จากการศึกษาพบองค์ประกอบของ 
กลุ่มสัตว์ทะเลเศรษฐกิจวัยอ่อน ประกอบด้วย ปลาวัยอ่อน กุ้งวัยอ่อน กั้งวัยอ่อน และปูวัยอ่อน คิดเป็นร้อยละ 4.27, 15.09, 
0.59 และ 80.05 ของปริมาณสัตว์ทะเลวัยอ่อนทั้งหมด ตามลำดับ โดยมีปริมาณความชุกชุมเฉลี่ย 122.21 , 431.96, 16.80 
และ 2,291.62 ตัว/น้ำทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ สัตว์ทะเลวัยอ่อนทั้ง 4 กลุ่มในแต่ละระยะห่างฝั่งมีความชุกชุม 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ปลาวัยอ่อนมีความชุกชุมมากที่สุดในเดือนมีนาคม (p<0.05) และมีการแพร่กระจายหนาแน่น
บริเวณชายฝั่งอำเภอปากพนัง ท่าศาลา สิชล และขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กุ้งวัยอ่อนในแต่ละเดือนมีความชุกชุม 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และมีการแพร่กระจายหนาแน่นมากที่สุดบริเวณชายฝั่งอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กั้งวัยอ่อนมีความชุกชุมมากในเดือนมิถุนายนและมีนาคม (p<0.05) และมีการแพร่กระจายหนาแน่นมากที่สุดบริเวณชายฝั่ง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปูวัยอ่อนมีความชุกชุมในเดือนตุลาคมน้อยกว่าเดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน (p<0.05) และ
มีการแพร่กระจายหนาแน่นมากบริเวณอำเภอขนอม สิชล ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอระโนด สิงหนคร และจะนะ 
จังหวัดสงขลา สำหรับปัจจัยสิ่งแวดล้อมพบว่าอุณหภูมิของน้ำทะเล มีค่าเฉลี่ย 29.81±0.59 องศาเซลเซียส ความเค็มของน้ำทะเล 
มีค่าเฉลี่ย 28.10±1.04 พีพีที ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ มีค่าเฉลี่ย 7.75±0.61 มิลลิกรัมต่อลิตร และความเป็นกรด-ด่าง
ของน้ำทะเล มีค่าเฉลี่ย 7.77±0.50  
 
คำสำคัญ:  สัตว์ทะเลเศรษฐกิจวัยอ่อน จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา 
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Economic Marine Fauna Larvae in Coastal Areas of Nakhon Si Thammarat  
and Songkhla Provinces  
 
Niracha Songkeaw1* ThidaratKongchai1 UtitChotithammo1 and Srivita Chaibundit2 
1Songkhla Marine Fisheries Research and Development Center  
2Fishery Inspection Regional Center 8 (Songkhla) 
 
Abstract 
 The study on composition, abundance, and distribution of economic marine fauna larvae in coastal areas 
of Nakhon Si thammarat and Songkhla Provinces was carried out in 10 sampling areas. Each sampling area 
was divided into 3 stations by distance from shore; 0 - 5, >5 - 10 and >10 - 15 nautical miles, and therefore 
there were 30 stations in total. The samplings were collected in daytime using 330 µm plankton net in March, 
June, August, September and October 2015. The results showed that the group of economic marine fauna 
larvae were comprised fish larvae, shrimp larvae, mantis shrimp larvae, and crab larvae, accounted 4.27, 15.09, 
0.59, and 80.05 percent of total marine fauna larvae, respectively with the average abundance of 122.21, 431.96, 
16.80, and 2,291.62 ind./1,000 m3 of sea water, respectively. The abundance of those 4 groups in each distance 
from shore were not different (p>0 .05) .  Most abundance of fish larvae was found in March (p<0 .05)  and 
densely distributed in coastal areas of Pakpanang, Thasala, Sichon, and Khanom Districts, Nakhon Si Thammarat 
Province. The abundance of shrimp larvae in each month was not different (p>0.05) and densely distributed 
in the coastal area of Pakpanang District, Nakhon Si Thammarat Province. The most abundance of mantis 
shrimp was found in June and March (p<0.05) and densely distributed in the coastal area of Muang District, 
Songkhla Province. The abundance of crab larvae in October was lower than the one in March, June and 
September (p<0.05) and greatly distributed in Khanom, Sichon and PakpanangDistricts, Nakhon Si Thammarat 
Province, Ranod, Singhanakhon and Chana Districts, Songkhla Province. For environmental factors, the average 
of temperature, salinity, dissolved oxygen, and pH were 29.81±0.59๐C, 28.10±1.04 ppt, 7.75±0.61 mg/l and 
7.77±0.50, respectively. 
 
Keywords:  economic marine fauna larvae, Nakhon Si Thammarat Province, Songkhla Province 
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ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอแกลบ (Auxis thazard (Lacepede, 1800))  
และโอลาย (Euthynnus affinis (Cantor, 1849)) ในอ่าวไทย 
 
ปิยวรรณ หัสดี1* นิรชา สองแก้ว2 อุดม เครือเนียม3 เพราลัย นุชหมอน4 พัชรี พันธุเล่ง5 และ ขนิษฐา เสรีรักษ์1 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ  
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา  
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง 
4กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
5ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงตรัง 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาชีววิทยาปลาโอแกลบและโอลาย จากการเก็บตัวอย่างท่ีแพปลาและท่าข้ึนปลาในจังหวัดชายฝั่งทะเล ตั้งแต่
จังหวัดระยองถึงปัตตานี ในเดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี 2555 ผลการศึกษาพบว่าปลาโอแกลบมีความสัมพันธ์ระหว่าง  
ความยาวส้อมหางกับน้ าหนักตัว แบบไม่แยกเพศ W = 0.0052FL3.3576 เพศผู้ W = 0.0056FL3.3355 และเพศเมีย W = 0.0057FL3.3325 
ตามล าดับ อัตราส่วนเพศมีค่าเท่ากับ 1:0.91 ขนาดเริ่มสืบพันธุ์ของปลาเพศผู้และเพศเมีย มีค่าเท่ากับ 26.11 และ 25.85 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส้อมหางกับความดกไข่ อยู่ในรูปสมการ F = 94.15FL2.453 ปลาโอแกลบมีร้อยละ 
การเจริญพันธุ์ซึ่งแสดงถึงความสมบูรณ์เพศเกือบตลอดปี และมีร้อยละของระยะการเจริญพันธุ์สูง 2 ช่วง คือ ในเดือนธันวาคม
ถึงมีนาคม และเดือนมิถุนายนถึงกันยายน ส่วนปลาโอลายมีความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส้อมหางกับน้ าหนักตัว แบบไม่แยกเพศ 
W = 0.0081FL3.214 เพศผู้ W = 0.0107FL3.137 และเพศเมีย W = 0.0127FL3.089 ตามล าดับ อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย  
มีค่าเท่ากับ 1:0.71 ขนาดเริ่มสืบพันธุ์ของเพศผู้ และเพศเมีย เท่ากับ 36.37 และ 38.68 เซนติเมตร ตามล าดับ ความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวส้อมหางกับความดกไข่อยู่ในรูปสมการ F = 3.1228*10-9FL8.6732 ปลาโอลายมีระยะการเจริญพันธุ์เกือบตลอดปี 
และปลาโอลายมีช่วงวางไข่มาก 2 ช่วง คือ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน และช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน 
 
ค าส าคัญ:  ชีววิทยาการสืบพันธุ ์ปลาโอแกลบ ปลาโอลาย อ่าวไทย 
   
*ผู้รับผิดชอบ:  49 หมู่ 1 ซอยพระราชวีริยาภรณ์ 16 ต าบลบางพึ่ง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
 E-mail: pywm88@gmail.com 
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Reproductive Biology of the Frigate Tuna (Auxis thazard (Lacepede, 1800))  
and Eastern Little Tuna (Euthynnus affinis (Cantor, 1849) in the Gulf of Thailand 
 
Piyawan Hussadee1* Niracha Songkaew2 Udom Khreanium3 Praulai Nootmorn4 Patcharee Puntuleng5  
and Kanittha Sereeruk1 
1Samut Prakhan Marine Fisheries Research and Development Center  
2Songkhla Marine Fisheries Research and Development Center 
3Marine Fisheries Research and Development Division 
4Rayong Marine Fisheries Research and Development Center  
 
Abstract 
 Reproductive biology of frigate tuna (Auxis thazard (Lacepede, 1800 ) )  and Eastern little tuna 
(Euthynnus affinis (Cantor, 1849 ) )  were studied by collecting data from fishing ports along coastal zone  
from Rayong to Pattani Provinces during January to December 2012. The results showed the length-weight 
relationships of frigate tuna were in equations i.e. all: W = 0 .0052FL3 .3576 , male: W = 0 .0056FL3 .3355 and 
female: W = 0.0057FL3.3325. Sex ratio was 1:0.91. Size at first mature for male and female were 26.11 cm 
and 25.85  cm, respectively. Equation of relationship between length and fecundity was F = 94.15FL2.453 . 
Frigate tuna could spawn all year round with 2  peaks. The first peak was in December to March and  
the second peak was in June to September. Length-weight relationship of Eastern little tuna were in equation 
i.e. all: W = 0.0081FL3.214, male: W = 0.0107FL3.137 and female: W = 0.0127FL3.089. Sex ratio was 1:0.71.  
Size at first mature for male was 36 .37  cm and female was 38 .68  cm. Equation of relationship between 
length and fecundity was F = 3.1228*10-9FL8.6732. Eastern little tuna could spawn all year round with 2 peaks. 
The first peak was found in November to April and the second peak was in May to September. 
 
Keywords:  reproductive biology, frigate tuna, Eastern little tuna, gulf of Thailand 
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ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอด า (Thunnus tonggol (Bleeker,1851)) ในอ่าวไทย พ.ศ. 2555 
 
เพราลัย นุชหมอน1* ปิยวรรณ หัสดี2 นิรชา สองแก้ว3 และ อุดม เครือเนียม4 
1กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงสมุทรปราการ 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงสงขลา 
4ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงระยอง 
 
บทคัดย่อ 
 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอด า (Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)) ทางฝั่งอ่าวไทย ได้ด าเนินการศึกษาตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยเก็บตัวอย่างจากเครื่องมืออวนล้อมจับที่สัตว์น้ ามาขึ้นท่าเทียบเรือประมงที่จังหวัดระยอง 
ถึงจังหวัดปัตตานีมีแหล่งท าการประมงในอ่าวไทย พบว่าปลาโอด าทั้งหมดมีความยาวส้อมหางอยู่ในช่วง 5.50 - 56.40 เซนติเมตร 
น้ าหนักตัวอยู่ในช่วง 2.45 - 3,460.00 กรัม ความสัมพันธร์ะหว่างความยาวส้อมหางกับน้ าหนักตัวอยู่ในรูปสมการ W=0.0127FL3.1046 
ปลาเพศผู้มีความยาวส้อมหางอยู่ ในช่วง 18.10 - 55.00 เซนติเมตร น้ าหนักตัวอยู่ ในช่วง 109.00 - 3,460.00 กรัม  
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส้อมหางกับน้ าหนักตัวอยู่ในรูปสมการ W = 0.0162FL3.0399 ปลาเพศเมียมีความยาวส้อมหางอยู่ในช่วง 
15.50 - 56.40 เซนติเมตร น้ าหนักตัวอยู่ในช่วง 64.00 - 3,120.00 กรัม ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส้อมหางกับน้ าหนักตัว
อยู่ในรูปสมการ W = 0.0236FL2.9361 อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1:0.97 ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)  
ขนาดแรกสืบพันธุ์ (FL50) ของปลาเพศผู้และเพศเมียเท่ากับ 40.77และ 42.17 เซนติเมตร มีการวางไข่ได้เกือบตลอดปี  
โดยวางไข่มากระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน มีความดกไข่อยู่ในช่วง 99,773.00 – 3,165,849.00 ฟอง 
 
ค าส าคัญ:  ปลาโอด า ชีววิทยาการสืบพันธุ ์อ่าวไทย 
   
*ผู้รับผิดชอบ:  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล อาคารปลอดประสพช้ัน 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900   
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Reproductive Biology of Longtail Tuna (Thunnus tonggol (Bleeker, 1851))  
in the Gulf of Thailand in 2021 
 
Praulai Nootmorn1* Piyawan Hussadee2 Niracha Songkaew3 and Udom Khrueniam4  
1Marine Fisheries Research and Development Division 
2Samut Prakhan Marine Fisheries Research and Development Center  
3Songkhla Marine Fisheries Research and Development Center  
4Rayong Marine Fisheries Research and Development Center  
 
Abstarct 
 Reproductive biology of longtail tuna (Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)) in the Gulf of Thailand was 
studied from January to December in 2012. Fish samples were collected from purse seiners that landed catch 
at fishing ports in Rayong Province to Pattani Province. The fishing grounds were found in the Gulf of Thailand. 
Fork length and body weight of tuna were in the range of 5.50 - 56.40 cm and 2.45 -3 ,460.00 g. The fork length 
and body weight relationship was W = 0.0127FL3.1046. Fork length and body weight of the male were in the range 
of 18.10 - 55.00 cm and 109.00 - 3,460.00 g. The fork length and body weight relationship was W = 0.0162FL3.0399. 
Fork length and body weight of the female was in the range of 15.50 - 56.40 cm and 64.00 - 3,120.00 g.  
The fork length and body weight relationship was W = 0.0236FL2.9361. Sex ratio of male and female was 1:0.97. 
The sizes at first maturity of the male and female were 40.77 and 42.17 cm. The male and female spawn 
throughout the year with peak of spawning from February to April. Fecundity of female was in the range of 
99,773.00 – 3,165,849.00 eggs. 
 
Keywords:  Longtail tuna, reproductive biology, Gulf of Thailand 
   
*Corresponding author: Marine Fisheries Research and Development Division, Department of Fisheries,   
 Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok, 10900 Email: nootmorn@yahoo.com 
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การประมงกุ้งทะเลจากอวนลากคานถ่างและอวนลากแผ่นตะเฆ่บริเวณอ่าวไทยตอนใน 
และบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
วีระพล ฐิติพงศ์ตระกูล1* อุดมสิน อักษรผอบ2 และ ศิรินุช  ข าสุวรรณ์3 
1กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 
 
บทคัดย่อ 
 ศึกษาแหล่งท าการประมง วิธีท าการประมง อัตราการจับ องค์ประกอบชนิด และความยาวของกุ้งทะเลที่ส าคัญทางเศรษฐกจิ
จากอวนลากบริเวณอ่าวไทยตอนในและบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเรืออวนลากคานถ่าง
และอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็กที่ท่าเทียบเรือประมงในเขตจังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ 
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงกันยายน พ.ศ. 2562 พบว่ามีเรืออวนลากที่ท าการประมงกุ้งทะเล 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) เรืออวนลาก
คานถ่างมีแหล่งท าการประมงอยู่ทั่วไปในเขตอ่าวไทยตอนในและบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่ไม่พบการท าการประมง
ภายในเขตจังหวัดชลบุรี เรือที่ใช้มีความยาว 12.20 - 21.35 เมตร ส่วนใหญ่ออกท าการประมงเที่ยวละ 12 - 14 วัน ท าการประมง 
ทั้งกลางวันและกลางคืน มีอัตราการจับสัตว์น้ า 19.717 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง องค์ประกอบสัตว์น้ าหลักเป็นกลุ่มปลาหน้าดิน กุ้งและกั้ง 
และปู ตามล าดับ ชนิดสัตว์น้ าที่จับได้มากที่สุด คือ ปลาลิ้นหมา รองลงมาคือ ปูม้า และกั้งตั๊กแตน คิดเป็นร้อยละ 15.52, 11.13 
และ 10.33 ของปริมาณสัตว์น้ า ที่จับได้ทั้งหมด ตามล าดับ โดยมีกุ้งเป็นองค์ประกอบร้อยละ 9.83 2) เรืออวนลากแผ่นตะเฆ่
ขนาดเล็กในเขตอ่าวไทยตอนใน มีแหล่งท าการประมงส่วนใหญ่อยู่ใกล้เกาะต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี เรือที่ใช้มีความยาว 9.90 - 14.17 เมตร 
ออกท าการประมงเที่ยวละ 1 - 2 วัน ท าการประมงทั้งกลางวันและกลางคืน มีอัตราการจับ 13.052 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง 
องค์ประกอบสัตว์น้ าหลักเป็นกลุ่มปลาหน้าดิน กุ้งและกั้ง และปลาหมึก ตามล าดับ ชนิดสัตว์น้ าที่จับได้มากที่สุด คือ ปลาแพะ 
รองลงมา คือ กุ้งตกกระสกุล Metapenaeopsis และหมึกกล้วย คิดเป็นร้อยละ 14.61, 7.22 และ 5.40 ของปริมาณสัตว์น้ า 
ที่จับได้ทั้งหมด ตามล าดับ และ 3) อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็กท่ีท าการประมงบริเวณอ าเภอปราณบุรีและใกล้เคียง มีแหล่งท า
การประมงบริเวณหน้าอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อยลงไปทางใต้จนถึงอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบท าการประมง
หนาแน่นบริเวณปากแม่น้ าปราณบุรี เรือที่ใช้มีความยาว 11.95 - 16.00 เมตร ออกท าการประมงเที่ยวละ 6 - 7 วัน ท าการประมง
เฉพาะเวลากลางคืน มีอัตราการจับ 27.863 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง องค์ประกอบสัตว์น้ าหลักเป็นกลุ่มกุ้งและกั้ง ปลาหน้าดิน และปลาเป็ด 
ตามล าดับ ชนิดสัตว์น้ าที่จับได้มากท่ีสุด คือ กุ้งตกกระ รองลงมา คือ กุ้งทราย และปลาปากคม คิดเป็นร้อยละ 39.73 , 24.18 
และ 5.27 ของปริมาณสัตว์น้ าท่ีจับได้ทั้งหมด ตามล าดับ  
 ขนาดความยาวเฉลี่ยของกุ้งทะเลเศรษฐกิจ 6 ชนิด พบว่าความยาวเฉลี่ยของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) 
และกุ้งกุลาด า (P. monodon) เท่ากับ 15.68±0.41 และ 20.24±1.04 เซนติเมตร ตามล าดับ กุ้งทั้งสองชนิดมีความยาวเฉลี่ย
มากกว่าขนาดแรกสืบพันธ์ุ ขณะที่กุ้งตะกาดชนิด Metapenaeus affinis และ M. ensis มีความยาวเฉลี่ย เท่ากับ 10.66±0.16 
และ 9.99±0.37 เซนติเมตร ตามล าดับ กุ้งตะกาดทั้งสองชนิดมีความยาวเฉลี่ยน้อยกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ ส่วนกุ้งตกกระ 
(Metepenaeopsis spp.) และกุ้งทราย (Trachypenaeus spp.) มีความยาวเฉลี่ย เท่ากับ 6.07±0.25 และ 6.04±0.20 เซนติเมตร 
ตามล าดับ กุ้งทั้งสองชนิดนี้ยังไม่มีการศึกษาขนาดแรกสืบพันธุ์ในน่านน้ าไทย 
 
ค าส าคัญ:  กุ้งทะเล อวนลากคานถ่าง อวนลากแผ่นตะเฆ่ อ่าวไทยตอนใน 
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Shrimp Fishery from Beam Trawl and Otter Board Trawl in the Inner Gulf of Thailand  
and the Adjacent Area of Prachuap Khiri Khan Province 
 
Weerapol Thitipongtrakul1* Udomsin Augsornpa-ob2 and Sirinuch Khamsuwan3 
1Fisheries Resources Assessment Group 
2Chumphon Marine Fisheries Research and Development Center 
3Samut Prakan Marine Fisheries Research and Development Center 
 
Abstract 
 The study on fishing ground, fishing method, catch per unit effort (CPUE), species composition, and 
length of some economic shrimps in the Inner Gulf of Thailand and the adjacent area of Prachuap Khiri Khan 
Province was conducted from October 2018 to September 2019. The fisheries data were collected from beam 
trawlers and small-sized otter board trawlers at fishing ports located in Chonburi, Samut Prakan, Samut Sakhon 
and Prachuap Khiri Khan Province. The results showed that the trawlers operated in the study area consisted 
of three fishing fleets. 1) Beam trawler; fishing ground was found throughout the Inner Gulf of Thailand and 
some parts of Prachuap Khiri Khan Province, excepted in Chonburi’s maritime area. Fishing operation was 
carried out by vessels 12.20 - 21.35 m LOA and fished in daytime and nighttime. Fishing trip ranged 12 - 14 days/trip. 
The CPUE was 19.717 kg/hr. Demersal fishes were dominant catch species followed by shrimps and mantis shrimps, 
and crabs respectively. The highest caught species was tongue fishes, followed by blue swimming crab and 
mantis shrimps, accounted 15.52%, 11.13% and 10.33% of the total catch respectively; while shrimps were 
9.83% of the total catch. 2) Small-sized otter board trawler operated in the Inner Gulf of Thailand; fishing ground 
was mostly found near islands in Chonburi Province. Fishing operation was carried out by vessels with 9.90 - 14.17 m 
LOA and fished in daytime and nighttime. Fishing trip ranged 1 -  2  days/trip. The CPUE was 13 .052  kg/hr. 
Demersal fishes were dominant catch followed by shrimps and mantis shrimps, and cephalopods respectively. 
The highest caught species was goatfishes, followed by velvet shrimps and squids, accounted for 14.61%, 7.22% 
and 5.40% of the total catch respectively. 3) Small-sized otter board trawler operated in Pran Buri District 
and adjacent areas; fishing ground was found along the coast from Cha-am District, Phetchaburi Province 
southward to Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province, and considerably found around Pran Buri River mouth. 
Fishing operation was carried out by vessels with 11.95 - 16.00 m LOA and fished only nighttime. Fishing trip 
ranged 6 - 7 days/trip. The CPUE was 27.863 kg/hr. Shrimps and mantis shrimps were dominant catch followed by 
demersal fishes and trash fishes respectively. The highest catch species was velvet shrimps, followed by 
rough shrimps and lizardfishes, accounted 39.73%, 24.18% and 5.27% of the total catch respectively.  
 The length analysis of 6 economic shrimp species demonstrated that the average length of banana prawn 
(Penaeus merguiensis) and black tiger prawn (P. monodon) were 15.68±0.41 and 20.24±1.04 cm respectively; 
larger than their size at first maturity. While the average length of jinga shrimp (Metapenaeus affinis) and 
greasyback shrimp (M. ensis) were 10.66±0.16 and 9.99±0.37 cm respectively; smaller than their size at first maturity. 
The average length of velvet shrimp (Metapenaeopsis spp.) and rough shrimp (Trachypenaeus spp.), were 
6.07±0.25 and 6.04±0.20 cm respectively. There had been no size at first maturity reported for these two species. 
 
Keywords:  marine shrimp, beam trawl, otter board trawl, the Inner Gulf of Thailand 
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ความหลากหลายของม้าน ้าและการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ เพื่อใช้บริหารจัดการตามอนุสัญญา CITES 
 
วิวัฒนันท์ บุญยัง1* รัตนาวลี พูลสวัสด์ิ1 นิภา กุลานุจารี1 และ อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 
2ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
บทคัดย่อ 
 ตัวอย่างม้าน้ าทั้งแบบสดและแห้ง จ านวน 346 ตัว ถูกรวบรวมในปี 2553 , 2556 และส่วนใหญ่ถูกรวบรวมระหว่าง
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2558 จากทะเลฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน ม้าน้ าที่ได้ถูกน ามาจ าแนกชนิดโดยใช้ลักษณะ  
ทางสัณฐาน และข้อมูลดีเอ็นเอ ผลการศึกษาสามารถจ าแนกม้าน้ าไดท้ั้งหมด 5 ชนิด คือ ม้าน้ าหนาม (Hippocampus spinosissimus) 
ม้าน้ าสามจุด (H. trimaculatus) ม้าน้ าด า (H. kuda) ม้าน้ ายักษ์ (H. kelloggi) และม้าน้ าหนามขอ (H. histrix) พบการแพร่กระจาย
ของม้าน้ าในฝั่งอ่าวไทย 4 ชนิด และฝั่งอันดามัน 5 ชนิด โดยม้าน้ าหนามขอเป็นชนิดที่มีการแพร่กระจายน้อยที่สุด โดยพบ
เฉพาะในฝั่งอันดามัน บริเวณอ่าวพังงา จังหวัดพังงาเท่านั้น ส่วนม้าน้ าอีก 4 ชนิดสามารถพบได้ทั้งในอ่าวไทย และอันดามัน  
แต่มีระดับการแพร่กระจายแตกต่างกัน การศึกษาครั้งนี้ได้พัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอมาใช้ช่วยจ าแนกชนิดม้าน้ า โดยเป็นส่วนของ 
COI ทั้งยีนบนไมโทคอนเดรีย ความยาวประมาณ 1,550 นิวคลีโอไทด์ โดยความยาวมีการผันแปรไปตามชนิดของม้าน้ า พบว่า
เครื่องหมายดีเอ็นเอนี้สามารถน ามาใช้กับตัวอย่างม้าน้ าสด และแห้ง ได้ไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าหากตัวอย่าง
สภาพเก่ามาก หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ดี คุณภาพดีเอ็นเอจากตัวอย่างต่ าลงจนไม่สามารถน าใช้จ าแนกชนิดได้ คิดเป็นร้อยละ 
28.62 ของตัวอย่างทั้งหมดที่น ามาศึกษา จากผลการจ าแนกชนิดม้าน้ าด้วยข้อมูลจากเครื่องหมายดีเอ็นเอ พบว่าร้อยละ 91.82 
ให้ผลเช่นเดียวกับการจ าแนกชนิดด้วยลักษณะทางสัณฐาน และข้อมูลพันธุกรรมจากเครื่องหมายดีเอ็นเอยังแสดงความสัมพันธ์
ทางวิวัฒนาการให้เห็นว่า ม้าน้ าหนามมีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกับม้าน้ าด ามากที่สุด และถัดมาเป็นม้าน้ ายักษ์ และม้าน้ าหนามขอ 
ตามล าดับ ส่วนม้าน้ าสามจุดมีวิวัฒนาการที่แยกออกจากม้าน้ าทั้ง 4 ข้างต้นอย่างเด่นชัด และพบความหลากหลายของข้อมูล
พันธุกรรมจากยีน COI นี้ภายในม้าน้ าแต่ละชนิด ซึ่งอาจน ามาใช้ระบุแหล่งท่ีมาของตัวอย่างม้าน้ าบางชนิดได้ 
 
ค้าส้าคัญ:  ม้าน้ า อนุสัญญา CITES เครื่องหมายดีเอ็นเอ ยีน Cytochrome c oxidase subunit I COI 
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Seahorses Diversity and Development of DNA Markers for Management  
to Comply with the CITES Convention 
 
Wiwattanan Boonyoung1* Ratanawalee Phoonsawat1 Nipa Kulanujaree1 and Akarapong Sawatdipong2  
1Samut Prakan Marine Fisheries Research and Development Center 
2Department of Genetic Faculty of Science, Kasetsart University 
 
Abstract 
 A total of 346 seahorse specimens, both fresh and dry, were collected in 2010 and 2013 and most 
were collected from January to December 2 0 1 5  from the Gulf of Thailand and Andaman Sea, Thailand.  
All specimens were taxonomically identified using both morphological characters and DNA information.  
The results showed there were five seahorse species: hedgehog seahorse (Hippocampus spinosissimus), 
three-spot seahorse (H. trimaculatus), spot seahorse (H. kuda), great seahorse (H. kelloggi) and spiny seahorse 
(H. histrix). The distribution of the fourth and fifth seahorse species were found in the Gulf of Thailand and 
the Andaman Sea, respectively. The spiny seahorse was species that has low distribution, found only in  
the Phang Nga Bay, Phang Nga Province, the Andaman Sea. Other four seahorse species were found in both 
the Gulf of Thailand and the Andaman Sea, with different level of distribution. This study successfully 
developed DNA marker for seahorse identification. It is the DNA information from whole mitochondrial COI gene, 
approximately 1,550 nucleotides, which the lengths were varied among seahorse species. This DNA marker 
could be derived from fresh and dry specimens. It was found however that 28.62% of specimen were very old 
or were kept in poor conditions, their DNA quality was low and could not be used for the taxonomical identification. 
Seahorse identification based on the DNA marker revealed that 91.82% showed the same result as the morphological 
identification. The DNA marker further revealed the phylogenetic relationship that the hedgehog seahorse 
was closest to the spot seahorse and followed by the giant seahorse and the spiny seahorse, respectively. 
While the evolution of three-spot seahorse had been distinct different from the four seahorse species 
mentioned earlier. A variety of DNA information within seahorse species from the COI gene was also found, 
which may be used to identify the collecting sites of seahorse specimens. 
 
Keywords:  seahorse, CITES, DNA marker, Cytochrome c oxidase subunit I, COI 
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ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลายอดจากชนิด Congresox talabonoides (Bleeker, 1853)  
บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 
 
ฐิติพร ศุภนิรันดร์1* ชุมโชค สิงหราชัย1 และ พัชรี พันธุเล่ง2 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร 
2ด่านตรวจประมงตรัง 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลายอดจากชนิด Congresox talabonoides (Bleeker, 1853) บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี 2558 โดยเก็บตัวอย่างจากเครื่องมืออวนลากคู่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนติดตา 
และเบ็ดราว ที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงจังหวัดชุมพร พบว่าปลายอดจากแบบไม่แยกเพศมีความยาวตลอดตัวอยู่ในช่วง  
62.00 - 177.20 เซนติเมตร น้ำหนักตัวอยู่ในช่วง 410 - 8,410 กรัม ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ำหนักตัว  
อยู่ในรูปสมการ W = 0.0018TL2.9543 เพศผู้มีความยาวตลอดตัวอยู่ในช่วง 62.00 - 175.00 เซนติเมตร น้ำหนักตัวอยู่ในช่วง 
420 - 5,300 กรัม ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน้ำหนักตัว อยู่ในรูปสมการ W = 0.0037TL2.7934 เพศเมีย 
มีความยาวตลอดตัวอยู่ในช่วง 64.40 - 177.20 เซนติเมตร น้ำหนักตัวอยู่ในช่วง 410 - 8,410 กรัม ความสัมพันธ์ระหว่างความยาว
ตลอดตัวกับน้ำหนักตัว อยู่ในรูปสมการ W = 0.0010TL3.0498 มีการเจริญเติบโตแบบ isometric growth อัตราส่วนเพศผู้ 
ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1:1.18 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ขนาดแรกสืบพันธุ์ของเพศเมีย เท่ากับ 
117.12 เซนติเมตร สามารถวางไข่ได้ตลอดทั้งปีมีช่วงการวางไข่มาก 2 ช่วง คือ ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และเดือนตุลาคม
ถึงธันวาคม ความดกไข่อยู่ในช่วง 188,429-1,819,308 ฟอง ค่าเฉลี่ย 840,549.60±347,656.99 ฟอง และมีความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวตลอดตัวกับความดกไข่ อยู่ในรูปสมการ F = 1.5812TL2.6489 
 
คำสำคัญ: ชีววิทยาการสืบพันธุ์ ปลายอดจาก อ่าวไทยตอนกลาง 
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Reproductive Biology of the Indian Pike Conger (Congresox talabonoides (Bleeker, 1853))  
in the Middle Gulf of Thailand  
 
Thitiporn Suppanirun1* Chumchoke Singharachai1 and Patcharee Puntuleng2 
1Chumphon Marine Fisheries Research and Development Center 
2Trang Fishery Inspection Office 
 
Abstract 
 The study on reproductive biology of Indian pike conger (Congresox talabonoides (Bleeker, 1853)) 
in the middle Gulf of Thailand were conducted from January to December 2015 by collecting data from pair-trawlers, 
otter board trawlers, drift gill nets, and bottom longline, which landed catch at fishing ports in Chumphon 
Province. Total length and body weight of Indian pike conger were in the range of 62.00 - 177.20 centimeters 
and 410 - 8,410 grams. The total length and body weight relationship was W = 0.0018TL2.9543. Total length 
and body weight of male were in the range of 62.00 - 175.00 centimeters and 420 - 5,300 grams and the relationship 
was W = 0.0037TL2.7934. Total length and body weight of female were in the range of 64.40 - 177.20 centimeters 
and 410 - 8,410 grams and the relationship was W = 0.0010TL3.0498. The pattern of growth was isometric. 
Sex ratio of male and female was 1:1.18 which was non-significantly different (p>0.05). The average sizes at 
first maturity of female was 117.12 centimeters. Spawning season was found throughout the year. The peaks 
showed during April - May and October - December. The fecundity was in the range of 188,429 - 1,819,308 
(840,549.60±347,656.99) eggs and the relationship between fecundity and total length was F = 1.5812TL2.6489. 
 
Keywords: reproductive biology, pike conger, The Middle Gulf of Thailand 
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สภาวะการประมงอวนล้อมจับปั่นไฟตามระยะห่างฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 
 
อุดมสิน อักษรผอบ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร 
 
บทคัดย่อ 
 ศึกษาสภาวะการประมงอวนล้อมจับปั่นไฟบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง โดยเก็บข้อมูลจากเรือประมงบริเวณท่าเทียบเรือ
ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2560 กำหนดแหล่งทำการประมง
ตามระยะห่างฝั่งออกเป็น 4 เขต คือ ระยะห่างฝั่ง <7, 7 - <12, 12 - <20 และ >20 ไมล์ทะเล พบว่ามีการทำการประมง 
ในแต่ละระยะห่างฝั่งคิดเป็นร้อยละ 24.55, 29.71, 24.29 และ 21.45 ตามลำดับ กลุ่มเรือประมงขนาด <30 และ 30 - <60 ตันกรอส 
ส่วนใหญ่ทำการประมงที่ระยะห่างฝั่ง <7 ไมล์ทะเล คิดเป็นร้อยละ 73.69 และ 41.18 ตามลำดับ กลุ่มเรือประมงขนาด 60 - <90 ตันกรอส 
ส่วนใหญ่ทำการประมงที่ระยะห่างฝั่ง 7 - <12 ไมล์ทะเล คิดเป็นร้อยละ 37.06 และกลุ่มเรือประมงขนาด >90 ตันกรอส ส่วนใหญ่
ทำการประมงที่ระยะห่างฝั่ง >20 ไมล์ทะเล คิดเป็นร้อยละ 42.53 โดยภาพรวมในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ 
ทำการประมงที่ระยะห่างฝั่ง 7 - <12 ไมล์ทะเล คิดเป็นร้อยละ 34.19 ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ทำการประมง  
ที่ระยะห่างฝั่ง 7 - <12 ไมล์ทะเล คิดเป็นร้อยละ 31.91 และช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุมส่วนใหญ่ทำการประมงที่ระยะห่างฝั่ง >20 ไมล์ทะเล 
คิดเป็นร้อยละ 45.59 อัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ยของเรือที่ทำการประมงในแต่ละระยะห่างฝั่งเท่ากับ 2,523.89 , 3,634.46, 
3,489.74 และ 3,044.17 กิโลกรัม/วัน ตามลำดับ อัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ยของเรือที่ทำการประมงในระยะห่างฝั่ง <7 ไมล์ทะเล 
แตกต่างจากในเขตอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำจากอวนล้อมจับปั่นไฟที่ทำการประมง
ในแต่ละระยะห่างฝั่งประกอบด้วยกลุ่มปลาผิวน้ำร้อยละ 80.16 , 71.34, 85.49 และ 85.72 ของปริมาณสัตว์น้ำทั้งหมด 
ตามลำดับ โดยชนิดที่พบมากในทุกระยะห่างฝั่ง คือ ปลาหลังเขียวชนิด Sardinella gibbosa ปลาลัง ปลาแข้งไก่ ปลาทูแขก
ครีบหูยาว และปลาสีกุนตาโต จากการศึกษาความยาวปลาเศรษฐกิจจำนวน 12 ชนิด พบว่าในระยะห่างฝั่ง <7 และ 7 - <12 ไมล์ทะเล 
ความยาวเฉลี่ยของปลาเศรษฐกิจน้อยกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ (Lm) 11 ชนิด ในระยะห่างฝั่ง 12 - <20 ไมล์ทะเล ความยาวเฉลี่ย
ของปลาเศรษฐกิจน้อยกว่า Lm 10 ชนิด และในระยะห่างฝั่ง >20 ไมล์ทะเล ความยาวเฉลี่ยของปลาเศรษฐกิจน้อยกว่า Lm 9 ชนิด 
การทำการประมงอวนล้อมจับปั่นไฟในแต่ละระยะห่างฝั่งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการนำปลาเศรษฐกิจขนาดเล็ก  
6 ชนิด มาใช้ประโยชน์ก่อนถึงขนาดแรกสืบพันธุ์คิดเป็นมูลค่า 10,328.89, 18,440.14, 14,997.32 และ 17,145.36 บาท/ลำ/วัน 
ตามลำดับ 
 
คำสำคัญ:  อวนล้อมจับ อวนล้อมจับปั่นไฟ อ่าวไทยตอนกลาง ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ปลาผิวน้ำ 
   
ผู้รับผิดชอบ:  408 หมู่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120 โทร 0 7752 2006  
 E-mail: audomsin@cpnstockassess.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ  ตีพิมพ์เผยแพรเ่ป็นเอกสารวิชาการฉบับที่ 6/2564 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  
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The Fishery Status of Light Luring Purse Seine in the Middle Gulf of Thailand  
by Distances from the Shoreline 
 
Udomsin Auksonphaob 
Chumphon Marine Fisheries Research and Development Center 
 
Abstract 
 The fisheries status of light luring purse seine in the Middle Gulf of Thailand was studied by collecting 
the data from fishing vessels at fishing ports in Prachuap Khiri Khan, Chumphon and Surat Thani Provinces 
from January to December 2017. Fishing grounds were defined into 4 zones based on distances from the shoreline, 
i.e. <7, 7 - <12, 12 - <20 and >20 nautical mile (NM). There were fishing operations in each fishing ground accounted 
24.55%, 29.71%, 24.29% and 21.45% respectively. The fishing operation of fishing vessels sized <30 and  
30 - <60 gross tonnage (GT) were mostly found at <7 NM accounted 73.69% and 41.18% respectively, fishing vessels 
sized 60 - <90 GT was mostly found at 7 - <12 NM accounted 37.06% and fishing vessels sized >90 GT was 
mostly found at >20 NM accounted 42.53%. The fishing operation during southwest monsoon was mostly 
found at 7 - <12 NM accounted 34.19%, during northeast monsoon was mostly found at 7 - <12 NM accounted 
31.91% and during inter-monsoon was mostly found at >20 NM accounted 45.59%. Average catch per unit effort 
(CPUE) of fishing vessels operated in each fishing ground were 2,523.89, 3,634.46, 3,489.74 and 3,044.17 
kilogram/day respectively. The average CPUE of fishing vessels in the <7 NM fishing ground was significantly 
different (p<0 . 0 5 )  to other fishing grounds. Species composition from light luring purse seine operated in 
each fishing ground consisted of pelagic fishes accounted 80.16%, 71.34%, 85.49% and 85.72% of the total 
catch, respectively. The most common pelagic fishes from all fishing grounds were goldstripe sardinella, 
Indian mackerel, torpedo scad, Japanese scad and bigeye scad. The study of length of 12 economic fishes 
showed that, in <7 and 7 - <12 NM fishing ground, the average length of 11 species were less than their size 
at first maturity, in 12 - <20 NM fishing ground, the average length of 10 species were less than their size at 
first maturity and, in > 20 NM fishing ground, the average length of 9 species were less than their size at first maturity. 
The light luring purse seiner operated in each fishing ground revealed economic losses from the utilization 
of 6 small-sized economic fishes before they grew up to size at first maturity accounted 10,328.89, 18,440.14, 
14,997.32, and 17,145.36 Baht/vessel/day respectively. 
 
Keywords:  purse seine, light luring purse seine, Middle Gulf of Thailand, economic loss, pelagic fish 
   
Corresponding author:  408 Moo 8, Paknam Sub-district, Mueang District, Chumphon Province 86120 
 Tel. 0 7752 2006 E-mail: audomsin@cpnstockassess.org 
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การตรวจหา SNPs ในยีน hepcidin, transferrin และ complement components C3 ที่สัมพันธ์กับ
ความต้านทานเชื้อ Aeromonas hydrophila ในปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) 
 
วิศรุต ชัยเลิศฤทธิ์1* อนงค์ น่ิมละมัย2 คงภพ อ าพลศักด์ิ1 และ สมบูรณ์ สุนทรโชติ1 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  าปทุมธานี 
2กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  า  
 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจหาเครื่องหมาย SNPs ในยีน Hepcidin, Transferrin และ Complement 
Components C3 ที่สัมพันธ์กับความต้านทานเชื อ Aeromonas hydrophila ในปลาดุกอุย โดยใช้ปลาดุกอุยที่ตายและ 
รอดตายกลุ่มละ 5 ตัว ที่ผ่านการแช่เชื อ Aeromonas hydrophila ตรวจหาต าแหน่ง SNPs ด้วยวิธี PCR และหาล าดับนิวคลีโอไทด์ 
พบว่ายีน Hepcidin, Transferrin และ Complement Components C3 มีต าแหน่ง SNPs จ านวน 12, 11 และ 37 ต าแหน่ง 
ตามล าดับ ส าหรับยีน Hepcidin ไม่พบต าแหน่ง SNPs ที่คาดว่ามีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรค แต่ในยีน Transferrin 
และ Complement Components C3 พบต าแหน่ง SNPs ที่คาดว่ามีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคยีนละ 2 ต าแหน่ง 
โดยเฉพาะต าแหน่ง T4134 ในยีน Transferrin เป็นต าแหน่งของ Open Reading Frame (ORF) ซึ่ ง เป็นบริ เวณที่มี 
การแปลรหัส (Translation) เป็นโปรตีน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนในต าแหน่งดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลต่อ 
ความต้านทานโรคในปลาดุกอุย ทั งนี จะต้องศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนก่อนน าไปใช้ในการคัดเลือกส าหรับ  
การปรับปรุงพันธ์ุต่อไป 
 
ค าส าคัญ: ปลาดุกอุย SNPs ความต้านทานโรค 
    
*ผู้รับผิดชอบ: 39 หมู่ 1 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 E-mail: ku_bcv@hotmail.com 
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Identification of SNPs Markers in Hepcidin, Transferrin, and Complement Components  
C3 Gene Related to Aeromonas hydrophila Infection Resistance in Günther’s Walking Catfish, 
Clarias macrocephalus 
 
Visarut Chailertrit1* Anong Nimlamai2 Kongphob Umpolsak1 and Somboon Suntornchot1 
1Pathum Thani Aquatic Animal Genetics Research and Development Center 
2Aquatic Animal Genetics Research and Development Division 
 
Abstract 
 This study was aimed to identify markers of SNPs in Hepcidin, Transferrin, and Complement Components 
C3 gene related to Aeromonas hydrophila resistance in Walking Catfish, Clarias macrocephalus. 5 dead catfish  
and 5 survived catfish after being immersed in Aeromonas hydrophila solution were identified the SNPs 
number by using the PCR technique and Nucleotide sequencing. The results revealed that there were  
12 SNPs in Hepcidin, 11 SNPs in Transferrin, and 37 SNPs in Complement Components C3. No SNPs expected 
to be associated with disease resistance were found in Hepcidin, however, it was found 2 of this SNPs 
individually in Transferrin and in Complement Components C3. Particularly T4134, SNP in the Transferrin gene,  
was the Open Reading Frame (ORF) where was translated to protein . It was found changing the amino acid in  
this position that expected to affect disease resistance in Günther’s Walking catfish. Further studies are 
needed to obtain clear information before using them in the genetic selection for further breeding improvement 
 
Keywords: Günther’s Walking Catfish, Clarias macrocephalus, SNPs, disease resistance 
    
*Corresponding author: 39 Moo1, Khlongha Sub-district, Khlongluang District, Pathumthani Province 12120 
  E-mail: ku_bcv@hotmail.com 
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ค าน า 
 ปลาดุกอุย (Günther’s Walking Catfish) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Clarias macrocephalus เป็นปลาน  าจืด มีรสชาติที่ดี 
และจัดเป็นปลาที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ โดยปลาในกลุ่มปลาดุกมีปริมาณการจับรวมเพาะเลี ยงเป็นอันดับ 2 ของสัตว์น  าจืด
ทั งหมด คิดเป็นปริมาณ 113,800 ตัน และมูลค่ารวมเป็นอันดับที่ 3 ของสัตว์น  าจืดทั งหมด รวมมูลค่า 5,188.4 ล้านบาท  
ในปี พ.ศ. 2561 (กรมประมง, 2563) ปัจจุบันเกษตรกรนิยมเลี ยงปลาดุกบิ๊กอุย ซึ่งเป็นปลาดุกที่ได้จากการผสมพ่อปลาดุกเทศ  
(C. gariepinus) กับแม่ปลาดุกอุยเข้าด้วยกัน ปลาดุกบิ๊กอุยเจริญเติบโตได้รวดเร็ว ทนทานต่อโรค และมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับปลาดุกอุย 
ท าให้เกษตรกรไม่นิยมเลี ยงปลาดุกอุย ที่โตช้า และไม่ทนทานต่อโรคเท่าปลาดุกบิ๊กอุย จากการศึกษาหาสาเหตุและการป้องกัน
โรคในปลาดุกอุย พบว่าการเกิดโรคในปลาดุกอุยส่วนใหญ่เกิดจากเชื อ Aeromonas hydrophila ซึ่งจะท าให้เกิดอาการท้องบวม 
และกกหูบวม มีการเสื่อมของเซลล์ตับ มีการตายของเซลล์ไต ม้ามมีขนาดใหญ่ จนท าให้ปลาตายในที่สุด (มงคล , 2533)  
การที่จะท าให้เกษตรกรหันมาเลี ยงปลาดุกอุยที่เป็นที่ต้องการของตลาดและมีราคาท่ีสูงนั นจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาสายพันธ์ุ
ปลาดุกอุยให้โตเร็วและทนทานต่อโรค เพ่ือตอบสนองความต้องการของเกษตรกรต่อไป  
 ส าหรับระบบภูมิคุ้มกันเป็นระบบที่ร่างกายของปลาสร้างขึ นมาเพ่ือป้องกันผลกระทบจากสิ่งแปลกปลอม รวมถึง
เชื อจุลินทรีย์ก่อโรค เพ่ือให้ปลาสามารถอยู่รอดปลอดภัยจากโรคที่จะเกิดขึ น ซึ่งกลไกที่เกิดขึ นเกิดจากการท างานร่วมกันของ
ยีนต่าง ๆ ในระบบภูมิคุ้มกัน จากที่กล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่ จะพัฒนาสายพันธ์ุปลาดุกอุยทนโรคโดยการพัฒนา
เครื่องหมายทางพันธุกรรม Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) เพ่ือน าไปใช้ในการคัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุปลาดุกอุยทนโรค 
ซึ่ง SNPs เป็นการผันแปรหรือการเปลี่ยนแปลงของเบสเพียงหน่ึงเบส โดยจะตรวจหา SNPs จากยีนในระบบภูมิคุ้มกันที่มี
ความสัมพันธ์กับลักษณะความต้านทานโรคมาใช้ในการคัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุ 
 Hepcidin เป็นเปปไทด์สายสั น ๆ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการควบคุมธาตุเหล็ก ในสภาวะปกติที่ร่างกายได้รับธาตุเหล็ก
เพียงพอ hepcidin จะมีหน้าที่ควบคุมปริมาณธาตุเหล็กให้เข้าสู่กระแสเลือดลดลง และปล่อยให้สะสมไว้ที่ผนังล าไส้  
รอการหลุดลอดต่อไป ในทางกลับกันเมื่อเกิดการขาดธาตุเหล็ก ตับจะสร้าง hepcidin ออกมาน้อยลง ท าให้สามารถดูดซึมธาตุเหล็ก
เข้าสู่กระแสเลือดได้มากขึ น ส าหรับในกรณีที่มีการติดเชื อ เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันจะสร้าง cytokine ขึ นมา ซึ่ง cytokine  
จะไปกระตุ้นให้ตับสร้าง hepcidin ออกมาจ านวนมาก ส่งผลให้ธาตุเหล็กในกระแสเลือดลดลง แบคทีเรียที่เข้ามาก็ไม่สามารถ
เพ่ิมจ านวนได้เน่ืองจากมีปริมาณธาตุเหล็กไม่เพียงพอ (พัตธนี, 2551) ส าหรับในสัตว์น  ามีการศึกษาถึงกลไกและยีน hepcidin 
ในหลายชนิด ในกลุ่มปลา catfish ได้มีการศึกษาในปลากดอเมริกัน (Ictalurus punctatus) พบว่า hepcidin เป็นเปปไทด์ที่
ประกอบไปด้วยกรดอะมิโน 96 residues มีรายงานล าดับเบสและล าดับกรดอะมิโนในฐานข้อมูล genbank (AY834211)  
(Bao et al., 2005)  
 Transferrin เป็น glycoprotein ที่ถูกผลิตขึ นจากตับ ท าหน้าท่ีน าธาตุเหล็กจากล าไส้และ reticuloendothelial cells  
ไปที่ไขกระดูกเพ่ือใช้ในการสังเคราะห์เม็ดเลือดแดงหรือน าไปเก็บไว้ใน  storage pool ส าหรับกลไกของ transferrin  
ในระบบภูมิคุ้มกัน จะจัดเป็นแบบ innate immunity คือ เมื่อมีการ infaction ของเชื อ เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันจะสร้าง 
สาร cytokine ชนิด Interleukin-10 ขึ นมา ซึ่งสารนี จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้าง transferrin ออกมาจ านวนมากให้มาจับกับ
ธาตุเหล็ก แล้วน าไปเก็บไว้ในเซลล์ macrophage ส่งผลให้ธาตุเหล็กในกระแสเลือดลดลง แบคทีเรียที่เข้ามาก็ไม่สามารถ 
เพ่ิมจ านวนได้เน่ืองจากมีปริมาณธาตุเหล็กไม่เพียงพอ นอกจากนี ยังมีรายงานว่า ในปลาทอง transferrin สามารถท างานได้เอง
โดยไม่ต้องมี cytokine มากระตุ้นได้ โดยท างานร่วมกับ macrophage (Stafford and Belosevic, 2003) ส าหรับในปลาดุกอุย 
ได้มีการศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของยีน transferrin พบว่า cDNA ที่ encode ให้ยีน transferrin มีความยาว 
2,183 bp ซึ่งเป็น open reading frame 1,887 bp และแปลรหัสให้กรดอะมิโน 628 residues มีข้อมูลล าดับเบสและ 
ล าดับกรดอะมิโนในฐานข้อมูล genbank (ES610848) (Panprommin, 2008) และพบการแสดงออกของยีน transferrin  
ในตับเท่านั น (อรุณศิรี และคณะ, 2551) 
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 Complement components C3 เป็นระบบที่ประกอบด้วยการท างานอย่างต่อเน่ืองของโปรตีนหลายชนิด  
เ พ่ือช่วยแอนติบอดีในการท าลายแบคที เรีย โดยที่ โปร ตีนเหล่า นี อ ยู่ ในกระแส เลือดในรูปของ inactive form  
ปฏิกิริยา complement เริ่มจาก โปรตีน C1 ถูกกระตุ้นด้วยแอนติบอดีที่จับกับแอนติเจนเป็น antigen-antibody complex 
แล้วจึงมีการกระตุ้นโปรตีนในระบบอย่างต่อเน่ือง จนท าให้ภายในเซลล์เสียสมดุล ด้วยการเกิดรูที่ผิวเซลล์ เซลล์จึงถูกท าลาย  
ส าหรับในปลาดุกอุยไ ด้มีการศึกษาถึงล า ดับนิวคลิโอไทด์ การแสดงออกของยีน complement C3 พบว่า cDNA  
มีความยาว 4140 bp แปลรหัสให้กรดอะมิโน 1,311 residues มีข้อมูลล าดับเบสและล าดับกรดอะมิโนในฐานข้อมูล genbank 
(AB636135) พบว่าตับเป็นอวัยวะหลักที่มีการแสดงออก (Rattanachai et al., 2012) 
 ดังนั นงานวิจัยนี จะท าการตรวจหา SNPs ของยีน hepcidin, transferrin และ complement components C3  
ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะความต้านทานเชื อ Aeromonas hydrophila ในปลาดุกอุย โดยใช้ตัวอย่างปลาจากโครงการ 
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและสมรรถนะของประชากรปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) จากโรงเพาะฟัก 
(วิศรุต และคณะ, 2563) เพ่ือน าเครื่องหมายที่ได้ไปใช้ในการคัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุปลาดุกอุยทนโรคต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือตรวจหา SNPs ในยีน hepcidin, transferrin และ complement components C3 ที่สัมพันธ์กับความต้านทานเชื อ 
Aeromonas hydrophila ในปลาดุกอุย  
 
วิธีด าเนินการ 

1. การเตรียมตัวอย่างปลาดุกอุย และสกัดดีเอ็นเอ 
  ตัวอย่างปลาดุกอุยน ามาจากการทดสอบเปรียบเทียบความต้านทานเชื อ Aeromonas hydrophila  
ในโครงการ การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและสมรรถนะของประชากรปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)  
จากโรงเพาะฟัก (วิศรุต และคณะ, 2563) โดยเก็บตัวอย่างเนื อเยื่อครีบหางจากตัวอย่างปลาดุกที่รอดตาย และปลาดุกที่ตาย 
สกัดดีเอ็นเอโดยใช้วิธี salt extraction (Aljanabi and Martinez, 1997) ตรวจสอบคุณภาพและความเข้มข้นของดีเอ็นเอ 
ด้วยวิธี agarose gel electrophoresis และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ช่วงความยาวคลื่น 260 และ 280 nm ด้วยเครื่อง  
Nano-400 Micro spectrophotometer (Allsheng, China) เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอที่สกัดไว้ที่อุณหภูมิ -20 oC 

2. การพัฒนาไพรเมอร์ส าหรับตรวจหา SNPs ที่สัมพันธ์กับความต้านทานโรคในปลาดุกอุย 
  2.1. ยีน Hepcidin 
   สกัด RNA โดยใช้เนื อเย่ือจากตับของปลาดุกอุยปริมาณ 15 กรัม โดยใช้ชุดสกัดส าเร็จรูป 
ReliaPrepTM RNA Tissue Miniprep System (Promega, WI, USA) วัดปริมาณและคุณภาพของ RNA ด้วยเครื่อง Nano-400 Micro 
spectrophotometer (Allsheng, China) สร้าง First-Strand cDNA จาก RNA ที่สกัดได้โดยใช้ชุด 5’- and 3’-RACE-Ready cDNA 
(Takara, CA, USA) สังเคราะห์ cDNA ของยีน Hepcidin โดยใช้ Gene specific primer (3-RACE: 5’GATTACGCCAAGCTT 
CTGTGGGTTCTGCTGCAGGTTCTAA3’;5RACE:5’GATTACGCCAAGCTTCGGGATGTACTGTAAGTTGGCAGTG-3’) ที่ออกแบบ
มาจาก mRNA ของยีน Hepcidin ในปลากดอเมริกัน (Ictalurus punctatus; AY834211) (Bao et al., 2005) และปลาสวาย 
(Pangasianodon hypophthalmus; XM026924670) (Kim et al., 2018) ร่วมกับ Universal primer (UPM) แยกขนาด
ผลผลิต PCR ด้วยวิธี Agarose Gel Electrophoresis ตัดเจลที่มี DNA อยู่ในช่วง 800 - 1,500 bp มาสกัดโดยใช้ชุดสกัด
ส าเร็จรูป NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up (Macherey-Nagel, Düren, Germany) น า DNA ที่สกัดได้มาเชื่อมต่อกับ 
pUG 19 Vector และถ่ายเข้าสู่ Competent cell (Escherichia coli) โดยใช้ชุดส าเร็จรูป In-Fusion® HD Cloning Kit 
(Takara, CA, USA) คัดเลือก Competent cell ที่มี pUG 19 Vector ด้วยวิธี Blue White Screening โดยใช้อาหารเลี ยงเชื อ LB agar 
ที่มียาปฏิชีวนะ Ampicillin 100 µg/ml, X-Gal 200 µg/ml และ IPTG 1 mM ตรวจสอบหาชิ นส่วนของยีน Hepcidin  
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ใน vector จากโคโลนีของแบคทีเรียที่คัดเลือกได้โดยวิธีการ PCR โดยใช้ Gene specific primer (3-RACE, 5-RACE) คัดเลือก
โคโลนีที่มีชิ นส่วนของยีน Hepcidin ใน vector มาเลี ยงในอาหารเลี ยงเชื อที่มียาปฏิชีวนะ Ampicillin 100 µg/ml เพ่ือ 
เพ่ิมจ านวน และสกัด plasmid ด้วยชุดสกัดส าเร็จรูป GenUpTM Plasmid Kit (Biotechrabbit, Berlin, Germany) ตรวจสอบ
ขนาดชิ นส่วนของยีน Hepcidin ใน vector โดยใช้ M13F-pUC และ M13R-pUC (Macrogen) เป็นไพรเมอร์ น า Plasmid  
ที่ได้ส่งหาล าดับนิวคลีโอไทด์ (1st Base DNA Sequencing, Selangor, Malaysia) ตรวจสอบล าดับนิวคลีโอไทด์ของ RNA  
ที่ได้โดยวิธีการ BLAST กับล าดับนิวคลีโอไทด์ในฐานข้อมูล Genbank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) ออกแบบไพรเมอร์
โดยใช้โปรแกรม Primer3 (Koressaar and Remm, 2007; Untergasser et al., 2012) ทดสอบไพรเมอร์ที่ออกแบบด้วย 
วิธี PCR น าผลผลิต PCR ที่ได้ส่งหาล าดับนิวคลีโอไทด์ โดยวิธี Direct sequencing (1st Base DNA Sequencing, Selangor, 
 Malaysia) ยืนยันล าดับนิวคลีโอไทด์ของผลผลิต PCR ที่ได้โดยวิธีการ BLAST กับล าดับนิวคลีโอไทด์ในฐานข้อมูล Genbank 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) 
  2.2. ยีน Transferrin 
   หาบริเวณ Exon ของยีน Transferrin ในปลาดุกอุย เพ่ือใช้ออกแบบไพรเมอร์ โดย Alignment 
ล าดับนิวคลีโอไทด์ของ mRNA ในปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus; ES610848) (Panprommin, 2008) และล าดับ 
นิวคลีโอไทด์ของ DNA ในปลากดอเมริกัน (Ictalurus punctatus; FJ176741) (Liu et al., 2010) ออกแบบไพรเมอร์ใน
บริเวณ Exon ที่ได้โดยใช้โปรแกรม Primer3 (Koressaar and Remm, 2007; Untergasser et al., 2012) ทดสอบไพรเมอร์
ที่ออกแบบโดยใช้วิธี PCR น าผลผลิต PCR ที่ได้ส่งหาล าดับนิวคลีโอไทด์ โดยวิธี Direct sequencing (1st Base DNA Sequencing, 
Selangor, Malaysia) น าล าดับนิวคลีโอไทด์ของบริเวณ Intron ที่ได้มาออกแบบไพรเมอร์โดยใช้โปรแกรม Primer3 (Koressaar 
and Remm, 2007; Untergasser et al., 2012) ทดสอบไพรเมอร์ที่ออกแบบโดยใช้วิธี PCR น าผลผลิต PCR ที่ได้ส่งหาล าดับ
นิวคลีโอไทด์ (1st Base DNA Sequencing, Selangor, Malaysia) ยืนยันล าดับนิวคลีโอไทด์ของผลผลิต PCR ที่ได้โดยวิธี 
การ BLAST กับล าดับนิวคลีโอไทด์ในฐานข้อมูล Genbank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) 
  2.3. ยีน Complement Components C3 
   ออกแบบไพรเมอร์จาก mRNA ของยีน Complement Components C3 ในปลาดุกอุย 
(Clarias macrocephalus; AB636135) (Rattanachai et al., 2012) ด้วยโปรแกรม Primer3 (Koressaar and Remm, 
2007; Untergasser et al., 2012) โดยออกแบบให้ขนาดของผลผลิต PCR อยู่ในช่วง 150 – 200 bp เพ่ือเผื่อนิวคลีโอไทด์ใน
บริเวณ Intron ที่จะปรากฏขึ น ทดสอบไพรเมอร์ที่ออกแบบโดยใช้วิธี PCR น าผลผลิต PCR ที่ได้ส่งหาล าดับนิวคลีโอไทด์  
โดยวิธี Direct sequencing (1st Base DNA Sequencing, Selangor, Malaysia) ยืนยันล าดับนิวคลีโอไทด์ของผลผลิต PCR 
ที่ได้โดยวิธีการ BLAST กับล าดับนิวคลีโอไทด์ในฐานข้อมูล Genbank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) 

3. การตรวจหา SNPs ที่สัมพันธ์กับความต้านทานโรคในปลาดุกอุย 
   เพ่ิมผลผลิต PCR ในยีน Hepcidin, Transferrin และ Complement Components C3 โดย
ใช้ไพรเมอร์ที่คัดเลือกได้ (ตารางที่ 1) กับตัวอย่างปลาดุกอุยที่ตายจ านวน 5 ตัว และรอดตายจ านวน 5 ตัว ในสารละลาย
ปฏิกิริยาปริมาตร 40 ไมโครลิตร ประกอบด้วยดีเอ็นเอที่สกัดมาได้ปริมาณ 50 นาโนกรัม , ไพรเมอร์ทั ง  2 สาย 
Forward/Reverse ปริมาณสายละ 2.5 µM, 1X PCR buffer, MgCl2 ปริมาณ 1.5 mM, dNTP ปริมาณ 0.2 mM และ Taq DNA 
polymerase (Invitrogen, California, USA) ปริมาณ 1 unit โดยใช้รอบอุณหภูมิในการท าพีซีอาร์ดังนี  เริ่มต้นด้วยอุณหภูมิ
ส าหรับ Denaturation ที่ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที ตามด้วยรอบวงจรปฏิกิริยาจ านวน 35 รอบ ที่อุณหภูมิ 
Denaturation 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที อุณหภูมิ Annealing ตามตารางที่ 1 เป็นเวลา 30 วินาที และอุณหภูมิ 
Extension 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที สุดท้ายบ่มปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิ Extension 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที 
น าผลผลิต PCR ที่ได้ส่งหาล าดับนิวคลีโอไทด์ โดยวิธี Direct sequencing (1st Base DNA Sequencing, Selangor, Malaysia)  
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หาต าแหน่ง SNPs โดยน าล าดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้ alignment โดยใช้วิธี Clustal W ในโปรแกรม BioEdit (Hall, 1999) 

ตรวจสอบความสัมพันธ์ของความต้านทานโรคกับต าแหน่ง SNPs ที่พบในยีน Hepcidin โดยใช้วิธี Pearson Chi-Square test (χ2) 
 
ตารางที่ 1  ไพรเมอร์ส าหรับตรวจหา SNPs ที่สัมพันธ์กับความต้านทานโรคในปลาดุกอุย จ านวน 33 ต าแหน่ง 

Primer name Gene Sequence (5’-3’) Ta (Co) Size (bp) 
H1 Hepcidin CCCTGAAACAGGAACCAGAA 60 1,100 
  TGGTTCATTCAGTCCAAGCA   

T1 Transferrin CAACGCCACACAGATCACTT 
ATCAAAGTCAGGCTGCTGGT 

62 500 

T2 Transferrin TGTGATCTTACAGCTTTTTATTTGA 
GGAAATTCACTTTAATATACGAGTGCT 

62 1,200 

T3 Transferrin GGGAACCCACAGTTTAGAGC 
TTTCCCACCCCTGCTAAAG 

62 1,000 

T4 Transferrin GGCATTTTACTCCAGCAGCTT 
TGAACATTGTGGTCCTACGG 

62 500 

T5 Transferrin TGAATTTAGATGTGGTTTTCATTTT 
GGGGTGTAAGTCTAATGTGGTC 

58 700 

T6 Transferrin AAAACACTTGGTGAAATAATCCAT 
CCTGCATCTAGACGAGGTTCT 

62 900 

T7 Transferrin TTCTGTCATGCAGTGTGATTTG 
TTTTTCCGTTACAAAATTGAGAA 

56 400 

T8 Transferrin GACGGTGAGTCAGTGATGTGA 
GAATTGTGAGGAAGTGTGCTTG 

62 1,400 

T9 Transferrin CTGCCAGACGTTCTGAACAC 
GGAGACACCCTTATAACCCAGA 

62 500 

C1 Complement Components C3 AGAAAGGAGGGGCATTCAAATTG 
CCATGCCGTTACTCTTGGTT 

50 500 

C2 Complement Components C3 ATGCCCGGTAATGTGAGAAG 
GATCACCGATTGCCAGTTCT 

58 300 

C3 Complement Components C3 CCCAGGCATATTGGAGAAAA 
ACCACTCGAAATGACGGAAG 

58 500 

C4 Complement Components C3 AAAGGACAATCGCTGGTGAC 
ACTCTTCCCCAGGCTCAAAT 

50 1,200 

C5 Complement Components C3 TCATTTCGAGTGGTGGCATA 
GCCAGTGTCGTGTTTCTCAA 

50 700 

C6 Complement Components C3 AAGGCTGTCTTCGTCCTCAA 
CAGCTCTTCGTTTTCGCTTC 

50 500 

C7 Complement Components C3 AGGAGGCACCACTGAGAGAA 
CTACGAGCCAGATGCAACAA 

58 600 
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ตารางที่ 1 ไพรเมอร์ส าหรับตรวจหา SNPs ที่สัมพันธ์กับความต้านทานโรคในปลาดุกอุย จ านวน 33 ต าแหน่ง (ต่อ) 

Primer name Gene Sequence (5’-3’) Ta (Co) Size (bp) 
C8 Complement Components C3 GGCCTTCCTCGACTGTTGTA 

CCACACAGATGCCATGAGTC 
50 500 

C9 Complement Components C3 CCTGCAAAGGAAACCTACCA 
GAATTCCACACGCACCTTTT 

50 800 

C10 Complement Components C3 TGCGTGTGGAATTCTTTGAG 
GGGTTTTCCTCACTCCATCA 

58 200 

C11 Complement Components C3 GCTGCGAGTTCAACATTTCA 
TACGATCAGTCGACCCATGA 

50 1,600 

C12 Complement Components C3 GTGAGTCAGACCATCGAGCA 
GCAACGTAAGCTGTCAACCA 

50 1,000 

C13 Complement Components C3 ATGCTGCATGGGTACACAGA 
AGCATCCTTGCCTCGTACAT 

64 500 

C14 Complement Components C3 GGATGCTGATGCATCTCTGA 
AGTGAAGTGATGCCCTCCAG 

50 500 

C15 Complement Components C3 TGCAAGCTTCCTCTGGAGAT 
TACTCAGCCACTGCTTGGAA 

50 800 

C16 Complement Components C3 CATCATGGTGTTCCAAGCAG 
CTCCAGCACCAGAACCCTTA 

58 1,000 

C17 Complement Components C3 CTCACACGCACAGACAAGGT 
GGCATCTCTGTTTGCATCCT 

58 2,000 

C18 Complement Components C3 CAAACGCAGATGCTCAAGAA 
TTGGAGCAAAGCTACATTGG 

58 1,500 

C19 Complement Components C3 CGAGGCTCCCTCATCATTTA 
ACACAGACCCTCCTGGTCAC 

58 400 

C20 Complement Components C3 TAGCTTTGCTCCAACCTGCT 
GCTCGGGTCCAGATTTAGAA 

58 1,500 

C21 Complement Components C3 GTGACCAGGAGGGTCTGTGT 
GCAGTTAGCATGACCCATGA 

58 1,000 

C22 Complement Components C3 CGAGCCCAAACACAGATTTC 
CCTGCTTTGTTGGCCAGTAT 

50 1,200 

C23 Complement Components C3 ACTGCAGGGAGTCTTTTGGA 
GAGCACAAATTCACCATCACA 

64 400 

 
ผลการศึกษา 

1. ยีน Hepcidin 

  จากการศึกษาพบล าดับนิวคลีโอไทด์ของ mRNA ของยีน Hepcidin ในปลาดุกอุยยาว 1,307 bp ซึ่งได้มาจาก
การท า 5’/3’ Rapid Amplification of cDNA Ends (RACE) โดยมีล าดับนิวคลีโอไทด์ ดังนี  
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> Clarias macrocephalus hepcidin gene, mRNA 1,307 bp 
ATGGGGAGGTAGTCAAGAGACGGGAATCCTGAGAGAGAGTGAGAGAAACAACATTAACAGAGAAGA

AGCTTTAAAGAAGAGCCTTCTTTTTCCCCTGAAACAGGAACCAGAAAAGTCCTTAACTTCCTTTTTAAGCGACGACTGAAA
TCAGTGACGACTAAAAATGAAGCCAATGAGCATCGTGTGCGCCGTTATCGTCATCATCTCATGCATCTGCATCTC
CCAGAGTGCAGTTGTGCCTTTCTCTGAGGTCCGGCTGGAGGAGCCTGTGGAAGCTGAGGCAGCTCAGAGTCTG
GATCAGGGTGAGACTGCATCGTTGGCGAAGGAGACGAGTCCTGAGGTGCTGTTCAGGACGAAGCGTCAGAGTC
ACCTCTCTATGTGCCGATACTGCTGCAACTGCTGCAAGAACAAAGGCTGTGGGTACTGCTGCAGGTTCTAATAA
TGGAGACCATGAGCAAGTTTCCTCACATATGGGATGGGACATTAACTTATTTATCCTGCTGGACTGATATTTTTTCTCTGT
AATTTTGAAATGCTTCTGCTTGGACTGAATGAACCACCTGCTGTATTGCTCAGACACTCGGAGCGAATATGCTGATATCA
GACTCCTTTTTGGGGGAATTTCACCCAGAAACTACTTTAAGCTTACTAGCTATATTATTAGCTTTATGCAGCTGCATTGTA
AAGGAACATAGCAAGCTATTTTATTATTTTTTTTTTTCACATAAAAGTTCCAAAAAACATCCGTCTACTTTTGGCCCACTT
GCTGGTCTATTTTTGTTGTTTGACGCTGCCAACTTACGGTTAAGACCAATTTTGCCAAGCATCAGATAAGTTTGTCATAAA
TGTGATCGTGGTACTATACTAAGCCAGCTATCTTATCTTTATATGCTAAGCATAGTGATAAGCTTAATGATTGATAAAAGA
ATGTAACAGTGATGACTTCCTTCATGATTTGAGACGAGTTTGAGATAAATCTTTATTTAAATTCACCCTTGTTGACCTAGG
GATGTTTTCCAGGATGTGTATGTGTGTGTGTTTTTTTTTAATAAAGCTTGATGCAGAAAGCATAAGTTAACTATAGAAAAT
GTTACCGTAGCTACATATTTGTAAGTAGTTAAGTTTATTTTCTACATATTGCCTAAGCAAATGCATATTGTAAATATGTCA
AATTTTGATCATTATTGATATGTTTTTTTTTTTATATAATGAATTTGTAATAAACAAGTTTCATACAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
  เมื่อน าไป BLAST กับล าดับนิวคลีโอไทด์ในฐานข้อมูล Genbank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) 
พบว่ามีความคล้ายกันกับล าดับนิวคลีโอไทด์ของ Coding Sequence (CDS) ของยีน Hepcidin ในปลากดอเมริกัน (Ictalurus 
punctatus; DQ200985) โดยมีค่า Percent Identity อยู่ที่ 95.37% เมื่อท านายต าแหน่งในบริเวณที่เกิดกระบวนการ 
Translation โดยใช้โปรแกรม Translate Tool–ExPASy (Artimo et al., 2012) พบว่าเป็นบริเวณ open reading frame 
276 bp (ตัวอักษรหนา) และแปลรหัสให้กรดอะมิโน 91 residues เมื่อน าไป BLAST กับล าดับกรดอะมิโนในฐานข้อมูล 
Genbank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) พบว่ามีความคล้ายกันกับปลาดุกแอฟริกา (Clarias gariepinus; QBA30289) 
โดยมีค่า Percent Identity อยู่ที่ 90.11% โดยมีล าดับกรดอะมิโน ดังนี  

> Clarias macrocephalus hepcidin gene, Amino sequence   91 residues 
MKPMSIVCAVIVIISCICISQSAVVPFSEVRLEEPVEAEAAQSLDQGETASLAKETSPEVLFRTKRQSHLSMC

RYCCNCCKNKGCGYCCRF 
เมื่อน าล าดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้มาออกแบบไพรเมอร์ในบริเวณ 5’ Untranslated region (5’ UTR) 

และ 3’ Untranslated region (3’ UTR) เพ่ือให้ผลผลิต PCR อยู่บริเวณ open reading frame โดยผลผลิต PCR ที่ได้ 
มีขนาดประมาณ 1,100 bp และครอบคลุมบริเวณ open reading frame ซึ่งบริเวณ open reading frame แยกออกเป็น  
3 ส่วน โดยมีส่วนของ Intron แทรกเข้ามา 2 ช่วง โดยช่วงแรกมีความยาว 599 bp และช่วงที่สองมีความยาว 96 bp  

การตรวจหาต าแหน่ง SNPs ในยีน Hepcidin ด้วยวิธี PCR และส่งหาล าดับนิวคลีโอไทด์ โดยใช้ 
ไพรเมอร์ต าแหน่ง H1 กับตัวอย่างปลาดุกอุยที่ตายจ านวน 5 ตัว และรอดตายจ านวน 5 ตัว พบ SNPs จ านวน 12 ต าแหน่ง 
(ตารางที ่2) เมื่อพิจารณาที่ Genotype และ Allele ไม่พบต าแหน่งที่คาดว่ามีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคในปลาดุกอุย  
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ตารางที่ 2 ต าแหน่ง SNPs ที่พบในยีน hepcidin จ านวน 12 ต าแหน่ง และค่า P-Value for Pearson Chi-Square  
ของ Genotype และ Allele  

Primer  SNP position SNP base 
P-Value for Pearson Chi-Square 

Exon/ Inron 
Genotype Allele 

H1 H10145 A/G 0.513 0.606 Intron 
H1 H10231 G/T 0.766 0.653 Intron 
H1 H10232 A/T 0.766 0.653 Intron 
H1 H10340 A/T 0.292 0.136 Intron 
H1 H10412 C/T 0.197 0.264 Intron 
H1 H10451 A/T 0.350 0.186 Intron 
H1 H10452 A/T 0.350 0.186 Intron 
H1 H10453 A/T 0.350 0.186 Intron 
H1 H10576 C/T 0.766 0.639 Intron 
H1 H10743 A/G 0.565 0.264 Exon 
H1 H10872 C/T 0.292 0.136 Intron 
H1 H11040 A/G 0.565 0.606 Intron 

 
2. ยีน Transferrin  

  ออกแบบไพรเมอร์จากล าดับนิวคลีโอไทด์ของ mRNA ของยีน Transferrin ในปลาดุกอุยได้จ านวน  
13 ต าแหน่ง สามารถสร้างผลผลิต PCR ได้จ านวน 11 ต าแหน่ง น าล าดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้ไป BLAST กับล าดับนิวคลีโอไทด์ 
ในฐานข้อมูล Genbank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) พบว่าทั ง 11 ต าแหน่งไม่มีความคล้ายกับล าดับนิวคลีโอไทด์ของ
ยีน Tranferrin ในฐานข้อมูล ทั งนี เน่ืองจากล าดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้เป็นบริเวณ Intron ของยีน Tranferrin ในปลาดุกอุย  
ซึ่งยังไม่มีการรายงานในฐานข้อมูล แต่เมื่อน าล าดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้มาเทียบกับล าดับนิวคลีโอไทน์ของ mRNA ของ 
ยีน Transferrin ในปลาดุกอุย พบว่ามีล าดับนิวคลีโอไทด์ของ mRNA ของยีน Transferrin ในปลาดุกอุย ในบริเวณส่วนต้น
และปลายของล าดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้  
  น าล าดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้มาเชื่อมต่อ โดยใช้ล าดับนิวคลีโอไทด์ของ mRNA ของยีน Transferrin ใน 
ปลาดุกอุยเป็นต้นแบบ ออกแบบไพร์เมอร์จากล าดับนิวคลีโอไทด์ในบริเวณ Intron โดยให้คร่อมส่วนของ Exon ได้จ านวน  
9 ต าแหน่ง สามารถสร้างผลผลิต PCR ได้ทุกต าแหน่ง เมื่อส่งผลผลิต PCR ไปหาล าดับนิวคลีโอไทด์พบว่าสามารถหาล าดับ 
นิวคลีโอไทด์ได้จ านวน 3 ต าแหน่ง ได้แก่ ต าแหน่ง T4, T6 และ T9 และอีก 6 ต าแหน่งไม่สามารถหาล าดับนิวคลีโอไทด์ได้
เน่ืองจากมีล าดับนิวคลีโอไทด์ซ  า (Repeated sequence) อยู่จ านวนมาก ส่งผลให้ความแม่นย าในการหาล าดับนิวคลีโอไทด์ลดลง  
  ตรวจหาต าแหน่ง SNPs ในยีน Transferrin ด้วยวิธี PCR และส่งหาล าดับนิวคลีโอไทด์ โดยใช้ไพรเมอร์
ต าแหน่ง T4, T6 และ T9 กับตัวอย่างปลาดุกอุยที่ตายจ านวน 5 ตัว และรอดตายจ านวน 5 ตัว พบ SNPs จ านวน 11 ต าแหน่ง 
(ตารางที่  3) โดยแบ่งเป็นที่ ไพรเมอร์ต าแหน่ง T4, T6 และ T9 พบ SNPs จ านวน 2 , 8 และ 1 ต าแหน่ง ตามล าดับ  
เมื่อพิจารณาที่ Genotype พบว่ามี 2 ต าแหน่งที่คาดว่ามีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคในปลาดุกอุย ได้แก่ SNPs 
ต าแหน่ง T4134 และ T4310 และเมื่อพิจารณาที่ Allele พบว่ามี 1 ต าแหน่งที่คาดว่ามีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคใน
ปลาดุกอุย ได้แก่ SNPs ต าแหน่ง T4134  
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ตารางที่ 3 ต าแหน่ง SNPs ที่พบในยีน Transferrin จ านวน 11 ต าแหน่ง และค่า P-Value for Pearson Chi-Square ของ 

Genotype และ Allele 

Primer SNP position SNP base 
P-Value for Pearson Chi-Square 

Exon/ Inron 
Genotype Allele 

T4 T4134 C/G 0.010* 0.025* Exon 
T4 T4310 G/T 0.038* 0.060 Intron 
T6 T6049 A/C 0.114 0.136 Intron 
T6 T6257 C/T 0.527 0.606 Intron 
T6 T6273 C/T 0.527 0.606 Intron 
T6 T6559 C/T 0.527 0.606 Intron 
T6 T6640 A/T 0.114 0.136 Intron 
T6 T6679 A/T 0.287 0.060 Exon 
T6 T6686 A/G 0.114 0.361 Exon 
T6 T6720 C/G 0.292 0.136 Exon 
T9 T9368 G/T 0.197 0.264 Intron 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-Value < 0.05) 

 
3. ยีน Complement Components C3 

  ออกแบบไพรเมอร์จากล าดับนิวคลีโอไทด์ของ mRNA ของยีน Complement Components C3 ใน 
ปลาดุกอุยได้จ านวน 23 ต าแหน่ง สามารถสร้างผลผลิต PCR ได้ทุกต าแหน่ง เมื่อส่งผลผลิต PCR ไปหาล าดับนิวคลีโอไทด์ 
พบว่าสามารถหาล าดับนิวคลีโอไทด์ได้ จ านวน 9 ต าแหน่ง ได้แก่ ต าแหน่ง C1, C2, C3, C5, C10, C13, C15, C18 และ C23  
  ตรวจหาต าแหน่ง SNPs ในยีน Complement Components C3 ด้วยวิธี PCR และส่งหาล าดับนิวคลีโอไทด์ 
โดยใช้ไพรเมอร์ต าแหน่ง C1, C2, C3, C5, C10, C13, C15, C18 และ C23 กับตัวอย่างปลาดุกอุยที่ตาย จ านวน 5 ตัว และ 
รอดตาย จ านวน 5 ตัว พบ SNPs จ านวน 37 ต าแหน่ง (ตารางที่ 4) โดยแบ่งเป็นที่ไพรเมอร์ต าแหน่ง C1, C2, C5, C13, C15, 
C18 และ C23 พบ SNPs จ านวน 3, 1, 9, 11, 2, 6 และ 5 ต าแหน่ง ตามล าดับ ในขณะที่ไพรเมอร์ต าแหน่ง C3 และ C10  
ไม่พบ SNPs เมื่อพิจารณาที่ Genotype พบว่ามี 1 ต าแหน่งที่คาดว่ามีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคในปลาดุกอุย  
ได้แก่ SNPs ต าแหน่ง C180245 และเมื่อพิจารณาท่ี Allele พบว่ามี 2 ต าแหน่งที่คาดว่ามีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรค
ในปลาดุกอุย ได้แก่ SNPs ต าแหน่ง C130054 และ C180245  
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ตารางที่ 4 ต าแหน่ง SNPs ที่พบในยีน Complement Components C3 จ านวน 37 ต าแหน่ง และค่า P-Value for Pearson 
Chi-Square ของ Genotype และ Allele 

Primer SNP position SNP base 
P-Value for Pearson Chi-Square 

Exon/ Inron 
Genotype Allele 

C1 C010118 C/G 0.343 0.357 Intron 
C1 C010220 C/T 0.487 0.814 Intron 
C1 C010319 A/T 0.343 0.180 Intron 
C2 C020259 C/T 0.527 0.606 Exon 
C5 C050201 C/T 1.000 1.000 Intron 
C5 C050239 C/T 0.527 0.606 Intron 
C5 C050260 A/C 0.292 0.305 Intron 
C5 C050264 C/T 0.527 0.606 Intron 
C5 C050478 A/T 0.236 0.250 Intron 
C5 C050482 C/G 0.294 0.375 Intron 
C5 C050577 C/G 0.232 0.094 Intron 
C5 C050578 C/T 0.232 0.094 Intron 
C5 C050594 G/T 0.641 0.330 Intron 
C13 C130054 A/C 0.117 0.025* Intron 
C13 C130062 A/C 0.490 0.639 Intron 
C13 C130064 A/G 0.490 0.639 Intron 
C13 C130151 C/T 0.292 0.639 Exon 
C13 C130191 G/T 0.287 1.000 Exon 
C13 C130274 A/G 0.490 0.639 Intron 
C13 C130279 G/T 0.292 0.353 Intron 
C13 C130285 A/T 0.292 0.653 Intron 
C13 C130292 G/T 0.292 0.653 Intron 
C13 C130294 G/T 0.197 0.264 Intron 
C13 C130295 A/T 0.114 0.361 Intron 
C15 C150481 A/G 0.114 0.136 Exon 
C15 C150742 G/T 0.465 0.302 Exon 
C18 C180105 A/C 0.292 0.305 Intron 
C18 C180245 C/T 0.036* 0.010* Intron 
C18 C180376 A/C 0.150 0.051 Intron 
C18 C180509 A/G 0.114 0.136 Intron 
C18 C180643 A/C 0.292 0.136 Intron 
C18 C181026 C/T 0.292 0.305 Intron 
C23 C230099 A/C 0.527 0.606 Intron 
C23 C230146 A/G 0.292 0.305 Intron 
C23 C230267 C/T 0.292 0.305 Exon 
C23 C230273 C/G 0.292 0.305 Exon 
C23 C230300 G/T 0.292 0.305 Exon 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-Value<0.05) 
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วิจารณ์ผลการศึกษา 
 SNPs มีสาเหตุมาจากการกลาย (mutation) ของสารพันธุกรรม ซึ่ งต าแหน่ง SNPs สามารถพบได้ทั่ วไป 
ทั งต าแหน่งที่เป็นยีนและไม่ใช่ยีนบนจีโนม โดยต าแหน่งยีนจะสามารถพบ SNPs ในบริเวณ Intron ได้มากกว่าบริเวณ Exon 
(Yamaguchi-Kabata et al., 2008; García-Fernández et al., 2011) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษานี ที่พบจ านวน SNPs  
รวม 60 ต าแหน่ง โดยแบ่งเป็น SNPs ที่ต าแหน่ง Intron จ านวน 47 ต าแหน่ง และต าแหน่ง Exon จ านวน 13 ต าแหน่ง  
ทั งนี  เน่ืองจากบริเวณ Exon เป็นบริเวณที่มีการแปลรหัส (translation) จาก mRNA เป็นโปรตีน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความอยู่รอด 
ของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี ยังพบว่าในยีน Transferrin ทีต่ าแหน่ง T4134 เป็นต าแหน่ง SNPs ที่มีการเปลี่ยนนิวคลีโอไทด์จาก C เป็น G 
ซึ่งต าแหน่งดังกล่าวเป็นต าแหน่งของ Exon และอยู่ในบริเวณ open reading frame ซึ่งสามารถ Translation เป็นโปรตีนได้ 
การเปลี่ยนนิวคลีโอไทด์ในต าแหน่งดังกล่าวส่งผลให้มีการเปลี่ยนกรดอะมิโนในต าแหน่งที่ 292 จาก Aspartic acid (D) เป็น 
Glutamic acid (E) (ภาพที่ 1) นอกจากนี ยังพบอัลลิล G เฉพาะในตัวอย่างปลาดุกที่รอดตาย แสดงให้เห็นว่าอัลลิล G  
อาจส่งผลให้ปลาดุกมีความต้านทานเชื อได้ดีกว่าปลาดุกที่ไม่มี อัลลิล G ในต าแหน่งดังกล่าว ซึ่งควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม 
ในต าแหน่งนี ต่อไป 
 

ภาพที ่1 กรดอะมิโนที่เปลี่ยนจาก Aspartic acid (D) เป็น Glutamic acid (E) ในต าแหน่ง SPN ที่ T4134 

 การศึกษาครั งนี ได้ก าหนดยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันจ านวน 3 ยีน ซึ่ งพบต าแหน่ง SNPs ที่คาดว่า 
มีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคเพียง 4 ต าแหน่ง จาก 2 ยีน เท่านั น ดังนั นใน 4 ต าแหน่งดังกล่าวจึงควรมีการศึกษา
เพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันผลให้มีความชัดเจนย่ิงขึ น และอาจเปลี่ยนวิธีการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการหาล าดับนิวคลีโอไทด์จากทั งจีโนม ซึ่งปัจจุบันมีราคาที่ถูกลง และจะให้ผลต าแหน่ง SNPs ที่มากกว่า
แบบเดิม (Wilantho et al., 2012) 

สรุปผลการศึกษา 

 1. ยีน Hepcidin ไม่พบต าแหน่ง SNPs ที่คาดว่ามีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคในปลาดุกอุย 

 2. ยีน Transferrin พบต าแหน่ง SNPs ที่คาดว่ามีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรคในปลาดุกอุยจ านวน 2 ต าแหน่ง 

ได้แก่ ต าแหน่ง T4134 และ T4310 โดยที่ต าแหน่ง T4134 เป็นต าแหน่ง Exonic SNPs ที่มีการเปลี่ยนนิวคลีโอไทด์ 

จาก C เป็น G ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนกรดอะมิโนในต าแหน่งที่ 292 จาก Aspartic acid (D) เป็น Glutamic acid (E) 
จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในต าแหน่งนี ต่อไป 

 3. ยีน Complement Components C3 พบต าแหน่ง SNPs ที่คาดว่ามีความสัมพันธ์กับความต้านทานโรค 

ในปลาดุกอุยจ านวน 2 ต าแหน่ง ได้แก่ ต าแหน่ง C130054 และ C180245 
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ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะลายตาข่ายในปลาการ์ตูนแดง 
 
นันทวัน ศานติสาธิตกุล1* จุไรพร อบเทียน1 สามารถ เดชสถิตย์2 และ วันดี ผกามาศ1 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งภูเก็ต 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งกระบี่ 

 
บทคัดย่อ 
 การทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการถ่ายทอดลักษณะลายตาข่ายในปลาการ์ตูนแดงโดยจับคู่ปลาเพ่ือผสมทดสอบ 4 
รูปแบบ ได้แก่ 1) ลายปกติ x ลายตาข่าย 2) ลายตาข่าย x ลายตาข่าย 3) ลายพ้ืนขาว x ลายพ้ืนขาว และ 4) ลายปกติ x ลายพ้ืนขาว  
 ผลการศึกษาพบว่า ปลาการ์ตูนแดงลายปกติเป็นพันธ์ุแท้ยีนเด่น ในขณะที่ลายพ้ืนขาวเป็นพันธ์ุแท้ยีนด้อย การผสมระหว่าง 
ลายปกติ x ลายพ้ืนขาว ได้ลูกที่เป็นลายตาข่ายทั้งหมด ซึ่งเป็นลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนเพียงคู่เดียวและเกิดจากการข่ม 
แบบไม่สมบูรณ์ ในขณะที่การผสมระหว่าง ลายตาข่าย x ลายตาข่าย ได้ลูกปลาท่ีแสดงลักษณะปรากฏ 3 แบบ โดยสัดส่วนของ
ลักษณะปรากฏ ลายปกติ:ลายตาข่าย:ลายพ้ืนขาว เท่ากับอัตราส่วนทางยีโนไทพ์ TT:Tt:tt คือ 1:2:1  
 สรุปได้ว่า ยีโนไทป์ TT แสดงลักษณะปรากฏเป็นปลาการ์ตูนแดงลายปกติ ขณะยีโนไทป์ tt จะแสดงลักษณะ 
ปลาการ์ตูนแดงลายพ้ืนขาว และยีโนไทป์ Tt มีลักษณะการแสดงออกเป็นลายตาข่าย  

 
ค าส าคัญ: ปลาการ์ตูนแดงลายตาข่าย ลักษณะคุณภาพ การถ่ายทอดลักษณะ 
    
*ผู้รับผิดชอบ: 100 หมู่ 4 ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110  โทรศัพท์ 0 7651 0053 
    Email: nanwans@yahoo.com 
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Study on inheritance of lightning pattern in Maroon clownfish (Premnas biaculeatus) 
 
Nanthawan Santisathitkul1* Juraiporn Obtian1 Samart Detsathit2 and Wandee phakamat1 
1Phuket Coastal Aquaculture Research and Development Center 
2Krabi Coastal Aquaculture Research and Development Center 
 
Abstract  
 The aim of this experiment was to study on inheritance of lightning color in maroon clownfish .  
4 types of testcross were done and consisted of wildtype x lightning, lightning x lightning, thunder x thunder 
and wild type x thunder.  
 Results exposed that wildtype allele was homozygous dominance ( TT). While, lightning colored 
phenotype was homozygous recessive genotype (tt). The cross of wild type x Thunder progeny presented 
completely lightning-colored that the inheritance of lightning color in maroon clownfish was controlled  
by a single autosomal gene with incomplete dominance. Whereas, lightning x lightning exhibited in  
a satisfactory fit to a 1:2:1 phenotypic ratio of offspring (normal:lightning:thunder). 
  In conclusion, the T gene. Genotypes TT shows normal-colored phenotype, while the genotype tt 
shows thunder colored phenotype and the gene Tt shows lightning-colored phenotype.  
 
Keywords: qualitative traits, inheritance, lightning maroon clownfish, Premnas biacuteatus 
    
*Corresponding author:  100 Moo 4, Paklok Sub-district, Thalang District, Phuket Province 83110   
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ค าน า 
 ลักษณะปรากฏหรือฟีโนไทพ์ (Phenotype) คือ ลักษณะที่สัตว์แสดงออกให้เห็น เป็นผลมาจากองค์ประกอบ  
ทางพันธุกรรมหรือยีนในตัวสัตว์ องค์ประกอบทางพันธุกรรมน้ีเรียกว่า ยีโนไทพ์ (Genotype) ยีนมีต าแหน่งอยู่บนโครโมโซม  
โดยอาจจะอยู่บนโครโมโซมเพศ (Sex linked genes) หรือออโตโซม (Autosomal genes) ยีนที่อยู่บนโครโมโซมในต าแหน่ง (Locus) 
เดียวกันมีสภาพต่าง ๆ ได้หลายสภาพแต่ละสภาพของยีนเรียกว่า อัลลีล (Allele) ปรากฏการณ์ที่ยีโนไทพ์ในต าแหน่งหน่ึง 
ของสัตว์ประกอบด้วยอัลลีล 2 ตัว ที่เหมือนกันเรียก โฮโมไซโกท (Homozygote) และปรากฏการณ์ที่ยีโนไทพ์ของสัตว์
ประกอบด้วยอัลลีล 2 ตัว ที่แตกต่างกันเรียก เฮเทอโรไซโกท (Heterozygote)  
 หลักการถ่ายทอดแบบเมนเดล สามารถสรุปจ าแนกตามพฤติกรรมของโครโมโซมออกเป็นกฎได้ 2 ข้อ คือ  
  1. กฎการแยกตัวของยีน (Law of segregation) ซึ่งเก่ียวกับการแยกคู่ของยีนไปอยู่คนละเซลล์สืบพันธ์ุ 
  2. กฎการรวมตัวของยีนโดยอิสระ (Law of independent assortment) ซึ่งเก่ียวกับความเป็นอิสระของ
การรวมตัวของยีนในต าแหน่งหน่ึงบนโครโมโซมตัวหน่ึง กับการรวมตัวของยีนในอีกต าแหน่งหน่ึงของโครโมโซมอีกตัวหน่ึง 
 สีที่ปรากฏในปลาสวยงามเป็นลักษณะคุณภาพ (Qualitative traits) มักถูกควบคุมด้วยยีนน้อยคู่ สามารถแยก
หมวดหมู่ของลักษณะปรากฏได้ชัดเจนและมีอัตราส่วนแน่นอน สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของลักษณะคุณภาพ
น้อยมาก การถ่ายทอดแบบน้ีนิยมเรียกชื่อตามผู้ค้นพบว่า การถ่ายทอดลักษณะแบบเมนเดล หรือพันธุศาสตร์แบบเมนเดล 
(Mendelian genetics หรือ Mendelism) อย่างไรก็ตาม มีการถ่ายทอดลักษณะที่มีความยุ่งยากมากข้ึนซึ่งเรียกได้ว่า 
เป็นข้อยกเว้นของพันธุศาสตร์เมนเดล เช่น การถ่ายทอดลักษณะเมื่อมีปฏิกิริยาร่วมของยีนต่างต าแหน่งกัน และการถ่ายทอด
ลักษณะเมื่อยีนอยู่บนโครโมโซมเดียวกัน เป็นต้น (อุทัยรัตน์, 2543; สมชัย, 2549; สุทัศน์, 2553) 
 การถ่ายทอดลักษณะคุณภาพศึกษาได้จากสัดส่วนการเกิดลูกลักษณะต่าง ๆ (phenotypic ratio) ในแต่ละแบบของ
การผสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงลูกในรุ่น F2 (second filial) ซึ่งหมายถึงลูกจากการผสมระหว่าง  พ่อแม่ที่มียีโนไทพ์เป็น 
เฮตเทอโรไซโกตของยีนที่ต้องการศึกษา อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติมักพบเสมอว่าข้อมูล ที่ท าการสังเกตหรือได้จากการทดลอง
มีความแตกต่างหรือเบี่ยงเบนไปจากค่าคาดคะเนตามสัดส่วนทางพันธุกรรม ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการทดสอบทางสถิติ
เพ่ือวัดความสอดคล้องของสัดส่วนที่ได้จากการทดลองว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างไปจากสัดส่วนทางทฤษฎีหรือไม่ ทั้งน้ี 
มีการก าหนดในทางสถิติว่าขนาดของความคลาดเคลื่อนที่น้อยที่สุดที่จะชี้ว่าผลการทดลองที่ได้แตกต่างจากสัดส่วนทางทฤษฎี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติน้ันจะตกอยู่ในช่วง 5% (5 percent level of significant) การทดสอบสัดส่วนทางพันธุกรรมที่นิยม
ใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจ คือ การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี (goodness of fit test) ถ้าค่าไค-สแควร์ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่า 
ค่าไค-สแควร์ในตารางที่ความน่าจะเป็น 0.05 สามารถสรุปผลได้ว่า สัดส่วนที่ได้จากการทดลองสอดคล้องกับสัดส่วนทางทฤษฎี
หรือสมมติฐานที่ต้ังไว้ (ประดิษฐ์, 2559; สมชัย, 2549)  
 ลักษณะคุณภาพที่มีการศึกษากันมาก ได้แก่ ยีนที่ควบคุมลักษณะเผือก (albino) เช่น การศึกษา ลักษณะเผือกใน 
ปลาดุกอุยโดย อุทัยรัตน์ (2531) ซึ่งพบว่าปลาปกติมียีโนไทพ์เป็น AA หรือ Aa ส่วนปลาเผือกมี ยีโนไทพ์เป็น aa ในท านองเดียวกัน 
ลักษณะเผือกในปลาเรนโบว์เทร้าท์ (Salmo gairdneri) ก็มียีนควบคุม ลักษณะเผือกในท านองเดียวกันกับปลาดุกอุย  
(Bridges and Limbach, 1972) ส าหรับการถ่ายทอดลักษณะ สีของล าตัวมีการศึกษาในปลานิลแดงของฟิลิปปินส์พบว่าสีแดง
ถูกควบคุมด้วยยีนเด่น R ส่วนสีด าถูกควบคุมด้วยยีนด้อย r (Reich et al., 1990) ในทางกลับกัน การศึกษาลักษณะ 
ล าตัวสีชมพู (light-colored, pink) ของปลานิลซึ่งมีถ่ินก าเนิดจาก Uganda และ Ghana พบว่าสีปกติถูกควบคุมด้วยยีนเด่น B 
ในขณะที่สีชมพูถูก ควบคุมด้วยยีนด้อย b (Tave, 1991, 1992) ส าหรับในปลาการ์ตูนมีการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะ 
สีแพลทินัมในปลาการ์ตูนเพอร์คูลาพบว่า สีแพลทินัมถูกควบคุมด้วยยีนด้อย a ปลาสีปกติมียีโนไทพ์เป็น AA หรือ Aa  
ส่วนปลาสีแพลทินัมมียีโนไทพ์เป็น aa (สามารถ และคณะ, 2563) 
 ปลาการ์ตูนแดง หรือ ปลาการ์ตูนแก้มหนาม (spine-cheek clownfish/spine-cheek anemonefish) เป็นปลาใน 
Family Pomacentridae, Genus Premnas  ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Premnas biaculeatus (Bloch, 1790) (Froese and Pauly, 2017) 
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ปลาชนิดน้ีมีล าตัวสีแดง และมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากปลาการ์ตูนชนิดอื่น  ๆ  คือ มีหนามที่แผ่นปิดเหงือก ปลาการ์ตูนแดง 
ที่พบในแหล่งน้ าธรรมชาติโดยทั่วไปมีอยู่ 2 สายพันธ์ุหลัก ได้แก่ สายพันธ์ุที่แถบขวางล าตัวเป็นสีขาว เรียกว่า ปลาการ์ตูนแดง 
(white strip maroon clownfish) และสายพันธ์ุซึ่งมีแถบขวางล าตัวสีเหลืองทอง เรียกว่าปลาการ์ตูนทอง (gold strip 
maroon clownfish) ต่อมาในปี ค.ศ. 2008 ได้มีการค้นพบปลาการ์ตูนแดงที่ลายสีขาวมีลักษณะคล้ายตาข่ายหรือสายฟ้า 
(lightning) ซึ่งเป็นลักษณะใหม่ที่พบเป็นครั้งแรกในแหล่งน้ าธรรมชาติบริเวณปาปัวนิวกินี (Adams, 2008) จากน้ันในปี  
ค.ศ. 2010 ปลาลักษณะดังกล่าวน้ีถูกจับได้ในธรรมชาติที่ปาปัวนิวกินีอีกครั้ง ในครั้งน้ี  Matt Pedersen ได้น าไปเพาะพันธ์ุที่
สหรัฐอเมริกา โดยท าการจับคู่ผสมพันธ์ุกับปลาการ์ตูนแดงสายพันธ์ุปกติและสามารถเพาะพันธ์ุได้ส าเร็จในปี ค.ศ. 2012 โดย 
ลูกพันธ์ุปลาท่ีได้จากการเพาะพันธ์ุครั้งน้ีแสดงลักษณะลายตาข่ายประมาณ 50% และอีก 50% แสดงลักษณะสีปกติ (Adams, 
2012; Pedersen, 2010; Pedersen, 2012) 
 การถ่ายทอดลักษณะลายตาข่ายในปลาการ์ ตูนแดงยังไม่มีความชัดเจน แม้ ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  
กลุ่มนักเพาะเลี้ยงพยายามอธิบายเหตุผลต่าง ๆ หรือต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะในปลาการ์ตูนแดงลายตาข่าย
ในหลายลักษณะ (Pedersen, 2012)  แต่ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด เน่ืองจากการเพาะพันธ์ุมีน้อยคู่และบางครั้งสัดส่วนที่ได้ 
ไม่ตรงกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการถ่ายทอดลักษณะลายตาข่ายในปลาการ์ตูนแดง 
โดยแผนงานตามโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณไปเป็นการศึกษาการผสมระหว่างลักษณะ  ลายปกติ x ลายตาข่าย และ 
การผสมระหว่าง ลายตาข่าย x ลายตาข่าย เท่าน้ัน แต่เน่ืองจากผลการผสมระหว่าง ลายตาข่าย x ลายตาข่าย มีลักษณะ
ปรากฏที่ 3 เกิดข้ึน คือ ลายพ้ืนขาว จึงขยายแผนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถสรุปผลการทดลองได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งน้ีจะสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการผสมพันธ์ุเพ่ือผลิตลูกพันธ์ุปลาและเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการวางแผนการวิจัยด้านการปรับปรุงพันธ์ุปลาการ์ตูนในระยะต่อ ๆ ไป 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  ปลาการ์ตูนแดง:ปลาการ์ตูนแดงลายปกติ (A) และ ปลาการ์ตูนแดงลายตาข่าย (B) 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาการถ่ายทอดลักษณะลายตาข่ายในปลาการ์ตูนแดง 
 
วิธีด าเนินการ 
 1. การวางแผนการทดลอง 
  1.1 แผนการจับคู่ผสมพันธ์ุ 
   ท าการจับคู่ผสมพันธ์ุ 4 รูปแบบ ได้แก่  
   1) ลายตาข่าย x ลายปกติ แบ่งเป็น 2 แบบย่อย คือ 
    - แม่ลายปกติ x พ่อลายตาข่าย จ านวน 10 คู่ 
    - แม่ลายตาข่าย x พ่อลายปกติ จ านวน 10 คู่ 
   2) ลายตาข่าย x ลายตาข่าย จ านวน 10 คู่ 

A B 
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   3) ลายพ้ืนขาว x ลายพ้ืนขาว จ านวน 10 คู่ 
   4) ลายพ้ืนขาว x ลายปกติ แบ่งเป็น 2 แบบย่อย คือ  
    - แม่ลายพ้ืนขาว x พ่อลายปกติ จ านวน 5 คู่ 
    - แม่ลายปกติ x พ่อลายพ้ืนขาว จ านวน 5 คู่ 
  1.2 สถานที่ทดลอง 
   ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งภูเก็ต ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 
ถึง เดือนกันยายน 2563 
 2. อุปกรณ์และวิธีการ 
  2.1 การจัดเตรียมพ่อแม่พันธ์ุปลา  
   พ่อแม่พันธ์ุที่ใช้ในการทดลองครั้งน้ีรวบรวมมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งกระบี่ (ศพช.กระบี่) เป็นปลาการ์ตูนแดงสายพันธ์ุปลาการ์ตูนแดงที่มีลักษณะปรากฏของลายสีขาวบนล าตัวแตกต่างกัน ดังน้ี  
   2.1.1 ปลาการ์ตูนแดงลายปกติสายพันธ์ุแท้ มีแถบสีขาวขวางล าตัว 3 แถบ ซึ่งเป็นสายพันธ์ุ 
ที่มั่นใจว่าเป็นสายพันธ์ุแท้ของลักษณะที่ปรากฏ เน่ืองจากเป็นปลาจากประชากรที่มีการเพาะพันธ์ุต่อเน่ืองมาแล้วนานกว่า 15 ปี  
และมากกว่า 5 รุ่น โดยไม่พบปลาตัวใดแสดงลักษณะปรากฏแบบอื่นเลย  
   2.1.2 ปลาการ์ตูนแก้มแดงลายตาข่าย เป็นปลาท่ีได้จากการเพาะพันธ์ุของ ศพช.กระบี่ ซึ่งได้จาก
การผสมระหว่างปลาการ์ตูนแดงลายตาข่าย (รวบรวมจากตลาดปลาสวยงาม) กับปลาการ์ตูนแดงลายปกติ ได้ลูกปลารุ่นลูก
จ านวนหน่ึงที่แสดงลักษณะลายตาข่าย ในขณะที่อีกส่วนหน่ึงแสดงลักษณะลายปกติ คัดแยกลูกปลาท่ีแสดงลักษณะลายตาข่าย 
เลี้ยงจนถึงวัยเจริญพันธ์ุ และมาใช้ในการทดลองครั้งน้ี 
   2.1.3 ปลาการ์ตูนแดงลายพ้ืนขาว เป็นปลารุ่นลูกที่ได้จากการผสมระหว่าง ลายตาข่าย x ลายตาข่าย 
และพบว่า ปลารุ่นลูกบางส่วนแสดงลักษณะปรากฏลายพ้ืนขาว จึงท าการเลี้ยงปลาลักษณะน้ีจนถึงวัยเจริญพันธ์ุและน ามาผสม
ทดสอบกับลายพ้ืนขาวด้วยกันเอง และผสมทดสอบกับลายปกติ  
  2.2 การเตรียมตู้พ่อแม่พันธ์ุ 
   ตู้พ่อแม่พันธ์ุเป็นตู้ขนาด 45x90x45 เซนติเมตร ล้างท าความสะอาดตู้ทดลองพร้อมติดต้ังระบบ
กรองแบบชีวภาพ ระบบน้ าหมุนเวียน ระบบยูวีส าหรับฆ่าเชื้อในน้ า และระบบให้อากาศรวม รวมทั้งใส่แผ่นกระเบื้องลงใน 
ตู้ทดลอง ตู้ละ 1 แผ่น ส าหรับให้แม่พันธ์ุปลาใช้วางไข่ หลังจากจัดเตรียมระบบเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุแล้วเสร็จ เปิดระบบทิ้งไว้
ประมาณ 4 สัปดาห์ เพ่ือให้คุณภาพน้ าคงที่และสภาพแวดล้อมภายในตู้ทดลองเหมาะสมจึงน าพ่อแม่พันธ์ุปลาลงเลี้ยง 
  2.3 การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุและการผสมพันธ์ุ 
   เลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ ตู้ละ 1 คู่ ให้อาหารจนอิ่มวันละ 2 มื้อ (9.00 น. และ 15.00 น.) อาหารที่ ใช้ 
เป็นอาหารผสมเปียกประกอบด้วย เน้ือกุ้งสดสับละเอียด 100 กรัม วิตามินรวม 1 กรัม วิตามินซี 1 กรัม สาหร่ายสไปรูลิน่าแห้ง 
2 กรัม และน้ ามันปลา 1 มิลลิลิตร ให้พ่อแม่วางไข่ผสมพันธ์ุตามธรรมชาติ เมื่อปลาวางไข่แล้วยังคงให้พ่อแม่ปลาดูแลไข่จนถึง
ก าหนดฟักหรือประมาณ 7 วัน จึงย้ายไข่ปลาไปฟักในบ่ออนุบาล  
  2.4 การฟักและอนุบาลลูกปลา 
   ฟักและอนุบาลลูกปลาในบ่อคอนกรีตกลมขนาดความจุ 400 ลิตร โดยเตรียมและท าความสะอาด
บ่ออนุบาล และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ส าหรับฟักไข่และอนุบาลลูกปลา ในบ่ออนุบาลลูกปลาไม่มีระบบกรองชีวภาพ ดังน้ัน   
จึงก าจัดของเสียด้วยวิธีเปลี่ยนถ่ายน้ า น้ าที่ใช้ในช่วงอนุบาลเป็นน้ าทะเลความเค็ม 30 - 33 ส่วนในพันส่วน (ppt) ที่ผ่านการ 
ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนความเข้มข้น 15 ส่วนในพันส่วน (ppm) ลูกปลาอายุ 1 - 10 วัน ให้โรติเฟอร์เป็นอาหารด้วยความหนาแน่น 
10 - 15 ตัว/มิลลิลิตร พร้อมกับใส่คลอเรลลาให้มีความหนาแน่นประมาณ 5x105 เซลล์/มิลลิลิตร ลูกปลาอายุ 7 - 30 วัน  
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ให้อาร์ทีเมียแรกฟักเป็นอาหารวันละ 3 มื้อ โดยใส่ให้เพียงพอต่อความต้องการของปลา และลูกปลาอายุ 30 - 60 วัน 
ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปขนาด 300 - 500 ไมโครเมตร วันละ 4 มื้อ 
  2.5 การเก็บข้อมูล 
   เมื่อลูกปลาแต่ละครอกมีอายุครบ 60 วัน ท าการจ าแนกและนับจ านวนลูกปลาที่แสดงลักษณะปรากฏ
ลายปกติ ลายตาข่าย และลายพ้ืนขาว 
  2.6. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
   ทดสอบสัดส่วนทางพันธุกรรมด้วยการทดสอบภาวะสารูปสนิทดี (goodness of fit test) โดยใช้
สถิติทดสอบไค-สแควร์ (chi-square test) โดยทดสอบว่าสัดส่วนของลูกปลาที่แสดงลักษณะปรากฏแบบต่าง ๆ ที่ได้จาก 
การทดลอง (observed value) มีความสอดคล้องกับค่าคาดหวังทางทฤษฎี (expected value) หรือไม่ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
โดยค านวณค่าไค-สแควร์จากสูตร 

𝜒2 = ∑(
(O − E)2

E
) 

   แต่ในกรณีที่ลักษณะปรากฏมีเพียง 2 ลักษณะ (n=2) ท าให้ degree of freedom (n-1) มีค่า
เป็น 1 ท าการค านวณค่าไค -สแควร์จากสูตรที่มีการปรับค่า (คณาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558) จากสูตร 

𝜒2 = ∑(
[|O − E| − 1 2⁄ ]2

E
) 

 เมื่อ  O =  ค่าสังเกตที่ได้จากการทดลอง (observed value) 
   E =  ค่าคาดหวังทางทฤษฎี (expected value) 
   1/2 =  ค่าท่ีใช้ปรับให้ค่าไค-สแควร์ถูกต้องย่ิงข้ึน (correction factor) 
   ค่าไค-สแควร์จากตารางไค-สแควร์ที่ความน่าจะเป็น 0.05 และ degree of freedom เท่ากับ  
1 และ 2 มีค่าเท่ากับ 3.841 และ 5.991 ตามล าดับ (สมชัย , 2549) ในการแปรผล ถ้าค่าไค-สแควร์ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่า 
ค่าจากตารางจะยอมรับว่าอัตราส่วนที่ได้จากการทดลองไม่แตกต่างจากอัตราส่วนที่คาดหวัง 
  การก าหนดสัญลักษณ์ของยีน 
   การศึกษาน้ีใช้สัญลักษณ์แทนยีนด้อยที่ควบคุมลักษณะลายพ้ืนขาวด้วยอักษร t และใช้สัญลักษณ์
แทนยีนเด่นที่ควบคุมลักษณะลายปกติด้วยอักษร T 
 
ผลการทดลอง 

1. การผสมแบบที่ 1 ลายปกติ (TT) x ลายตาข่าย (Tt) 
  จากการจับคู่ผสมพันธ์ุระหว่าง แม่พันธ์ุลายปกติ x พ่อพันธ์ุลายตาข่าย มีปลาวางไข่จ านวน 8 คู่ (ตารางที่ 1,  
คู่ที่ 1 - 8) และในการผสมระหว่าง แม่พันธ์ุลายตาข่าย x พ่อพันธ์ุลายปกติ มีปลาวางไข่จ านวน 7 คู่ (ตารางที่ 1, คู่ที่ 9 - 15) 
โดยพ่อแม่พันธ์ุแต่ละคู่ให้ลูกที่มีลักษณะปรากฏ 2 แบบ คือ ลายปกติและลายตาข่าย (ภาพที่ 3) และเมื่อทดสอบภาวะ 
สารูปสนิทดีพบว่า ลูกปลาจากพ่อแม่พันธ์ุทุกคู่มีสัดส่วนการแสดงออกของลักษณะ ลายปกติ:ลายตาข่าย สอดคล้องกับสัดส่วน 
ที่คาดหวัง คือ 1:1 โดยทุกคู่มีค่าไค-สแควร์ น้อยกว่า 3.841 ดังแสดงในตารางที่ 1  

2. การผสมแบบที่ 2 ลายตาข่าย (Tt) x ลายตาข่าย (Tt) 
  ในการจับคู่ผสมพันธ์ุกันเองของปลาท่ีแสดงลักษณะลายตาข่ายพบว่า มีปลาวางไข่จ านวน 5 คู่ (ตารางที่ 1, 
คู่ที่ 16 - 20) โดยปลาแต่ละคู่ให้ปลารุ่นลูกที่มีลักษณะปรากฏ 3 แบบ คือ ลายปกติ ลายตาข่าย และลายพ้ืนขาว (ภาพที่ 4) 
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และจากการทดสอบภาวะสารูปสนิทดีพบว่า ลูกปลาจากพ่อแม่ทุกคู่มีสัดส่วนการแสดงออกของลักษณะ ลายปกติ  (TT): 
ลายตาข่าย (Tt):ลายพ้ืนขาว (tt) สอดคล้องกับสัดส่วนที่คาดหวังคือ 1:2:1 โดยทุกคู่มีค่าไค-สแควร์ น้อยกว่า 5.991 (ตารางที่ 1) 

3. การผสมแบบที่ 3 ลายพ้ืนขาว (tt) x ลายพ้ืนขาว (tt) 
  ผลจากการผสมกันเองของปลาที่แสดงลักษณะลายพ้ืนขาวพบว่า มปีลาวางไข่จ านวน 5 คู่ (ตารางที่ 1, คู่ที่ 21 - 25) 
โดยปลาแต่ละคู่ให้ปลารุ่นลูกที่มีลักษณะปรากฏเป็นลายพ้ืนขาวทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปลาการ์ตูนแดงลายพ้ืนขาวเป็นพันธ์ุแท้ 

4. การผสมแบบที่ 4 ลายปกติ (TT) x ลายพ้ืนขาว (tt) 
  จากการผสมระหว่าง แมพั่นธ์ุลายพ้ืนขาว x พ่อพันธ์ุลายปกติ มีปลาวางไข่ 2 คู่ (ตารางที่ 1, คู่ที่ 26 - 27) 
และการผสมแม่พันธ์ุลายปกติ x พ่อพันธ์ุลายพ้ืนขาว มีปลาวางไข่ 4 คู่ (ตารางที่ 1, คู่ที่ 28 - 31) พบว่า ลูกปลาที่ได้จากการ 
ผสมพันธ์ุจากพ่อแม่พันธ์ุทั้ง 6 คู่ แสดงลักษณะที่ปรากฏเหมือนกันคือ ปลารุ่นลูกมีลักษณะปรากฏเป็นลายตาข่ายทั้งหมด  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พ่อแม่พันธ์ุปลาการ์ตูนแดงลายปกติเป็นพันธ์ุแท้ยีนเด่น (TT) ขณะที่พ่อแม่พันธ์ุปลาการ์ตูนแดงลายพ้ืนขาว
เป็นพันธ์ุแท้ยีนด้อย (tt) ดังน้ันลูกปลาที่ได้ทุกตัวจึงเป็นพันธ์ุทาง (Tt) และแสดงลักษณะปรากฏเป็นลายตาข่าย เน่ืองจาก
ปฏิกิริยาระหว่างอัลลีลเป็นการข่มแบบไม่สมบูรณ์ 
 
ตารางที่ 1 จ านวนลูกปลาท่ีแสดงลักษณะปรากฏลายปกติ ลายตาข่าย และลายพ้ืนขาว ที่ได้จากการผสมระหว่างพ่อแม่พันธ์ุ 

ปลาการ์ตูนแดง Premnas biaculeatus ที่มีลักษณะปรากฏแบบต่าง ๆ พร้อมสัดส่วนที่คาดหวัง และ 
ค่าไค-สแควร์จากการทดสอบภาวะสารูปสนิทดี 

คู่ที ่ แม่(pg) x พ่อ(pg) 
 

จ านวนลูกปลา สัดส่วนทางทฤษฎี ไค-สแควร์ 

สีปกต ิ ตาข่าย พื้นขาว   
1 W(TT) x L(Tt) 189 163 

 
0 1:1:0 1.776 

2 W(TT) x L(Tt) 276 273 0 1:1:0 0.007 
3 W(TT) x L(Tt) 174 180 0 1:1:0 0.071 
4 W(TT) x L(Tt) 213 183 0 1:1:0 2.124 
5 W(TT) x L(Tt) 112 100 0 1:1:0 0.571 
6 W(TT) x L(Tt) 942 879 0 1:1:0 2.111 
7 W(TT) x L(Tt) 72 73 0 1:1:0 0.000 
8 W(TT) x L(Tt) 473 445 0 1:1:0 0.794 
       
9 L(Tt) x W(TT) 177 161 

 
0 1:1:0 0.666 

10 L(Tt) x W(TT) 81 75 0 1:1:0 0.160 
11 L(Tt) x W(TT) 155 152 0 1:1:0 0.013 
12 L(Tt) x W(TT) 103 94 0 1:1:0 0.325 
13 L(Tt) x W(TT) 155 130 0 1:1:0 2.021 
14 L(Tt) x W(TT) 97 105 0 1:1:0 0.243 
15 L(Tt) x W(TT) 199 202 0 1:1:0 0.010 
       

16 L(Tt) x L(Tt) 290 161 
 
 

157 1:2:1 1.342 
17 L(Tt) x L(Tt) 121 47 47 1:2:1 3.391 
18 L(Tt) x L(Tt) 257 134 135 1:2:1 0.278 
19 L(Tt) x L(Tt) 167 62 89 1:2:1 5.390 

 20 L(Tt) x L(Tt) 90 29 37 1:2:1 4.513 
       

21 T(tt) x T(tt) 0 0 562 0:0:1 - 
22 T(tt) x T(tt) 0 0 446 0:0:1 - 
23 T(tt) x T(tt) 0 0 384 0:0:1 - 
24 T(tt) x T(tt) 0 0 259 0:0:1 - 
25 T(tt) x T(tt) 0 0 481 0:0:1 - 
       

26 W(TT) x T(tt) 489 0 0 0:1:0 - 
27 W(TT) x T(tt) 29 0 0 0:1:0 - 
       

28 T(tt) x W(TT) 447 0 0 0:1:0 - 
29 T(tt) x W(TT) 335 0 0 0:1:0 - 
30 T(tt) x W(TT) 221 0 0 0:1:0 - 
31 T(tt) x W(TT) 177 0 0 0:1:0 - 
       

 หมายเหตุ    1) pg คือ probable genotype หรือยีโนไทป์ที่คาดหวัง,  W คือ ปลาที่แสดงลักษณะสีปกติ (wild type), 
                  L คือ ปลาที่แสดงลักษณะลายตาขา่ย (lightning), T คือ ปลาแสดงลักษณะะลายพ้ืนขาว (thunder) 

                    2) ค่า X2
(1, 0.05) และ X2

(2, 0.05) จากตารางไค-สแควร์มีค่าเป็น 3.841 และ 5.991 ตามล าดับ 
                  ถ้า X2ค านวณ < X2

ตาราง จะยอมรับว่าสัดสว่นของค่าสังเกตไม่แตกต่างจากสัดส่วนที่คาดหวัง 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 ในการทดลองครั้งน้ี ปลาการ์ตูนแดงลายปกติที่ใช้ในการทดลองเป็นปลาจากประชากรที่ทราบประวัติอย่างชัดเจน 
โดยลูกปลาทุกรุ่นที่ได้จากการเพาะพันธ์ุปรากฏลักษณะเป็นลายปกติทั้งหมด จึงมั่นใจว่าปลาการ์ตูนแดงลายปกติเป็นพันธ์ุแท้ 
ขณะที่ปลาการ์ตูนแดงลายพ้ืนขาวซึ่งได้จากการผสมพันธ์ุระหว่าง ลายตาข่าย x ลายตาข่าย เมื่อทดสอบผสมพันธ์ุกันเอง พบว่า
เป็นพันธ์ุแท้เช่นกัน เน่ืองจากลูกปลาท่ีได้จากการผสมมีลักษณะเป็นลายพ้ืนขาวทั้งหมด 
 การผสมระหว่าง ลายปกติ x ลายพ้ืนขาว ซึ่งเป็นพันธ์ุแท้ทั้งคู่ พ่อและแม่ผลิตเซลล์สืบพันธ์ุได้แบบเดียว ดังน้ันลูกปลา
ที่ได้ทั้งหมดจึงมียีโนไทพ์และลักษณะปรากฏเพียงแบบเดียว แต่พบว่าลูกปลาที่ได้แสดงลักษณะปรากฏเป็นลายตาข่าย  
(ภาพที่ 4) ซึ่งแตกต่างจากลักษณะปรากฏของพ่อและแม่ ท้ังน้ีเน่ืองจากลายตาข่ายเป็นเฮตเทอโรไซโกต (Tt) ที่เกิดจาก 
การข่มแบบไม่สมบูรณ์ของยีนที่ควบคุมลักษณะลายพ้ืนขาว ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของประดิษฐ์ (2559) ที่กล่าวว่า 
ปรากฏการณ์ที่ลักษณะปรากฏของเฮตเทอโรไซกัส (Tt) มีลักษณะแตกต่างจากโฮโมไซกัสโดมิแนนท์ (homozygous dominance; TT) 
เกิดจากปฏิกิริยาการข่มของยีนต าแหน่งเดียวกันมีระดับการข่มแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete dominant)  หรือยีนเด่นข่มยีนด้อย 
ได้ไม่สมบูรณ์ ท าให้เฮตเทอโรไซโกตมีลักษณะเฉพาะตัวของมันเอง (ไพศาล, 2535)  
 การผสมระหว่าง ลายตาข่าย x ลายตาข่าย ได้ลูกปลาท่ีแสดงลักษณะปรากฏ 3 แบบ โดยสัดส่วนของลักษณะปรากฏ 
ลายปกติ:ลายตาข่าย:ลายพ้ืนขาว เท่ากับอัตราส่วนทางยีโนไทพ์ TT:Tt:tt คือ 1:2:1 (ภาพที่ 3) ซึ่งการที่สัดส่วนของ 
ลักษณะปรากฏเท่ากับสัดส่วนยีโนไทพ์จะเกิดข้ึนเมื่อยีนมีการข่มแบบไม่สมบูรณ์ และเป็นลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนเพียง  
คู่เดียว (ไพศาล, 2535; อุทัยรัตน์, 2543; ประดิษฐ์, 2559) 
 การผสมระหว่าง ลายปกติ x ลายตาข่าย ได้ลูกปลาที่แสดงลักษณะ ลายปกติ:ลายตาข่าย ตามสัดส่วนที่คาดหวัง 
คือ 1:1 (ภาพที่ 2) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของกลุ่มนักเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนที่รายงานว่า การผสมพ่อแม่พันธุปลาการ์ตูนแดง
ในลักษณะดังกล่าว ลูกปลาที่ได้จะแสดงลักษณะของลายปกติและลายตา ข่าย ในสัดส่วนร้อยละ 50% (Adams, 2012; 
Pedersen, 2010; Pedersen, 2012 ) นอกจากน้ียังพบว่า การผสม ลายปกติ x ลายตาข่าย ผลที่ได้เหมือนกันไม่ว่าใช้เพศเมีย 
แสดงให้เห็นว่า เพศไม่มีผลต่อการแสดงออกของลักษณะที่ศึกษา และยีนที่ควบคุมลักษณะลายตาข่ายต้ังอยู่บนออโตโซม  
 ไพศาล (2535) กล่าวว่า ในพืชหรือสัตว์จะมีลักษณะที่พบเห็นได้ทั่วไป เป็นลักษณะที่เกิดข้ึนบ่อยกว่าลักษณะอื่น และ
มักใช้ลักษณะน้ันเป็นลักษณะมาตรฐานในการศึกษา เรียกลักษณะเช่นน้ีว่า ลักษณะปกติ หรือ wild type ลักษณะปกติน้ี 
มักเกิดข้ึนตามธรรมชาติและส่วนมากเป็นลักษณะข่ม ส่วนลักษณะซึ่งแตกต่างออกไปและพบเห็นไม่บ่อยนักเรียกว่า ลักษณะผิดปกติ 
หรือ mutant ซึ่งส่วนมากเป็นลักษณะด้อย จากการศึกษาน้ีพบว่าการปรากฏของลักษณะที่ถูกศึกษาครั้งน้ีเป็นไปในท านองเดียวกัน 
โดยปลาการ์ตูนแดงที่แสดงลักษณะลายปกติซึ่งเป็นลักษณะที่พบเห็นได้ทั่วไปในธรรมชาติเป็นลักษณะเด่น (dominant) ขณะที่
ลักษณะลายพ้ืนขาวซึ่งยังไม่มีรายงานว่าพบในธรรมชาติมาก่อนเป็นลักษณะด้อย (recessive) และ ลักษณะลายตาข่ายซึ่ง 
เกิดจากการข่มไม่สมบูรณ์เป็นลักษณะที่หาได้ยากในธรรมชาติ ซึ่งน่าจะเก่ียวข้องกับความสามารถในการเอาตัวรอดในธรรมชาติ
ของปลาแต่ละลักษณะปรากฏ น่ันคือ ปลาที่มีลักษณะปรากฏลายปกติมีความสามารถในการอยู่รอดในธรรมชาติได้ดีที่สุด 
จึงสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในธรรมชาติ ขณะที่ปลาการ์ตูนแดงลายพ้ืนขาวไม่สามารถอยู่รอดในธรรมชาติได้ เน่ืองจาก 
ลักษณะปรากฏลายพ้ืนขาวบนล าตัวสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ท าให้ยากต่อการพรางตัวเพ่ือหลบเลี่ยงจากศัตรู จึงถูกล่าได้ง่าย 
ส่วนปลาการ์ตูนแดงลายตาข่ายมีความสามารถในการอยู่รอดในธรรมชาติต่ ามาก แต่ยังมีโอกาสรอดจึงสามารถด ารงรักษายีน 
ที่ควบคุมลักษณะลายพ้ืนขาวเอาไว้ได้ในลักษณะเฮตเทอโรไซโกต ดังน้ัน เมื่อท าการผสมกันเองของปลาลายตาข่ายในโรงเพาะฟัก 
ซึ่งปลาปลอดภัยจากนักล่าท าให้ยีนที่ควบคุมลักษณะลายพ้ืนขาวมีโอกาสมาจับคู่กันและแสดงลักษณะลายพ้ืนขาวออกมาได้ 
 ปลาการ์ตูนแดงที่แสดงลักษณะลายพ้ืนขาวถูกเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษในตลาดปลาทะเลสวยงามว่า thunder 
maroon clownfish หรือ premium grade lightning maroon (Liveaquaria.com, 2021; Miniwaters.fish, 2021) โดยมี
ความเข้าใจว่า เป็นลักษณะลายตาข่ายแบบหน่ึง เน่ืองจากลายตาข่ายมีความหลากหลายของการแสดงออกในตัวของมันเอง  
แต่ในการศึกษาครั้งน้ีแยกลักษณะลายตาข่ายและลายพ้ืนขาวออกจากกัน เน่ืองจากมีความแตกต่างกันและแบ่งเป็นกลุ่มได้ชัดเจน 
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อย่างไรก็ตามลักษณะลายพ้ืนขาวในปลาแต่ละตัวพบว่า มีความแตกต่างกันในส่วนของปริมาณพ้ืนที่สีขาว โดยปลาบางตัวอาจมี
ลายสีขาวเต็มตัว หรือบางตัวมีพ้ืนขาวเป็นวงกว้าง (ภาพที่ 6) ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษาต่อไป  
 การศึกษาครั้งน้ีไม่มีการผสมระหว่าง ลายพ้ืนขาว x ลายตาข่าย อย่างไรก็ตาม จากผลการทดลองที่ได้ หากท าการผสม
ลักษณะดังกล่าวน้ีจะได้ปลารุ่นลูกที่แสดงลักษณะลายพ้ืนขาว และลายตาข่าย ในสัดส่วน 1:1 ตามภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 แผนภาพแสดงการถ่ายทอดลักษณะลายตาข่ายในปลาการ์ตูนแดง กรณีลายปกติ x ลายตาข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 แผนภาพแสดงการถ่ายทอดลักษณะลายตาข่ายในปลาการ์ตูนแดง กรณีลายตาข่าย x ลายตาข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 แผนภาพแสดงการถ่ายทอดลักษณะลายตาข่ายในปลาการ์ตูนแดง กรณีลายปกติ x ลายพ้ืนขาว 
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ภาพที ่5 แผนภาพแสดงการถ่ายทอดลักษณะลายตาข่ายในปลาการ์ตูนแดง กรณีลายพ้ืนขาว x ลายตาข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 แผนภาพการถ่ายทอดยีนที่ควบคุมลักษณะพ้ืนขาวในปลาการ์ตูนแดง 
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ภาพที ่7 ลักษณะการแสดงออกของลายพ้ืนขาวในปลาการ์ตูนแดงแต่ละตัวมีความแตกต่างกันของปริมาณพ้ืนที่สีขาว 
 
 จากการศึกษาน้ีพบว่าปลาการ์ตูนแดงลายปกติเป็นพันธ์ุแท้ยีนเด่น ในขณะที่ลายพ้ืนขาวเป็นพันธ์ุแท้ยีนด้อย  
การผสมระหว่าง ลายปกติ x ลายพ้ืนขาว ได้ลูกที่เป็นลายตาข่ายทั้งหมด ซึ่งเกิดจากการข่มแบบไม่สมบูรณ์ ในขณะที่ 
การผสมระหว่าง ลายตาข่าย x ลายตาข่าย ได้ลูกปลาท่ีแสดงลักษณะปรากฏ 3 แบบ โดยสัดส่วนของลักษณะปรากฏ ลายปกติ:
ลายตาข่าย:ลายพ้ืนขาว เท่ากับอัตราส่วนทางยีโนไทพ์ TT:Tt:tt คือ 1:2:1 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ลักษณะที่ศึกษาถูกควบคุมด้วย 
ยีนเพียงคู่เดียวและมีการข่มแบบไม่สมบูรณ์  
 จึงสรุปได้ว่า ปลาการ์ตูนแดงที่แสดงลักษณะลายตาข่ายเป็นเฮตเทอโรไซโกต (Tt) และมีลักษณะการแสดงออกเป็น
ลายตาข่าย เน่ืองจากเป็นการข่มแบบไม่สมบูรณ์ของยีนที่ควบคุมลักษณะลายพ้ืนขาว  
 
เอกสารอา้งอิง 
ประดิษฐ์ พงศ์ทองค า.  2559. พันธุศาสตร์.  พิมพ์ครั้งที่ 6.  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.  398 หน้า 
สมชัย จันทร์สว่าง.  พันธุศาสตร์สถิติในการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์.  2549.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 365 หน้า. 
สามารถ เดชสถิตย์, อ าไพ ล่องลอย และ อรกัญญา เม่งหยู.  2563.  การถ่ายทอดลักษณะสีแพลทินัมใน 

ปลาการ์ตูนเพอร์คูลา Amphiprion percula (Lacepède, 1802).  ใน: การประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2563.  
วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563.  ณ กรมประมง, กรุงเทพมหานคร.  หน้า 82 - 92. 

สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์.  2553.  การปรับปรุงพันธ์ุพืช.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  กรุงเทพฯ.  259 หน้า. 
อุทัยรัตน์ณ นคร.  2531.  การถ่ายทอดลักษณะเผือกในปลาดุกอุย.  ว. เกษตรศาสตร์ (22): 221 - 224. 
อุทัยรัตน์ ณ นคร.  2543.  พันธุศาสตร์สัตว์น้ า.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  203 หน้า. 
Adams, J.  2008.  Wicked lightning maroon clownfish emerges from the PNG. 

https://reefbuilders.com/2008/09/21/wicked-maroon-clownfish-emerges-from-the-png/  .Download 
23 Sep 2017.  

Adams, J.  2012.  Lightning Maroon Clownfish spawns its first clutch of eggs. 
https://reefbuilders.com/2012/05/09/lightning-maroon-clownfish-spawn/.  Download 23 Sep 2017.  

Bridges, B. and B.V. Limbach.  1972.  Inheritance of albinism in rainbow trout.  Heredity 63(3): 152 - 153. 
Froese, R. and D. Pauly (Editors).  2017.  Fish Base. World Wide Web electronic publication. 

http://www.fishbase.org/summary/6632. Download 23 Sep 2017. 

หน้า 253

https://reefbuilders.com/2008/09/21/wicked-maroon-clownfish-emerges-from-the-png/
https://reefbuilders.com/2012/05/09/lightning-maroon-clownfish-spawn/
http://www.fishbase.org/summary/6632.%20Download%2023%20Sep%202017


 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2021 O1 P13 

Liveaquaria.com.  2021.  Thunder Maroon Clownfish, Captive-Bred.  Available source: 
https://www.liveaquaria.com/product/6533/?pcatid=6533.  February 23, 2021. 

Miniwater.fish.  2021.  Premnas biaculeatus  “Lightning Maroon” Clownfish, Premium Grade.  
Available source: http://miniwaters.fish/shop/saltwater-marine-live/fish-saltwater-
live/clownfish/premnas-biaculeatus-lightning-maroon-premium-grade/. February 23, 2021. 

The Lightning Project.  2012.  The lightning project.  Available source: http://www.lightning-maroon-
clownfish.com /2012/07/18/the-genetic-possibilities-behind-the-lightning-trait-in-png-white-stripe-
maroon-clownfish-premnas-biaculeatus/.  February 23, 2021. 

Pedersen, M.  2010.  About The Lightning Project.  http://www.lightning-maroon-clownfish.com/?page_id=2. 
 Download 23 Sep 2017.  

Pedersen, M.  2012.  The Genetic Possibilities behind the “Lightning” trait in PNG White Stripe Maroon 
Clownfish, Premnas biaculeatus.  http://www.lightning-maroon-clownfish.com/?p=1712.  
Download 23 Sep 2017 

Reich, L., J. Don and R. R. Avtalion.  1990.  Inheritance of the red color in tilapias.  Genetica. (80): 195 - 200. 
Tave, D.  1991.  Genetics of body color in tilapia.  Aquaculture magazine March/April: 76 - 79.  
Tave, D.  1992.  Genetics for Fish Hatchery Managers. 2nd edition.  An AVI Book.  USA.  415 p. 
 
 
 
 

หน้า 254

https://www.liveaquaria.com/product/6533/?pcatid=6533
http://miniwaters.fish/shop/saltwater-marine-live/fish-saltwater-live/clownfish/premnas-biaculeatus-lightning-maroon-premium-grade/
http://miniwaters.fish/shop/saltwater-marine-live/fish-saltwater-live/clownfish/premnas-biaculeatus-lightning-maroon-premium-grade/
http://www.lightning-maroon-clownfish.com/?page_id=2
http://www.lightning-maroon-clownfish.com/?p=1712




 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2564 O1 

 

P14 

รูปแบบและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอาการขี้ขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทย: การศึกษาแบบตัดขวาง 
  
ณัฐกานต์ สาลีติด1* และ วัลลภ ทิมดี2 
1กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝั่งฉะเชิงเทรา 
 
บทคัดย่อ 

 อาการขี้ขาวในกุ้งทะเลก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงต้องศึกษารูปแบบและปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
การเกิดอาการขี้ขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล หาแนวทางในการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอาการขี้ขาวใน 
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล จากผลการศึกษาแบบตัดขวาง (Cross - sectional survey) ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทยที่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐานจากกรมประมง จ านวน 480 ฟาร์ม ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2563 ถึง 8 ธันวาคม 2563 มีฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
ที่ไม่เกิดอาการขี้ขาว จ านวน 44 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 9.17 และเกิดอาการขี้ขาวตามนิยามที่ก าหนด (พบขี้กุ้งลักษณะเป็น 
เส้นสีขาว ลอยอยู่บนผิวน้ าของบ่อเลี้ยง จ านวน 50 เส้นขึ้นไป และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน อยู่ในช่วง 0.1 – 0.2) 
จ านวน 102 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 21.25 ส่วนมากเกิดปัญหาขี้ขาวหลังลงกุ้งไปแล้วหนึ่งเดือน โดยฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่
เกิดปัญหาอาการขี้ขาวหลังลงกุ้งไป 31 – 40 วัน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.85 และ 35 ของจ านวนฟาร์มขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ ตามล าดับ และฟาร์มขนาดเล็กเกิดปัญหาอาการขี้ขาวหลังลงกุ้งไป 41 – 50 วัน มากที่สุด (ร้อยละ 35.71 ของ
จ านวนฟาร์มขนาดเล็ก) รองลงมา 31 – 40 วัน (ร้อยละ 33.93 ของจ านวนฟาร์มขนาดเล็ก) อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน
ของกลุ่มฟาร์มที่ไม่เกิดอาการขี้ขาวสูงกว่ากลุ่มฟาร์มที่เกิดอาการขี้ขาวในฟาร์มทุกขนาด แล ะพบความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value = 0.002) ในกลุ่มฟาร์มขนาดเล็ก ผลการวิเคราะห์ตัวแปรเดี่ยว และคัดเลือกตัวแปรที่มี 
ค่า P-value < 0.1 มาใช้ในการวิเคราะห์พหุตัวแปร พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอาการขี้ขาวประกอบด้วย ขนาดบ่อเลี้ยง 
(OR = 1.44, 95% CI = 1.07 – 1.94) การใช้สีน้ าเทียม (OR = 3.22, 95% CI = 1.22 – 8.54) ระยะเวลาตากบ่อ 
(OR = 0.96, 95% CI = 0.92 – 1.00) การตรวจเช้ือก่อโรคในลูกกุ้งก่อนลงเลี้ยง (OR = 0.34, 95% CI = 0.12 – 0.98) และ
ระดับน้ าในบ่อเลี้ยง (OR = 0.43, 95% CI = 0.10 – 1.84) ซึ่งได้จากแบบจ าลอง Unconditional logistic regression model 
ที่ให้พื้นที่ใต้ ROC curve (AUC) สูงสุด 
 
ค าส าคัญ: กุ้งขาวแวนนาไม การจัดการฟาร์ม ปัจจัยเสี่ยง ขี้ขาว 
   
*ผู้รับผดิชอบ: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กรมประมง เกษตรกลาง จตจุักร กรุงเทพฯ 10900  
                 โทร. 02 579 2421  E - mail: nsnattakan@gmail.com                       
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Patterns and factors associated with white feces syndrome occurrence  
in Thai shrimp farming: A cross-sectional study 
 
Nattakan Saleetid1* and Walop Thimdee2 
1Coastal Aquaculture Research and Development Division, 
2 Chachoengsao Coastal Aquaculture Research and Development Center 
 
Abstract 

White feces syndrome (WFS) in marine shrimp may cause economic losses; appropriate preventive measures 
to decrease risk of WFS presence in shrimp farming becomes necessary. Therefore, 480 Thai shrimp farms 
certified by Department of Fisheries were included in the cross - sectional study to examine patterns and 
factors associated with WFS occurrence in Thailand. The study was conducted from 10 September 2020 
and 8 December 2020. It was found that there were 44 shrimp farms (9.17%) without WFS presence and 
102 shrimp farms (21.25%) showed WFS presence according to the case definition for WFS (over 50 pieces 
of white feces floating on water surface and average daily growth of shrimp ranged between 0.1 – 0.2). 
Most farmers detected WFS problem after one month post-stocking. The medium and large-scale farms 
found WFS in 31 – 40 days after stocking, accounting for 53.85 and 35, respectively. For small-scale farms, 
it was found that WFS were detected by farmers in 41 – 50 days after stocking (35.71% of total studied 
small - scale farms), and 31 – 40 days after stocking (33.93% of total studied small-scale farms).  
The non-WFS farms showed higher average daily growth than in WFS farms for all farm scales. There was  
a significant difference of average daily growth in small - scale farms (p = 0.002). The results of univariate 
and multivariate analysis showed that the factors associated with the occurrence of WFS were pond size 
(OR = 1.44, 95% CI = 1.07 – 1.94), using artificial dye (OR = 3.22, 95% CI = 1.22 – 8.54), pond dry period  
(OR = 0.96, 95% CI = 0.92 – 1.00), testing diseases in shrimp fry before culturing (OR = 0.34, 95% CI = 0.12 – 0.98), 
and pond water depth (OR = 0.43, 95% CI = 0.10 – 1.84); those based on the model with highest ROC curve (AUC). 
 
Keywords:  Pacific white shrimp, Farm management, Risk factor, White faeces 
   
*Corresponding author: Coastal Aquaculture Research and Development Division, Department of Fisheries,  
                                50 Phahonyothin Rd., Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.  
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ค าน า 
อาการขี้ขาวในกุ้งทะเลก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยเกิดขึ้นในแหล่งผลิตกุ้งที่ส าคัญของโลก ได้แก่ ไทย 

มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน และอินเดีย (Tang et al., 2016) ล่าสุดมีรายงานปัญหาเกิดอาการขี้ขาวในประเทศ
เวเนซุเอลาในปี พ.ศ. 2559 (Tang et al., 2017) ส าหรับประเทศไทยมีรายงานการเกิดอาการขี้ขาวในกุ้งทะเล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 
(Tangprasittipap et al., 2013) อาการขี้ขาวเกิดได้กับกุ้งกุลาด า Penaeus  monodon  และกุ้งขาวแวนนาไม 
Litopenaeus vannamei (Tangprasittipap et al., 2013; Cao et al., 2015) เกษตรกรสามารถสังเกตเห็นข้ีกุ้งเป็นเส้นสีขาว
ลอยผิวน้ าจ านวนมาก (Mastan, 2015) กุ้งกินอาหารลดลง ท าให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ลดลงร้อยละ 10 – 12 กุ้งที่จับได้ 
มีขนาดเล็ก โตช้า (ADG อยู่ในช่วง 0.1 – 0.2 กรัม) อัตรารอดตายต่ า (ร้อยละ 45) FCR สูง (2.92 – 3.17) เกษตรกรได้ผลตอบแทน
จากการเลี้ยงกุ้งลดลงหรือประสบภาวะขาดทุนจากการเลี้ยง (Raveendra et al., 2018; Mayavu and Shanmugasundram, 2020)  

สาเหตุการเกิดอาการขี้ขาวยังไม่แน่ชัด งานวิจัยบางฉบับรายงานว่าอาการขี้ขาวเกิดจากกุ้งติดเช้ือไมโครสปอริเดีย 
Enterocytozoon hepatopenaei หรือ EHP (Tang et al., 2016; Caro et al., 2020) แต่ Tangprasittipap et al. (2013) 
รายงานว่าในบ่อเลี้ยงกุ้งที่ติดเช้ือ EHP โตช้าผิดปกติ กลับไม่พบอาการขี้ขาว ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับการทดลอง 
ในห้องปฏิบัติการ งานวิจัยบางฉบับรายงานว่าการเกิดอาการขี้ขาวสัมพันธ์กับความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้กุ้ง  
หรือ Dysbiosis (Huang et al., 2020) การเลี้ยงกุ้งในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสามารถกระตุ้นให้กุ้งเกิดอาการขี้ขาวได้ เช่น 
คุณภาพน้ าไม่ดี pH น้ าลดลงมีค่า 7.71 - 7.84 และมี Alteromonas spp.,  Pseudoalteromonas spp. และ Vibrio spp.  
เป็นประชากรหลักในบ่อเลี้ยง (Alfiansah  et al., 2020; Malaroli and Gopalakrishnan, 2016) รวมถึงการเลี้ยงกุ้ง 
แบบหนาแน่นส่วนมากจะพบปัญหาขี้ขาวด้วย (Fadjar et al., 2020) ในขณะที่ยังไม่ทราบเช้ือก่อโรคที่แท้จริง การศึกษาถึงรูปแบบ
และปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการเกิดอาการขี้ขาวบนพื้นฐานการศึกษาทางระบาดวิทยา จึงมีความส าคัญต่อการวางแนวทาง 
ลดความเสี่ยงของการเกิดอาการขี้ขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 

การศึกษาระบาดวิทยาแต่ละรูปแบบจะมีความแตกต่างกันเชิงเวลา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ 
การศึกษาแบบตัดขวาง (Cross-sectional study) การศึกษาจากเหตุไปหาผล (Cohort study) และการศึกษาจากผลมาหาเหตุ 
(Case-control study) การศึกษาครั้งนี้ใช้ Cross-sectional study ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้ทั่วไป มีการน ามาใช้ศึกษาปัจจัย
เสี่ยงส าหรับการเกิดโรคตัวแดงดวงขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของฟิลิปปินส์ (Tendencia et al., 2011) เป็นวิธีที่เหมาะสมกับการ
อธิบายความชุกโรคในประชากรกลุ่มหนึ่ง ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง และประเมินปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคที่ศึกษาโดยการเปรียบเทียบ
ข้อมูลประชากร 2 กลุ่ม คือ กลุ่มไม่ติดเช้ือและกลุ่มติดเช้ือ ทั้งนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่มีการศึกษาทางระบาดวิทยา 
ของอาการขี้ขาวที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจภาคสนามอย่างเป็นระบบ ดังนั้น จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องศึกษา
รูปแบบของการเกิดอาการขี้ขาว และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอาการขี้ขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทย 
 

วัตถุประสงค ์
ประเมินรูปแบบของการเกิดอาการขี้ขาว และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอาการขี้ขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทย 

 

วิธีด าเนินการ 
1. พื้นที่ศึกษาและฟาร์มที่ศึกษา 

   ประเทศไทยมีฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจีเอพีและซีโอซีจากกรมประมง จ านวน 8,854 ฟาร์ม 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36 ของจ านวนฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลทั้งหมดในประเทศไทย (กลุ่มสถิติการประมง, 2563) การศึกษาครั้งนี้ 
เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ ใช้การศึกษาแบบตัดขวาง (Cross-sectional study) คัดเลือกฟาร์มโดยการสุม่รายช่ือฟาร์มเลีย้งกุ้ง
ทะเลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมประมง เป็นจ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนฟาร์มในแต่ละอ าเภอของแต่ละจังหวัด 
จ านวน 18 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง 
เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง ราชบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี และชุมพร รวมจ านวนฟาร์มที่วางแผนศึกษาทั้งหมด 621 ฟาร์ม  
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ฟาร์มที่ส ารวจได้จะถูกน ามาจัดกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ตามขนาดพื้นที่เลี้ยง ได้แก่ ฟาร์มขนาดเล็ก มีพื้นที่เลี้ยง 1 – 20 ไร่  
ฟาร์มขนาดกลาง มีพื้นที่เลี้ยง 21 – 40 ไร่ และฟาร์มขนาดใหญ่ มีพื้นที่เลี้ยงมากกว่า 40 ไร่ ตั้งสมมติฐานว่าฟาร์มขนาดใหญ่
จะมีการน าระบบไบโอซีเคียวริตี้ที่สามารถควบคุมและป้องกันเช้ือก่อโรคในกุ้งทะเลไปใช้มากกว่าขนาดกลางและขนาดเล็ก 

2. การก าหนดนิยามฟาร์มเลี้ยงกุ้งที่เกิดอาการขี้ขาว (Case definition) 
   นิยามฟาร์มเลี้ยงกุ้งที่เกิดอาการขี้ขาวด้วย 2 เง่ือนไข ดังนี้ เง่ือนไขที่ 1 มีการพบขี้กุ้งลักษณะเป็นเส้นสีขาว 
ลอยอยู่บนผิวน้ าของบ่อเลี้ยง จ านวน 50 เส้นขึ้นไป และเง่ือนไขที่ 2 คือ มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (ADG) อยู่ในช่วง 0.1 - 0.2 
ฟาร์มที่เกิดอาการขี้ขาวตามนิยามต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขทั้งสอง (ภาพที่ 1) 
 

 
ภาพที่ 1 เงื่อนไขที่ใช้ในการตัดสินใจจัดกลุ่มฟาร์มที่เกดิอาการขี้ขาวเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่ฟาร์มที่เกิดอาการขี้ขาวตามนิยาม  

 และฟาร์มทีเ่กิดอาการขี้ขาวแต่ไมเ่ป็นไปตามนิยาม 
 

3. การออกแบบสอบถาม การรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการขี้ขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 
   แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ประเด็นหลักที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการขี้ขาวใน 
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ได้แก่ 1) คุณลักษณะทั่วไปของฟาร์ม 2) ประวัติการเกิดโรค และ 3) การจัดการฟาร์ม โดยรวบรวมมาจาก
การทบทวนเอกสารวิชาการ วารสารการเลี้ยงกุ้ง สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เผยแพร่ในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553 – 2563) 
และสอบถามจากผู้เช่ียวชาญ นักวิจัย ผู้เลี้ยงกุ้งที่มีความรู้และประสบการณ์  ค าถามทั้งหมดในแบบสอบถาม เป็นค าถาม 
ทั้งปลายปิดและปลายเปิด คณะผู้วิจัยก าหนดให้มีการทดลองใช้แบบสอบถามกับฟาร์มที่ไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 ฟาร์ม 
เพื่อทดสอบความเข้าใจและความชัดเจนของแบบสอบถาม และปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามก่อนน าไปใช้งานจริง  อ้างอิง 
วิธีการด าเนินงานตาม Klein-Jöbstl et al. (2015) 

4. การรวบรวมข้อมลู 
   การรวบรวมข้อมูลใช้ระยะเวลา 90 วัน (10 กันยายน 2563 ถึง 8 ธันวาคม 2563) โดยศึกษาข้อมูลย้อนกลับ
(Retrospective study) ในรอบการผลิตครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2563 ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือสัมภาษณ์ตัวต่อตัว โดยมี
แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ทุกครั้งต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของฟาร์ม
หรือผู้แทน เริ่มต้นการสัมภาษณ์ด้วยการแจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์และการรักษาความลับของข้อมูล ใช้เวลา 10 - 15 
นาทีต่อคน  

5. การวิเคราะห์ผล 
    บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสอบถามในโปรแกรม Excel การวิเคราะห์ผลทางสถิติทั้งหมดใช้โปรแกรม R  
ซึ่งเป็น Open source software ที่นิยมใช้ทั่วไปในงานวิจัยทางสถิติ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
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1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนาของรูปแบบการเกิดอาการขี้ขาวในระดับฟาร์มเลี้ยง โดยใช้ค่าความถี่ของกลุ่มฟาร์ม
ที่เกิดอาการขี้ขาวตามนิยาม กรณีกลุ่มฟาร์มที่ไม่สอดคล้องตามนิยามหรือไม่มีข้อมูลที่จะใช้จ าแนกตามนิยาม จะไม่ถูกน ามาใช้ 
ในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ เปรียบเทียบข้อมูลทั้งสองกลุ่มตามรูปแบบของการเกิดอาการขี้ขาว ได้แก่ ระยะเวลาเริ่มต้นของ  
การเกิดอาการขี้ขาวหลังการลงกุ้ง อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (ADG) และอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) 
วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้ Chi-squared test ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  2) การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อประเมินปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอาการขี้ขาว ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน
ตามล าดับ ได้แก่ การวิเคราะห์ตัวแปรเดี่ยว หรือ Univariate analysis (ใช้ Chi-square หรือ Fisher’s exact test ส าหรับ 
ตัวแปรแบบกลุ่ม และใช้ GLM ส าหรับตัวแปรต่อเนื่อง) ตามด้วยการวิเคราะห์พหุตัวแปร หรือ Multivariate analysis 
(Unconditional logistic regression models) สร้างแบบจ าลองเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลายตัว 
ปัจจัยที่มีค่า Pvalue < 0.1 ใน Univariate analysis ทั้งหมด ถูกน ามาวิเคราะห์ Multivariate analysis ทั้ง Forward และ 
backward stepwise regression โดยพิจารณาคัดเลือกแบบจ าลองโดยใช้เกณฑ์ข้อสนเทศของอาไคเคะ  
(Akaike’s Information Criterion หรือ AIC) ที่ลดลงเมื่อแบบจ าลองพยากรณ์มีความเหมาะสมมากข้ึน (Better-fitting model) 
(Akaike, 1974)  
   จากนั้นประเมินศักยภาพในการพยากรณ์ของแบบจ าลอง Unconditional logistic regression models 
โดยใช้ Receiver operating characteristic (ROC) curve และใช้ช่วงจุดตัดแตกต่างกันไป โดยค านวณจากค่า Log odds 
เพื่อก าหนดว่าฟาร์มแต่ละฟาร์ม เป็นฟาร์มที่มีกลุ่มอาการขี้ขาว หรือฟาร์มที่ไม่มีกลุ่มอาการขี้ขาว แกน y บน ROC curve 
แสดงค่า Sensitivity และแกน x แสดงค่า 1-Specificity ของแต่ละจุดตัด น าไปสู่การค านวณพื้นที่ใต้ ROC curve เรียกว่าค่า 
AUC โดยจะแปลผลการพยากรณ์เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ค่า AUC > 0.5 หมายถึง แบบจ าลองสามารถพยากรณ์ 
การเกิดโรคได้ดีกว่าการคาดเดา หรือค่าต่ าสุดของ AUC = 0.5 หมายถึง แบบจ าลองสามารถพยากรณ์การเกิดโรคไม่แตกต่าง
จากการคาดเดา (Kumar and Indrayan, 2011) น าเสนอค่าอัตราส่วนปัจจัยเสี่ยง (Odds ratio หรือ OR) ซึ่งเป็น 
การเปรียบเทียบอัตราส่วนของการติดโรคและไม่ติดโรคในกลุ่มที่ได้รับปัจจัยเสี่ยงและไม่ได้รับปัจจัยเสี่ยง พร้อมค่า 95% 
Confidence intervals ซึ่งค่า OR แปลผลดังนี ้OR > 1 โอกาสติดเช้ือในกลุ่มที่ได้รับปัจจัยเสี่ยงสูงกว่า OR < 1 โอกาสติดเช้ือ
ในกลุ่มที่ไม่ได้รับปัจจัยเสี่ยงสูงกว่า และ OR = 1 ได้หรือไม่ได้รับปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสติดเช้ือเท่ากัน 
 

ผลการศึกษา 
1. พื้นที่ศึกษาและฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่ส ารวจได้ 
  มีจ านวนฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่ส ารวจได้ 480 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 77.30 ของจ านวนฟาร์มที่วางแผนไว้ โดยแบ่งตามขนาด
พบว่าเป็นฟาร์มขนาดเล็ก จ านวน 346 ฟาร์ม ซึ่งมีพื้นท่ีเลี้ยงเฉลี่ย 8.62 ไร่ (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 5.29) ฟาร์มขนาดกลาง 
จ านวน 79 ฟาร์ม ซึ่งมีพื้นท่ีเลี้ยงเฉลี่ย 27.27 ไร่ (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 5.88) และฟาร์มขนาดใหญ่ จ านวน 55 ฟาร์ม ซึ่งมี
พื้นที่เลี้ยงเฉลี่ย 91.37 ไร่ (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 74.82) 
2. รูปแบบการเกิดอาการขี้ขาวในระดับฟาร์มเลี้ยง 

2.1 ขนาดฟาร์ม 
  ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 480 ฟาร์ม ไม่พบการเกิดอาการขี้ขาว 44 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 9.17  
ของฟาร์มทั้งหมด และพบการเกิดอาการขี้ขาว จ านวน 436 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 90.83 เป็นฟาร์มที่เกิดอาการขี้ขาวตามนิยาม 
จ านวน 102 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 21.25 ฟาร์มที่เกิดอาการขี้ขาวแต่ไมเ่ป็นไปตามนิยาม จ านวน 334 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 
46.26 และจ านวนฟาร์มที่เกิดอาการขี้ขาวแต่ไม่สามารถจ าแนกตามนิยามได้ เพราะไม่มีข้อมลูจ านวนเส้นข้ีขาว และ/หรือ 
ค่า ADG 112 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 23.33 (ตารางที่ 2)  
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ตารางที่ 2 จ านวนฟาร์ม (ร้อยละ) ที่ส ารวจได้แยกตามรูปแบบการเกิดอาการขี้ขาวและขนาดฟาร์ม  
รูปแบบการเกดิอาการขี้ขาว ขนาดฟาร์ม จ านวนฟาร์ม (ร้อยละ) 

เล็ก กลาง ใหญ่ 
ฟาร์มที่ไมเ่กิดอาการขี้ขาว 37 3 4 44 (9.17) 
ฟาร์มที่เกิดอาการขี้ขาว 309 76 51 436 (90.83) 
   - เกิดอาการขี้ขาวตามนิยาม 56 26 20 102 (21.25) 
   - เกิดอาการขี้ขาวแตไ่มเ่ป็นไปตามนิยาม 157 42 23 222 (46.25) 
   - ไม่สามารถจ าแนกตามนยิามได้ 96 8 8 112 (23.33) 

รวม 346 79 55 480 (100) 
  

ฟาร์มที่เกิดอาการขี้ขาวตามนิยาม จ านวน 102 ฟาร์ม เป็นฟาร์มขนาดเล็ก 56 ฟาร์ม (ร้อยละ 54.90 ของจ านวนฟาร์ม
ทั้งหมดที่เกิดอาการขี้ขาวตามนิยาม) ฟาร์มขนาดกลาง 26 ฟาร์ม (ร้อยละ 25.49) และฟาร์มขนาดใหญ่ 20 ฟาร์ม (ร้อยละ 19.61) 
ภาพที่ 2 แสดงจ านวนฟาร์มทั้งหมดที่ไม่เกิดอาการ และฟาร์มที่เกิดอาการขี้ขาว แยกรายจังหวัดที่ตั้งฟาร์ม จังหวัดที่มีอัตราพบ
อาการขี้ขาวมากกว่าร้อยละ 2 หรือประมาณ 2 – 3 ฟาร์มใน 100 ฟาร์ม ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (17 ฟาร์ม; ร้อยละ 3.54 
ของจ านวนฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่ส ารวจได้) สุราษฎร์ธานี (15 ฟาร์ม; ร้อยละ  3.13) เพชรบุรี (14 ฟาร์ม; ร้อยละ 2.92)  
ราชบุรี (12 ฟาร์ม; ร้อยละ 2.50) จันทบุรี (11 ฟาร์ม; ร้อยละ 2.29) ตรัง (10 ฟาร์ม; ร้อยละ 2.08) จังหวัดที่พบอาการขี้ขาว
น้อยกว่าร้อยละ 2 หรือ 1 ฟาร์มใน 100 ฟาร์ม ได้แก่ กระบี่ (6 ฟาร์ม; ร้อยละ 1.25) นครศรีธรรมราช (6 ฟาร์ม; ร้อยละ 1.25) 
พังงา (4 ฟาร์ม; ร้อยละ 0.83) ปัตตานี (2 ฟาร์ม; ร้อยละ 0.42) พัทลุง (2 ฟาร์ม; ร้อยละ 0.42) สมุทรสาคร (2 ฟาร์ม; ร้อยละ 0.42) 
และระนอง (1 ฟาร์ม; ร้อยละ 0.21) 
 

 
ภาพที่ 2 จ านวนฟาร์มทั้งหมดที่ไม่เกิดอาการ และฟาร์มที่เกิดอาการขี้ขาว แยกรายจังหวัดทีต่ั้งฟาร์ม 

 

2.2 ระยะเวลาการเกิดอาการขี้ขาว 
ภาพที่ 3 แสดงระยะเวลาการเกิดอาการขี้ขาวหลังการลงกุ้งของฟาร์มที่พบการเกิดอาการขี้ขาวตามนิยาม จ านวน 

102 ฟาร์ม พบว่าฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่เกิดปัญหาขี้ขาวหลังลงกุ้งไป 31 – 40 วัน มากที่สุด จ านวน 14 ฟาร์ม และ 
7 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 53.85 และ 35 ของจ านวนฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ตามล าดับ และฟาร์มขนาดเล็กเกิดปัญหาขี้ขาว
หลังลงกุ้งไป 41 – 50 วัน มากที่สุด จ านวน 20 ฟาร์ม (ร้อยละ 35.71 ของจ านวนฟาร์มขนาดเล็ก) รองลงมา 31 – 40 วัน 
จ านวน 19 ฟาร์ม (ร้อยละ 33.93 ของจ านวนฟาร์มขนาดเล็ก) 
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ภาพที่ 3 ระยะเวลาการเกดิอาการขี้ขาวหลังการลงกุ้งของฟาร์มที่พบการเกิดอาการขี้ขาวตามนยิาม จ านวน 102 ฟาร์ม 

   

2.3 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (ADG) และอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) 
  ผลเปรียบเทียบข้อมูล ADG และ FCR ระหว่างกลุ่มฟาร์มที่ไม่เกิดอาการขี้ขาวและกลุ่มฟาร์มที่เกิดอาการขี้ขาวตามนิยาม 
แสดงตามภาพที่ 4 ซึ่งไม่รวมฟาร์มที่ไม่สามารถจ าแนกตามนิยามได้และฟาร์มที่เกิดอาการขี้ขาวแต่ไม่เป็นไปตามนิยาม  
ผลพบว่าค่าเฉลี่ย ADG ของกลุ่มฟาร์มที่เกิดอาการขี้ขาว ต่ ากว่า ADG ของกลุ่มฟาร์มที่ไม่เกิดอาการขี้ขาวในฟาร์มทุกขนาด  
ค่า ADG ของกลุ่มฟาร์มขนาดเล็กท่ีไม่เกิดอาการขี้ขาวและกลุ่มเกิดอาการขี้ขาวตามนิยาม เท่ากับ 0.23 และ 0.16 ตามล าดับ  
ค่า ADG ของกลุ่มฟาร์มขนาดกลางที่ไม่เกิดอาการขี้ขาวและกลุ่มเกิดอาการขี้ขาวตามนิยาม เท่ากับ 0.19 และ 0.16 ตามล าดับ 
และค่า ADG ของกลุ่มฟาร์มขนาดใหญ่ที่ไม่เกิดอาการขี้ขาวและกลุ่มเกิดอาการขี้ขาวตามนิยาม เท่ากับ 0.21 และ 0.1 ตามล าดับ 
ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value > 0.05) ในฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ แต่พบความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value = 0.002) ในฟาร์มขนาดเล็ก  
  FCR ของกลุ่มฟาร์มที่ไม่เกิดอาการขี้ขาว ใกล้เคียงกับ FCR ของกลุ่มฟาร์มที่เกิดอาการขี้ขาว และไม่พบความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในฟาร์มแต่ละขนาด (P-value > 0.05) ค่า FCR ของกลุ่มฟาร์มขนาดเล็กที่ไม่เกิดอาการขี้ขาวและ
กลุ่มเกิดอาการขี้ขาวตามนิยามเท่ากัน คือ 1.47 ค่า FCR ของกลุ่มฟาร์มขนาดกลางที่ไม่เกิดอาการขี้ขาวและกลุ่มเกิดอาการขี้ขาว
ตามนิยาม เท่ากับ 1.43 และ 1.51 ตามล าดับ และค่า FCR ของกลุ่มฟาร์มขนาดใหญ่ที่ไม่เกิดอาการขี้ขาวและกลุ่มเกิดอาการขี้ขาว
ตามนิยาม เท่ากับ 1.61 และ 1.56 ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 4 อัตราการเจรญิเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (ADG) และอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ระหว่างกลุ่มฟารม์ 

ที่ไม่เกิดอาการขี้ขาวและกลุ่มฟารม์ที่เกิดอาการขี้ขาวตามนิยาม ในฟาร์มแตล่ะขนาด 
(* ระดับนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05) 
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3. ผลวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอาการขี้ขาว 
3.1 ผลวิเคราะห์ตัวแปรเดี่ยว หรือ Univariate analysis ผลวิเคราะห์ทางสถิติ Univariate analysis แสดงตามตารางที่ 3 - 5 

ทั้งนี้ ฟาร์มที่ไม่สามารถจ าแนกตามนิยามได้และฟาร์มที่เกิด อาการขี้ขาวแต่ไม่เป็นไปตามนิยาม จะไม่ถูกน ามาใช้ 
ในการวิเคราะห์ทางสถิติ ผลพบว่ามี 6 ปัจจัยที่มีค่า P  value (p) < 0.1 ได้แก่ ขนาดบ่อเลี้ยง (p = 0.001) ระยะเวลาตากบ่อ  
(p = 0.04) การตรวจเช้ือก่อโรคในลูกกุ้งก่อนลงเลี้ยง (p = 0.05) ระดับน้ าในบ่อเลี้ยง (p = 0.07) การใช้สีน้ าเทียม (p = 0.07)  
และการทดสอบความเครียดในลูกกุ้งก่อนลงเลี้ยง (p = 0.08) ปัจจัยเหล่านี้ถูกน ามาวิเคราะห์ Multivariate analysis  
ทั้ง Forward และ backward stepwise regression ในขั้นตอนต่อไป 
 
ตารางที ่3  ผลวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านคุณลักษณะทั่วไป
  ของฟาร์มที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอาการขี้ขาว
  ด้วยวิธี Univariate analysis (* ระดับนัยส าคัญทางสถิติ
  ที่ระดับ 0.1) 

    ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์ข้อมูลปจัจัยทางด้านประวัติการเกดิโรค 
    ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอาการขี้ขาวด้วยวิธี 

   Univariate analysis (* ระดับนัยส าคัญทางสถิติ
   ทีร่ะดับ 0.1) 

ตัวแปร ไม่เกิดข้ีขาว เกิดข้ีขาว OR 95% CI p  ตัวแปร ไม่เกิดข้ีขาว เกิดข้ีขาว OR 95% CI p 
ระบบการเลี้ยง (n = 143)   การเกิดโรคกุ้งในปี 2562 (n = 146) 
ระบบเปิด 8 24 1.38 0.53 - 3.91 0.62     ไม่เคย 27 53 1.46 0.67 - 3.24 0.39 
ระบบปิด 21 54 1.23 0.56 - 2.68 0.70     เคย 17 49    
ระบบน้ า
หมุนเวียน  

14 22 0.59 0.25 - 1.41 0.26  

ขนาดบ่อเลี้ยง  
(n = 146) 

44 102 … 1.19 - 2.03 0.00*  

ระดับน้ าในบ่อเลี้ยง 
(n = 146) 

44 102 … 0.12 - 1.09 0.07*  

อายุลูกกุ้งปล่อย 
(n = 141) 

      

  PL 8 - 10 3 7 0.95 0.20 - 6.01 1  
  PL 12 ข้ึนไป 38 93     

 

ตารางที ่5 ผลวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านการจัดการฟาร์มที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอาการขี้ขาวด้วยวิธี Univariate analysis      
   * ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1) 

ตัวแปร ไม่เกิดข้ีขาว เกิดข้ีขาว OR 95% CI p  ตัวแปร ไม่เกิดข้ีขาว เกิดข้ีขาว OR 95% CI p 
บ่อพักน้ า (n = 144)  การเปลี่ยนถ่ายน้ าระหว่างการเลี้ยง (n = 144) 
   ไม่มี 16 39 0.89 0.40 – 1.97 0.91     ไม่มี 25 43 1.74 0.80 – 3.81 0.18 
   มี 28 61        มี 19 57    
บ่อตะกอน (n = 141)  ระบบเติมอากาศใต้น้ า (n = 144) 
   ไม่มี 26 61 1.01 0.45- 2.30 1     ไม่มี 25 66 0.68 0.31 – 1.50 0.39 
   มี 16 38        มี 19 34    
บ่อดิน (n = 141)  การใช้สีน้ าเทียม (n = 143) 
   ไม่ใช่ 13 36 0.75 0.32 – 1.70 0.56     ไม่มี 32 57 2.18 0.94 – 5.37 0.07* 
   ใช่ 30 62        มี 11 43    
หลุมรวมเลนกลางบ่อ (n = 143)  การตรวจเช้ือก่อโรคในลูกกุ้งกอ่นลงเลี้ยง  (n = 143) 
   ไม่มี 22 65 0.52 0.24 – 1.15 0.11     ไม่มี 10 42 0.42 0.17 – 0.99 0.05* 
   มี 22 34        มี 33 58    
ฉีดเลนช่วงเตรียมบอ่ (n = 143)  การทดสอบความเครียดในลูกกุ้งกอ่นลงเลี้ยง (n = 141) 
   ไม่มี 18 40 1.02 0.46 – 2.22 1     ไม่มี 17 56 0.49 0.22 – 1.08 0.08* 
   มี 26 59        มี 26 42    
การหว่านปูนพื้นบ่อ (n = 144)  สัตว์จ าพวกเพรียงเกิดข้ึนเองภายในบ่อเลี้ยง  (n = 141) 
   ไม่มี 7 26 0.54 0.18 – 1.43 0.27     ไม่มี 33 69 1.22 0.51 – 3.05 0.78 
   มี 37 74        มี 11 28    
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ตัวแปร ไม่เกิดข้ีขาว เกิดข้ีขาว OR 95% CI p  ตัวแปร ไม่เกิดข้ีขาว เกิดข้ีขาว OR 95% CI p 
ระยะเวลาตากบ่อ 
(n = 140) 

 
43 

 
97 

 
0.97 

 
0.94 – 0.99 

 
0.04* 

การติดตั้งเชือกกันนกคลมุบ่อ  (n = 143) 

ไถพรวนพื้นบ่อช่วงเตรียมบ่อ  (n = 143)     ไม่มี 27 48 1.68 0.77 – 3.73 0.21 
   ไม่มี 38 85 1.04 0.34 – 3.57 1     มี 17 51    
   มี 6 14     การติดตั้งรั้วกันปูขอบบ่อ (n = 143) 
การดูดข้ีเลนระหว่างเลี้ยง (n = 144)     ไม่มี 29 69 0.84 0.37 – 1.94 0.80 
   ไม่มี 25 61 0.84 0.39 – 1.85 0.77     มี 15 30    
   มี 19 39      
ระยะเวลาตากบ่อ  
(n = 140) 

 
43 

 
97 

 
0.97 

 
0.94 – 0.99 

 
0.04* 

 การติดตั้งเชือกกันนกคลมุบ่อ  (n = 143) 

ไถพรวนพื้นบ่อช่วงเตรียมบ่อ  (n = 143)    ไม่มี 27 48 1.68 0.77 – 3.73 0.21 
   ไม่มี 38 85 1.04 0.34 – 3.57 1     มี 17 51    
   มี 6 14     การติดตั้งรั้วกันปูขอบบ่อ (n = 143) 
การดูดข้ีเลนระหว่างเลี้ยง (n = 144)     ไม่มี 29 69 0.84 0.37 – 1.94 0.80 
   ไม่มี 25 61 0.84 0.39 – 1.85 0.77     มี 15 30    
   มี 19 39      
การก าจัดเช้ือในน้ าด้วยสารเคมีก่อนใช้ (n = 141)  การน ากุ้งป่วยหรือตายออกจากบอ่ทันททีี่เห็น  (n = 140) 
   ไม่มี 18 38 1.14 0.51 – 2.50 0.87     ไม่มี 11 26 0.94 0.37 – 2.26 1 
   มี 25 60        มี 32 71    
การท าลายซากกุง้โดยการเผาหรือฝังกลบ (n = 141)  การใช้สมุนไพรเสรมิในอาหารกุ้ง (n = 144) 
   ไม่มี 11 27 0.90 0.36 – 2.17 0.97     ไม่มี 35 71 1.53 0.62 – 4.10 0.44 
   มี 32 71        มี 9 28    
การใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัต ิ(n = 143)  การให้อาหารมื้อแรก (n = 143) 
   ไม่มี 26 50 1.41 0.65 – 3.11 0.44     ไม่มี 11 32 0.67 0.28 – 1.65 0.49 
   มี 18 49        มี 33 67    
การใช้อาหารสดในการเลี้ยงกุง้ (n = 143)  การใช้จุลินทรีย์ในช่วงเตรียมบ่อ (n = 144) 
   ไม่มี 41 93 0.88 0.18 – 5.72 1     ไม่มี 10 30 0.69 0.27 – 1.66 0.49 
   มี 3 6        มี 34 70    
การใช้อาหารมีชีวิตในการเลี้ยงกุง้ (n = 143)  การใช้จุลินทรียร์ะหว่างการเลี้ยง (n = 144) 
   ไม่มี 44 96 Inf 0.18 – Inf 0.55     ไม่มี 8 21 0.84 0.29 – 2.20 0.87 
   มี 0 3        มี 36 79    

 
 

3.2 ผลวิเคราะห์พหุตัวแปร หรือ Multivariate analysis (Unconditional logistic regression models) 
 ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เปน็ชุดข้อมลูของฟาร์ม 131 ฟาร์มที่มีค่าข้อมูลของทั้ง 6 ปัจจัยครบถ้วน ผลวิเคราะห์แสดงตามตาราง
ที่ 6 ส าหรับ Forward stepwise regression ได้แบบจ าลองที่มีค่า AIC น้อยที่สุด ประกอบด้วยขนาดบ่อเลี้ยง ระยะเวลาตากบ่อ 
การตรวจเช้ือก่อโรคในลูกกุ้งก่อนลงเลี้ยง และการใช้สีน้ าเทียม (แบบจ าลองที่ 1; AIC = 139.25) ทั้งนี้ ผลวิเคราะห์ Unconditional 
logistic regression model แบบจ าลองที่ 1 พบว่า ปัจจัยระยะเวลาตากบ่อ p > 0.05 แต่การรวมปัจจัยดังกล่าวในแบบจ าลอง  
ท าให้แบบจ าลองมีศักยภาพในการพยากรณ์ดีขึ้น และ Backward stepwise regression ได้แบบจ าลองที่ 2 มีค่า AIC น้อยที่สุด 
แบบจ าลองที่ 2 ประกอบด้วยขนาดบ่อเลี้ยง ระยะเวลาตากบ่อ การตรวจเช้ือก่อโรคในลูกกุ้งก่อนลงเลี้ยง ระดับน้ าในบ่อเลี้ยง และ
การใช้สีน้ าเทียม (AIC = 139.91) ทั้งนี้ แบบจ าลองที่ 2 พบว่า ปัจจัยระยะเวลาตากบ่อและระดับน้ าในบ่อเลี้ยง p > 0.05 แต่การ
รวมปัจจัยดังกล่าวในแบบจ าลอง ท าให้แบบจ าลองมีศักยภาพในการพยากรณ์ดีขึ้น ขณะที่การรวมปัจจัยการทดสอบความเครียด 
ในลูกกุ้งก่อนลงเลี้ยงในแบบจ าลองไม่ท าให้แบบจ าลองมีศักยภาพในการพยากรณ์ดีขึ้น 
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ตารางที ่6  ผลวิเคราะห์ข้อมลูปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่การเกิดอาการขี้ขาวด้วยวิธี Multivariate analysis (Unconditional logistic 
regression models) จ านวนฟาร์มไม่เกิดอาการขี้ขาว 37 ฟาร์ม และจ านวนฟาร์มเกิดอาการขี้ขาวตามนิยาม  
94 ฟาร์ม (* ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05) 

แบบจ าลอง ตัวแปร Standard 
Error 

OR  95% CI p 

แบบจ าลองท่ี 1 ขนาดบ่อเลี้ยง   0.15 1.46 1.08 – 1.96 0.01* 
AIC = 139.25 ระยะเวลาตากบ่อ 0.02 0.97 0.93 – 1.00 0.08 
 การตรวจเชื้อก่อโรคในลูกกุ้งก่อนลง

เลี้ยง 
0.53 0.30 0.11 – 0.85 0.02* 

 การใช้สีน้ าเทียม 0.49 3.20 1.21 – 8.43 0.01* 
แบบจ าลองท่ี 2 ขนาดบ่อเลี้ยง   0.15   1.44 1.07 – 1.94 0.01* 
AIC = 139.91 ระยะเวลาตากบ่อ 0.02  0.96 0.92 – 1.00 0.06 
 การตรวจเชื้อก่อโรคในลูกกุ้งก่อนลง

เลี้ยง 
0.54   0.34 0.12 – 0.98 0.04* 

 ระดับน้ าในบ่อเลี้ยง 0.74  0.43 0.10 – 1.84 0.25 
 การใช้สีน้ าเทียม 0.50   3.22 1.22 – 8.54 0.02* 

 

   จากการใช้ ROC พบว่าแบบจ าลองทั้งสองมีความสามารถในการพยากรณ์การเกิดอาการขี้ขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 
ภาพที่ 5 แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ใต้ ROC curve (AUC) ของทั้งแบบจ าลองที่ 1 และ 2 สูงกว่าการคาดเดาโดยไม่ใช้ปัจจัยเหล่านี้ (AUC 
เท่ากับร้อยละ 50) แบบจ าลองที่ 2 ที่รวมปัจจัยทางด้านระดับน้ าในบ่อเลี้ยงด้วย ให้ค่า AUC สูงขึ้น คือ อยู่ที่ร้อยละ 77 ขณะที่
แบบจ าลองที่ 1 มีค่า AUC อยู่ท่ีร้อยละ 76 
 

แบบจ าลองที่ 1: AUC = 0.76 แบบจ าลองที่ 2: AUC = 0.77 

  
ภาพที่ 5 ศักยภาพในการพยากรณ์ของแบบจ าลอง โดยใช้ ROC curve ของแบบจ าลองที่ 1 – 2 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

ผลจากการศึกษาการเกิดอาการขี้ขาวในฟาร์มเลีย้งกุ้งทะเลของประเทศไทย จ านวน 480 ฟาร์ม พบอัตราการเกิดอาการขี้ขาว
ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลร้อยละ 21.25 หรือประมาณ 2 ฟาร์ม ใน 1,000 ฟาร์ม ส่วนใหญ่ฟาร์มประสบปัญหาเกิดอาการขี้ขาว 
หลังลงกุ้งไปแล้วหนึ่งเดือน โดยฟาร์มที่เกิดอาการขี้ขาว มีค่า ADG ต่ ากว่าฟาร์มที่ไม่เกิดอาการขี้ขาว โดยเฉพาะในฟาร์มขนาดเล็ก 
ที่เกิดอาการขี้ขาวตามนิยาม มีค่า ADG ต่ ากว่าฟาร์มขนาดเล็กที่ไม่เกิดอาการขี้ขาวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P - value < 0.05) 
สอดคล้องกับ Mastan (2015) รายงานว่าฟาร์มที่เกิดอาการขี้ขาวมีค่า ADG ต่ า อยู่ในช่วง 0.1 - 0.2 แต่การศึกษาครั้งนี้พบว่า FCR 
ของฟาร์มที่เกิดอาการขี้ขาวตามนิยามอยู่ในช่วงปกติ คือ 1.47 – 1.56 (Tang et al., 2016) และพบว่าการเกิดอาการขี้ขาวไม่ท าให้ 
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ค่า FCR ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลทุกขนาดแตกต่างกันทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าอาการขี้ขาวที่เกิดขึ้นในกลุ่มฟาร์มที่ศึกษาไม่รุนแรง  
ไม่เกิดการตายของกุ้งมากอย่างผิดปกติ เกษตรกรยังสามารถเลี้ยงต่อกุ้งได้  

จากการวิเคราะห์ Univariate และ Multivariate analysis พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการขี้ขาว
ประกอบด้วย ขนาดบ่อเลี้ยง (OR = 1.44, 95% CI = 1.07 - 1.94) การใช้สีน้ าเทียม (OR = 3.22, 95% CI = 1.22 - 8.54) 
ระยะเวลาตากบ่อ (OR = 0.96, 95% CI = 0.92 - 1.00) การตรวจเช้ือก่อโรคในลูกกุ้งก่อนลงเลี้ยง (OR = 0.34, 95% CI = 0.12 - 0.98) 
และระดับน้ าในบ่อเลี้ยง (OR = 0.43, 95% CI = 0.10 - 1.84) ซึ่งได้จากแบบจ าลองที่ให้ AUC สูงสุด และเมื่อแปลผล 
จากค่า OR พบว่า ขนาดบ่อเลี้ยง และการใช้สีน้ าเทียม เป็นปัจจัยที่ท าให้ความเสี่ยงของการเกิดอาการขี้ขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
เพิ่มขึ้น (OR > 1) ส าหรับระยะเวลาตากบ่อ การตรวจเช้ือก่อโรคในลูกกุ้งก่อนลงเลี้ยง และระดับน้ าในบ่อเลี้ยง เป็นปัจจัยที่ 
ท าให้ความเสี่ยงของการเกิดอาการขี้ขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลลดลง (OR < 1) 

การศึกษาครั้งนี้พบว่าขนาดบ่อเลี้ยงที่เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยที่ท าให้ความเสี่ยงของการเกิดอาการขี้ขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

เพิ่มขึ้น โดยฟาร์มที่ไม่เกิดอาการขี้ขาว มีขนาดบ่อเลี้ยงเฉลี่ย 2.93 1.48 ไร่ ขณะที่กลุ่มฟาร์มที่เกิดอาการขี้ขาว มีขนาดบ่อเลี้ยง

เฉลี่ย 3.97 1.69 ไร่ โดยการเลี้ยงกุ้งในบ่อขนาดเล็ก เกษตรกรสามารถจัดการปัญหาได้ดีกว่าเมื่อเกิดปัญหาด้านโรค ส่งผลให้
ความเครียดที่อาจจะเกิดกับกุ้งที่เลี้ยงลดลง (Ruiz-Velazco et al., 2010) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างบ่อเลี้ยงที่สัมพันธ์กับ 
การเกิดขี้ขาว คือ ระดับน้ าที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพน้ าอย่างมากโดยเฉพาะอุณหภูมิน้ าและปริมาณออกซิเจนในบ่อ 
(Carpenter et al., 1986 and Fast et al., 1988) หากอยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสมอาจท าให้กุ้งอ่อนแอ ไวต่อการรับเช้ือก่อโรค 
(Kautsky et al., 2000) หรือสามารถโน้มน าให้บ่อเลี้ยงกุ้งมีประชากรแบคทีเรียที่แตกต่างกัน (Huang et al., 2018) และหาก
ประชากรหลักในบ่อเลี้ยงเป็นแบคทีเรียกลุ่ม Alteromonas spp., Pseudoalteromonas spp. และ Vibrio spp. อาจท าให้
โอกาสของเกิดอาการขี้ขาวสูงขึ้นได้ (Alfiansah et al., 2020 and Malaroli and Gopalakrishnan, 2016) 

การใช้สีน้ าเทียมเป็นปัจจัยที่ท าให้ความเสี่ยงของการเกิดอาการขี้ขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลเพิ่มขึ้น  โดยสีน้ าเทียม 
ถูกน ามาใช้ในการเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างแพร่หลาย (Tonguthai, 2000) ในการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีการใช้สีน้ าเทียมทั้งในฟาร์มขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยอัตราการเกิดอาการขี้ขาวตามนิยาม พบว่าฟาร์มขนาดเล็กที่มีการใช้สีน้ าเทียม มีอัตราการเกิดขี้ขาว
มากที่สุด (56 ฟาร์ม; ร้อยละ 38.36) รองลงมา คือ ฟาร์มขนาดกลาง (26 ฟาร์ม; ร้อยละ 17.81) และขนาดใหญ่ (20 ฟาร์ม; ร้อยละ 13.70) 
และเมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มฟาร์มที่เกิดขี้ขาวตามนิยาม พบว่าฟาร์มที่ใช้สีน้ าเทียมและเลี้ยงกุ้งในบ่อเลี้ยงปู PE ทั้งบ่อ หรือปู PE 
เฉพาะขอบบ่อ มีสัดส่วนการเกิดอาการขี้ขาวสูงกว่าฟาร์มประเภทเดียวกันแต่ไม่ใช้สีน้ าเทียม และให้ผลตรงกันข้ามกับบ่อเลี้ยง
ประเภทบ่อดินซึ่งเป็นระบบนิเวศน์ของบ่อเลี้ยงตามธรรมชาติ โดยผลของการใช้สีน้ าเทียมอาจมีปัจจัยทางด้านฤดูกาลมาเกี่ยวข้อง 
ท าให้ประชากรแพลงก์ตอนพืชเกิดความผันแปร รวมถึงการใช้สีน้ าเทียมท าให้เกิดสภาพย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไม่ใช้
ออกซิเจนได้ถ้าในบ่อเลี้ยงไม่มีปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอ (Buglewicz and Hergenrader, 1977) สภาพสีน้ าที่คงที่ช้ีให้เห็น
ถึงความแตกต่างของความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในบ่อ และ pH น้ าและดิน ซึ่งบ่อที่มีสีน้ าคงที่ตลอดการเลี้ยงจะมีค่าเหล่านี้ต่ ากว่า 
ขณะที่ปริมาณสารอินทรีย์รวมของบ่อท่ีมีสีน้ าคงที่ตลอดการเลี้ยงจะมีสารอินทรีย์รวมสูงกว่า (Suriyaphan et al., 2011)  
ผลจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ท าให้สัตว์น้ าอ่อนแอ ไวต่อการรับเช้ือก่อโรคได้สูง 

ขณะที่ในการศึกษาครัง้นี้พบว่าการตรวจเช้ือก่อโรคในลูกกุ้งก่อนลงเลีย้ง เป็นปัจจัยที่ท าให้ความเสีย่งของการเกิดอาการขี้ขาว
ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลลดลง ในกลุ่มฟาร์มที่ไม่เกิดขี้ขาวตามนิยามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.74) มีการตรวจเช้ือก่อโรคในลูกกุ้งก่อนลงเลี้ยง 
ขณะที่ฟาร์มที่ไม่เกิดขี้ขาวร้อยละ 23.26 ไม่ได้ตรวจเช้ือก่อโรคในลูกกุ้งก่อนลงเลี้ยง แต่การตรวจเช้ือก่อโรคในสัตว์น้ าก่อนน าเข้าฟาร์ม 
เป็นหลักการพื้นฐานดา้นไบโอซีเคียวริตี้ ที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควรปฏิบัติ (Moss et al., 2012) อีกหนึ่งปัจจัยที่จัดเป็นพื้นฐาน
ด้านไบโอซีเคียวริตี้และสามารถใช้เป็นแนวทางลดความเสี่ยงของการเกิดอาการขี้ขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลได้  คือ การตากบ่อ 
ที่นานขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกุ้งทะเลที่ส าคัญ เช่น โรคติดเช้ือไวรัสตัวแดงดวงขาวและโรคติดเช้ือแบคทีเรีย
กลุ่มวิบริโอ (Kumar et al., 2013 and Nimrat et al., 2008) เป็นต้น อีกทั้งยังสอดคล้องตาม Epidemiological triad หรือ
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องค์ประกอบหลัก 3 ประการทางระบาดวิทยาของ Snieszko (1974) ซึ่งเช้ือโรคจะลดปริมาณลงหรือไม่สามารถเติบโตหรือ
เพิ่มจ านวนได้ หากไม่มีโฮสต์หรือสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการเติบโตหรือเพิ่มจ านวนของเช้ือโรค 

ผลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ช้ีให้เห็นว่ารูปแบบของการเกิดอาการขี้ขาวมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่และขนาดฟาร์ม 
และพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่สัมพันธ์กับการเกิดอาการขี้ขาว ได้แก่ ขนาดบ่อเลี้ยง การตรวจเช้ือก่อโรคในลูกกุ้งก่อนลงเลี้ยง 
การใช้สีน้ าเทียม ระยะเวลาตากบ่อ และระดับน้ าในบ่อเลี้ยง เกษตรกรสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจในการจัดก ารฟาร์ม  
และเป็นแนวทางป้องกันการเกิดอาการขี้ขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทยได้ 
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ประสิทธิภาพของโปรตีน พลังงาน และต้นทุนการผลิต ของการเลี้ยงปลาบึกในคอกในบ่อดิน 
 
สุทัศน์ เผือกจีน1* นพมาศ เจียวต้ัง1 นันทิชา สุรัตน์3 เพลินพิศ ธารีเธียร2 และ บรรพต พิชค า1  
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดอุดรธานี 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ 
3กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาประสิทธิภาพของโปรตีน พลังงาน และต้นทุนการผลิต ของการเลี้ยงปลาบึกในคอกในบ่อดิน โดยศึกษา
ปัจจัยร่วมระหว่างระดับโปรตีนและพลังงาน มีโปรตีน 3 ระดับ ได้แก่ 25, 30 และ 35 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพลังงานมี 2 ระดับ 
คือที่ 400 และ 500 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม รวมอาหารทดลองทั้งสิ้น 6 สูตร ปลาบึกมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 
18.6±1.32 เซนติเมตร น้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 66.7±15.07 กรัม ท าการเลี้ยงในบ่อดินโดยกั้นคอกมีขนาด 40 ตารางเมตร 
ปล่อยปลาบึกคอกละ 20 ตัว คิดเป็นอัตรา 1 ตัวต่อ 2 ตารางเมตร ให้กินอาหารจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 181 วัน ผลการทดลอง
พบว่าระดับโปรตีนมีอิทธิพลต่อความยาวสุดท้ายเฉลี่ย น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย น้ าหนักเพิ่มต่อวัน อัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพ  
ของอาหาร และประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร (p<0.05) ส่วนระดับพลังงานมีอิทธิพลต่อ ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย อัตราแลกเนื้อ 
ประสิทธิภาพของอาหาร และประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร (p<0.05) และไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างโปรตีนและพลังงาน 
(p<0.05) โดยระดับโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์ท าให้ปลามีการเจริญเติบโต น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย น้ าหนักเพิ่มต่อวัน อัตราแลกเนื้อ 
และประสิทธิภาพของอาหาร สูงกว่าที่ระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) และระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ท าให้ปลามี 
การเจริญเติบโต ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย และน้ าหนักเพิ่มต่อวัน สูงกว่าที่ระดับโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์ 
(p<0.05) แต่ระดับโปรตีนและพลังงานไม่ท าให้อัตรารอดตายแตกต่างกัน (p>0.05) เมื่อพิจารณาต้นทุนการผลิตพบว่า 
ระดับโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์และพลังงานรวม 400 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม มีผลตอบแทนต่อการลงทุนดีที่สุด 121.52 เปอร์เซ็นต์ 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ามีความเหมาะสมที่สุด 
 
ค าส าคัญ: ปลาบึก โปรตีน พลังงาน ต้นทุนการผลิต บ่อดิน  
   
*ผู้รับผิดชอบ: 595 ถ.เพาะนิยม ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี 41000 โทร 0 4222 1167  
 E-mail: suthus_53@hotmail.com 
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Efficiency of Protein, Energy and Production Cost of Mekong Giant Catfish  
(Pangasianodon gigas Chevey, 1931) Pen Culture in Earthen Pond 
 
Suthus Phaukgeen1* Noppamard Jiawtang2 Nanticha Suratana3 Pleonpis Tareetiean2  
and Banpot Pichkam1 
1Udonthani Inland Aquaculture Research and Development Center  
2Kalasin Inland Aquaculture Research and Development Center 
3Inland Aquaculture Research and Development Division 
 
Abstract 

Study on efficiency of protein, energy and production cost of Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas 
Chevey,1931) culture in earthen pond was conducted by using three protein levels (25, 30 and 35%) and 
two energy levels (400 and 500 kcal/100 g feed) with three replications. There were six experimental feed formulars. 
Initial length and weight of fish were 18.6+1.32 cm and 66.7+15.07 g respectively. Twenty fish were stocked 
in 40 m2 fish pen (1 fish per 2 m2). Fish were fed twice daily for 181 days.  The results showed that protein 
levels had influence on average final length, average final weight, daily weight gain, feed conversion ratio, feed 
efficiency ratio, and protein efficiency ratio (p<0.05). Energy levels had influenceon average final length, 
feed conversion ratio, feed efficiency ratio and protein efficiency ratio (p<0.05). There were, however, 
no interactions between protein and energy level (p<0.05). Protein level 35% caused the growth including 
average final weight, daily weight gain, feed conversion ratio, and feed efficiency ratio were higher than 
those of protein level 30% (p<0.05). Protein level 30% caused the fish to grow (average final length, 
average final weight and daily weight gain) higher than protein level 25% (p<0.05). The protein and energy levels 
did not effect to the difference of survival rate to differ (p>0.05). Considering the cost of production, it was 
found that protein level 35% and energy level 400 kcal/100 g feed showed the best return on investment 
(121.52%). Based on the result, feed with 35% protein and 400 kcal/100 g was the most suitable feed 
for culture Mekong Giant Catfish in pen in earthen pond 
 
Keywords: Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas Chevey,1931), protein, energy, production cost, earthen 
pond 
   
*Corresponding author: 595 phoa niyom Road, Mak khaeng, Mueang, Udonthani 41000  
   Tel. 0 4222 1167 E-mail: suthus_53@hotmail.com  
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การศึกษาการเลี้ยงปลาไหลนา Monopterus albus (Zuiew, 1793) ร่วมกับวัสดุหลบซ่อนในกระชัง 
ในบ่อดินที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 
 
ธนกร สงวนเรือง1* ปิยวิทย์ กุลฉิม2 และ สันติ ปานนุสา3 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงราย 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดก าแพงเพชร 
3กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ าจืด  
 
บทคัดย่อ 

การทดลองเลี้ยงปลาไหลนาร่วมกับวัสดุหลบซ่อนในกระชังในบ่อดินที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ คือ 60, 
90 และ 120 ตัว/ลูกบาศก์เมตร ปลาทดลองมีน้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 21.56±0.32, 21.84±0.09 และ 21.69±0.09 กรัม 
ตามล าดับ เลี้ยงในกระชังขนาด 1.0x1.0x1.5 เมตร มีวัสดุหลบซ่อนขนาด 0.8x0.8x0.8 เมตร แขวนในกระชังเป็นที่อาศัย 
วางกระชังในบ่อดินขนาด 3 ไร่ อาหารที่ให้ใน 3 สัปดาห์แรก ได้แก่ ปลาหลังเขียวบดละเอียดผสมกับอาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดลอย
น้ าระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราส่วน 3:1, 2:1 และ 1:1 ตามล าดับ หลังจากนั้นให้อาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ า
ระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ จนสิ้นสุดการทดลอง ให้กินวันละ 1 ครั้ง เวลา 18.00 น. ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงราย ระหว่างเดือนเมษายน - ตุลาคม 2562 เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

ผลการทดลองพบว่า ปลาไหลนามีน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 65.08±2.67, 62.57±0.99 และ 58.17±2.88 กรัม 
มีน้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.24±0.01, 0.22±0.01 และ 0.20±0.02 กรัม/วัน มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 
82.22±6.74, 73.33±4.44 และ 66.67±5.46 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ยเท่ากับ 6.57±0.62, 7.70±0.86 และ 
10.23±0.81 ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าค่าน้ าหนักสดุท้ายเฉลี่ย น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน อัตราการรอดตายเฉลี่ย 
และอัตราแลกเนื้อเฉลี่ยของปลาที่เลี้ยงในระดับ 60 และ 90 ตัว/ลูกบาศก์เมตร และในระดับ 90 และ 120 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 
มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) นอกจากอัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลาที่เลี้ยงในระดับ 90 และ 120 ตัว/ลูกบาศก์
เมตร มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ขณะที่ปลาที่เลี้ยงในระดับ 60 และ 120 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 
ทุกค่าพารามิเตอร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อวิเคราะห์ผลทางเศรษฐกิจ พบว่า ต้นทุนการผลิต 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,219.57±9.66, 1,470.61±42.76 และ 1,716.08±6.48 บาท/กระชัง ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 
เท่ากับ 380.24, 356.04 และ 369.71 บาท/กิโลกรัม และผลตอบแทนต่อการลงทุนเท่ากับ -34.64, -28.85 และ -30.21 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ จากผลการทดลองครั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากด้านการเจริญเติบโต และด้านเศรษฐศาสตร์ สรุปได้ว่า ปลาไหลนา  
ที่เลี้ยงในระดับ 90 ตัว/ลูกบาศก์เมตร เป็นอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมที่สุด 
 
ค าส าคัญ: ปลาไหลนา (Monopterus albus) ที่หลบซ่อน กระชัง ความหนาแน่น 
   
*ผู้รับผิดชอบ: หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210 โทร 0 5315 4505 E mail: tanakorn.sar@gmail.com 
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Study on Cage Culture of Swamp Eel Monopterus albus (Zuiew, 1793) with Shelter Material 
in Earthen Pond at Different Stocking Densities 
 
Tanakorn Sanguanruang1* Piyawit Kunchim2 and Santi Pannusa3 
1Chiangrai Inland Aquaculture Research and Development Center 
2Kamphaengphet Inland Aquaculture Research and Development Center 
3Aquatic Animal Health Research and Development Division 
 
Abstract 

Study on cage culture of swamp eel Monopterus albus (Zuiew, 1793) with shelter material in earthen pond 
was conducted in Chiangrai Inland Aquaculture Research and Development Center for 6 months (April – October 2019). 
The study was designed into three different stocking densities of 60, 90 and 120 individual/m3. Fish with 
initial size of 21.56±0.32, 21.84±0.09 and 21.69±0.09 g, respectively were reared in cages (1.0x1.0x1.5 m) 
with hanging shelter materials (0.8x0.8x0.8 m). cages were placed in earthen pond of 3 rai. Fish were fed daily 
at 18.00 p.m. with fine ground fresh sardine mixed 30% protein commercial floating catfish pellet 
at 3:1, 2:1 and 1:1 ratio, respectively, in first 3 weeks. Later fish were fed with 30% protein commercial 
floating catfish pellet until the end of experiment.  

It was found that after 6 months rearing, average final body weight of fish were 65.08±2.67, 62.57±0.99 
and 58.17±2.88 g, daily weight gains were 0.24±0.01, 0.22±0.01 and 0.20±0.02 g/day, survival rate were 
82.22±6.74, 73.33±4.44 and 66.67±5.46 %, and the feed conversion ratios were 6.57±0.62, 7.70±0.86 
and 10.23±0.81, respectively. The average final body weight, dai ly weight gains, survival rate, 
and feed conversation ratios of fish between stocking density of 60 and 90 individual/m3, and between 90 
and 120 individual/m3 (p>0.05) were not significantly different (p>0.05) in all parameters. However, survival rate 
of fish at density of 90 and 90 individual/m3 was significantly different (p<0.05), while all parameters of fish 
with socking density of 60 and 120 individual/m3 was significantly different (p<0.05). The total costs were 
1,219.57±9.66, 1,470.61±42.76 and 1,716.08±6.48 baht/cage, the average production cost per kg were 
380.24, 356.04 and 369.71 baht/kg, and return on investment were -34.64, -28.85 and -30.21 %, respectively. 
Considering the growth rates and the economic analysis, it was concluded that swamp eel at 90 individual/m3 
was suitable for cage culture with shelter material in earthen pond. 
 
Keywords: Swamp eel (Monopterus albus), Shelter Material, Cage, Density 
   
*Corresponding author: Moo 6, Wiangchai, Wiangchai, Chiangrai 57210 Tel. 0 5315 4505 

E-mail: tanakorn.sar@gmail.com 
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การทดลองเลี้ยงปลาตะเพียนขาวโดยใช้หญ้าเนเปียร์ของเกษตรกร อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
 
เทวัฒน์ สุขเกษม* ธนกร สงวนเรือง และสุภาพ แก้วละเอียด  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงราย 
 
บทคัดย่อ 
 การทดลองเลี้ยงปลาตะเพียนขาว ของเกษตรกรอ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ระยะเวลา 6 เดือน โดยเปรียบเทียบ
อาหารผสมหญ้าเนเปียร์ 4 ชนิด (T1: อาหารเม็ดโปรตีน 15.5%, T2: อาหารเม็ดโปรตีน 15.5% ในเวลาเช้า และอาหารผสม
เวลาเย็น, T3: อาหารผสมหญ้าเนเปียร์, T4: หญ้าเนเปียร์สับ) อาหารผสมหญ้าเนเปียร์ ประกอบด้วย หญ้าเนเปียร์: ร าละเอียด: 
อาหารเม็ดส าเร็จโปรตีน 32% เท่ากับ 6:4:1 ผลการทดลองพบว่า น้ าหนักสุดท้ายของปลาตะเพียนขาวในชุดการทดลองที่ 1 
(อาหารเม็ดโปรตีน 15.5%) เท่ากับ 228.86±23.57 กรัม ซึ่งสูงกว่าชุดการทดลอง 2, 3 และ 4 (191.15± 9.03, 136.89±11.35 
และ 113.18±16.06 กรัม ตามล าดับ) (p<0.05) ในขณะที่อัตราแลกเนื้อของปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดโปรตีน 
15.5% เท่ากับ 2.22±0.09 ซึ่งต่ ากว่าชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 (3.34±0.10, 5.12±0.15 และ13.83±1.21 ตามล าดับ) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลผลิตปลาตะเพียนขาวที่กินอาหารเม็ดโปรตีน 15.5% เท่ากับ 655.60+89.62 กก./บ่อ 
ซึ่งสูงกว่าชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 (546.64±36.51, 389.73±37.36 และ 291.72±54.95 กก./บ่อ ตามล าดับ) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) อัตรารอดของปลาในชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
(81.71±2.77, 81.66±1.60 และ 81.29±1.06% ตามล าดับ) แต่สูงกว่าชุดการทดลองที่ 4 (73.57±3.43%) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโต และต้นทุนการผลิตพบว่า ชุดการทดลองที่ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปโปรตีน 15.5% 
มีความเหมาะสมที่สุด 
 
ค าส าคัญ: ปลาตะเพียนขาว อาหารส าเร็จรูป หญ้าเนเปียร์ ต้นทุนการผลิต 
   
*ผู้รับผิดชอบ: 305 หมู่ 6 ต าบลเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210 โทร. 0 5315 4505   
 E-mail: sfchiangrai@gmail.com 
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Study on Silver barb Barbodes gonionotus Culture with Napier Grass by Fish Farmer  
in Wiang Chai District, Chiang Rai Province 
 
Thawat Sukasem* Tanakorn Sanguanruang and Suphap Kaewlaiad   
Inland Aquaculture Research and Development Regiona Chiangrai 
 
Abstract 

Study on feeding of silver barb was conducted by fish farmers in Wiang Chai district (Chiang Rai Province) 
for 6 months to evaluate the influence of different four feeds T1: 15.5% protein pellet, T2: 15.5% protein pellet 
in the morning and mixed feed in the evening, T3: mixed feed, T4: Chopped napier grass. Mixed feed 
was consisted of napier grass: rice bran: 32% protein pellet = 6: 4: 1. The result showed that average final body 
weight of fish fed 15.5% protein pellet (Treatment 1) was 228.86+23.57 g which was significantly (p<0.05) 
higher than those of treatment 2, 3 and 4 (191.15+9.03, 136.89+11.35 and 113.18+16.06 g, respectively). FCR of 
fish fed 15% protein pellet was 2.22+0.09 which was significantly (p<0.05) lower than those of treatment 
2, 3 and 4 (3.34+0.10, 5.12+0.15 and 13.83+1.21, respectively). Production of fish fed 15.5% protein pellet 
was 655.60+89.62 kg/pond which was significantly (p<0.05) higher than those of treatment 2, 3 and 4 
(546.64+36.51, 389.73+37.36 and 291.72+54.95 kg/pond, respectively). Survival rate of fish in treatment 
1, 2 and 3 were not significantly (p>0.05) different (81.71+2.77, 81.66+1.60 and 81.29+1.06%, respectively), 
however, they were significantly (p<0.05) higher than treatment 4 (73.57+3.43%). Considering the growth 
and cost of production, treatment 1 (15.5% protein pellet) was the most suitable feed for silver barb culture. 
 
Keywords: silver barb (Barbodes gonionotus), pellet feed, napier grass, production cost 
   
*Corresponding author: 305 Moo 6, Wiang Chai subdistrict, Wiang Chai district, Chiang Rai 57210  

Tel. 0 5315 4505 E-mail: sfchiangrai@gmail.com 
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ผลของการใช้คาร์โบไฮเดรตและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพปลาส้มเส้น 
 
วิศรุต ศิริพรกิตติ 
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น  า 

 
บทคัดย่อ 

การทดลองนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพของปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของคาร์โบไฮเดรตแตกต่างกัน 3 ชนิด 
ได้แก่ ข้าวเจ้า (PA) ข้าวเหนียว (PB) และข้าวคั่ว (PC) โดยใช้อัตราส่วนเนื อปลานิลร้อยละ 84.8 เกลือร้อยละ 2.5  
คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 8.5 และกระเทียมร้อยละ 4.2 พบว่า ปลาส้มที่มีส่วนผสมของข้าวเจ้า ข้าวเหนียว และข้าวคั่ว หลังจากหมัก  
3 วัน รสชาติเปรี ยว pH มีค่าอยู่ในช่วง 4.5 - 4.6 ปริมาณกรดแลคติกมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 2.08 - 2.33 ปริมาณแบคทีเรีย 
ผลิตกรดแลคติกมีค่าอยู่ในช่วง 2.5x107 - 9.7x107 โคโลนีต่อกรัม ไม่พบจุลินทรีย์ก่อโรค เมื่อน าไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 3 ระดับ 
คือ (1) อุณหภูมิห้อง 35±5 องศาเซลเซียส (2) อุณหภูมิแช่เย็น 3±2 องศาเซลเซียส และ (3) อุณหภูมิแช่เยือกแข็ง 
-18±2 องศาเซลเซียส พบว่า ที่อุณหภูมิห้องปลาส้มที่มีส่วนผสมของข้าวคั่วเก็บรักษาได้ 2 วัน เน่ืองจากมีร สชาติเปรี ยวมาก  
มีค่า pH เท่ากับ 4.1 ปริมาณกรดแลคติก ร้อยละ 4.25 และปริมาณแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกเพ่ิมขึ นเป็น 8.0x108 โคโลนีต่อกรัม 
ส่วนปลาส้มที่มีส่วนผสมของข้าวเจ้าและข้าวเหนียว เก็บรักษาได้ 4 วัน ส าหรับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็นผลิตภัณฑ์  
ทั ง 3 ชนิด สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 28 วัน pH มีค่าอยู่ในช่วง 4.1 - 4.3 ปริมาณกรดแลคติกอยู่ในช่วงร้อยละ 2.77 - 3.00 
และปริมาณแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกเพ่ิมขึ นเป็น 2.6x108 โคโลนีต่อกรัม การเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เยือกแข็ง พบว่า 
ผลิตภัณฑ์ทั ง 3 ชนิดสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 180 วัน pH มีค่าอยู่ในช่วง 4.3 − 4.4 ปริมาณกรดแลคติกอยู่ในช่วง 
ร้อยละ 2.08 - 2.79 ปริมาณแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกเพ่ิมขึ นเป็น 3.1x108 โคโลนีต่อกรัม และไม่พบจุลินทรีย์ก่อโรค 
ในทุกตัวอย่าง  

 
ค าส าคัญ: ปลาส้ม ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวคั่ว การเก็บรักษา 
    
ผู้รับผิดชอบ: 50 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร: 0 2940 6130-45  
   E-mail: wissarouts@fisheries.go.th 
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Effects of Carbohydrates and Storage Temperatures on the Quality of Fermented Fish Stick (Pla-Som) 
 
Wissarout Siripornkitti 
Fisheries Industrial Technology Research and Development Division 
 
Abstract  

The purpose of the study was to investigate the effects of different carbohydrate sources (steamed rice, 
sticky rice and roasted raw rice)  on the quality of fermented fish (Pla-Som)  Stick. The products composed of 
84.8% fish meat (Nile Tilapia), 2.5% salt, 8.5% carbohydrate and 4.2% garlic. The results indicated that Pla-Som 
fermented with steamed rice, sticky rice and roasted raw rice for 3 days were sour in taste. Their pH ranged 
4.5 - 4.6 and lactic acid ranged 2.08 - 2.33%. Lactic acid bacteria (LAB) were 2.5x107 - 9.7x107 whereas 
pathogenic bacteria was not found. The products were packed in plastic bag (PET/LLDPE) and heat sealed. 
They were stored at room temperature (35±5  oC) , chilled temperature (3±2  oC) and freezing temperature  
( - 1 8± 2  oC) . At room temperature, Pla-Som with roasted raw rice was accepted by panelists for 2 days 
because of too much sour taste (pH was 4.1, lactic acid was 4.25% and numbers of LAB increase to 8x108 cfu/g) 
while,  Pla-Som with steamed rice and sticky rice were accepted for 4 days. At chilled temperature, all the 
samples were accepted for 28 days. Their pH ranged 4.1 - 4.3, lactic acid were 2.77 - 3.00% and numbers 
of LAB increased to 2.6x108 cfu/g. At freeze temperature, all the samples were accepted for 180 days  
with their pH ranged 4.3 - 4.4, lactic acid were 2.08 - 2.79% and numbers of LAB increased to 3.1x108 cfu/g. 
Pathogenic bacteria was not detected in all the samples. 
 
Keywords: Pla-Som, steam rice, sticky rice, roasted raw rice, storage 
    
Corresponding author: 50 Kaset-klang Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0 2940 6130-45  

E-mail: wissarouts@fisheries.go.th 
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ความลึกน้้าของพ้ืนที่จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้้าจังหวัดระยอง 
 
ศุภลักษณ์ รวยลาภ1* ภิญโญ ประสารยา1 รัชกฤต ตันวิไลย2 และ กมลรัตน์ พุทธรักษา1  
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝั่งระยอง 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาความลึกน้ าที่มีการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ที่ระดับความลึกน้อยกว่า 10 เมตร (AR1) ระหว่าง 10 - 15 เมตร (AR2) 
และมากกว่า 15 เมตร (AR3) ในจังหวัดระยอง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 ผลการศึกษา
ความอุดมสมบูรณ์ของปลา พบจ านวน 25 วงศ์ 68 ชนิด ปริมาณมากที่สุดพบที่ระดับความลึก AR3 รองลงมาคือ AR2 และ 
AR1 ตามล าดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบ   ความอุดมสมบูรณ์ด้วยค่าดัชนีทางนิเวศวิทยา ได้แก่ ดัชนีความหลากหลาย ดัชนีความ
ชุกชุม และดัชนีความเท่าเทียม พบใน AR1 มีค่าสูงกว่าใน AR2 และ AR3 และจากค่าดัชนีความคล้ายคลึงที่ร้อยละ 80  
แบ่งโครงสร้างประชาคมปลาได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่ม AR1 (กลุ่มที่อยู่ในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลความลึกน้ าน้อยกว่า 10 เมตร) กับ กลุ่ม 
AR2 และ AR3 (กลุ่มที่อยู่ในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลความลึกน้ ามากกว่า 10 เมตร) เมื่อจ าแนกชนิดปลาที่สอดคล้องกับรูปแบบ
การใช้พื้นที่โครงสร้างแท่งคอนกรีตที่ระดับความลึก AR2 มีกลุ่มปลาที่เคลื่อนย้ายฝูงมากกว่า AR3 และ AR1 กลุ่มปลา 
ที่เข้ามาในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเป็นครั้งคราว และกลุ่มปลาที่เข้ามาอยู่อาศัยอย่างถาวร พบใน AR3 มากกว่า AR2 และ AR1  
ผลการศึกษาคุณภาพน้ าทะเล ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง และความโปร่งแสง 
อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลตามประเภทการใช้ประโยชน์ ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ที่ระดับหน้าดินของทุกระดับ 
ความลึก  ของพื้นที่จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมีปริมาณสูงกว่าผิวน้ า และมีค่าสูงสุดที่ระดับความลึก AR1 รองลงมาคือ AR3 
และ AR2 ตามล าดับ ผลการศึกษาพบแพลงก์ตอนสัตว์ 9 ไฟลัม 16 คลาส มีความหนาแน่นสูงสุดที่ระดับความลึก AR3 
รองลงมาคือ AR1 และ AR2 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ที่ช้ีวัดสิ่งแวดล้อมในน้ าทะเลที่เป็นแหล่งประมง
เชิงบวก พบมีความหนาแน่นสูงท่ีระดับความลึก AR1 รองลงมาคือ AR3 และ AR2 ตามล าดับ การศึกษาครั้งนี้พบว่าที่ระดับน้ า
น้อยกว่า 10 เมตร เป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมีความเหมาะสมในการอนุบาล ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า และ  
ที่ระดับน้ ามากกว่า 10 เมตร เป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมีความเหมาะสมในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ า  
ในแหล่งประมง  
 
ค้าส้าคัญ:  ความลึก ความอุดมสมบูรณ์ แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง 
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Impact of Water Depth for Artificial Reefs to Fauna Abundance in Rayong Province 
 
Suphalak Ruaylap1* Pinyo Prasanya1 Ratchakrit Tunvilai2 and Kamolrat Phuttharaksa1 
1Rayong Marine Fisheries Research and Development Center 
2 Rayong Coastal Aquaculture Research and Development Center 
 
Abstract 

Study of the water depth for artificial reefs at less than 10 meters (AR1), between 10 - 15 meters (AR2), 
and more than 15 meters (AR3) was conducted in Rayong province from November 2015 to February 2017. 
The results of the fish abundance showed that 68 species of 25 families were found, 
the highest abundance was found at AR3, followed by those of AR2 and AR1, respectively. Comparison of 
fish abundance with the ecological indexes including the diversity index, richness index, and evenness index, 
it was found that AR1 showed higher fish abundance than AR2 and AR3. From the similarity index at 80%,  
the fish community structure was divided into two groups: AR1 (artificial reefs at a water depth of  
less than 10 meters), and AR2 and AR3 (artificial reefs at a water depth was  more than 10 meters).  
Fish species were classified according to the use of the artificial reef structure for migratory species.  
There wasthe highest school number in AR2 followed bythose of AR3 and AR1, however, school number of 
temporal visitor species and resident species were found in AR3 more than AR2 and AR1. The results of 
sea water quality studies showed that temperature, dissolved oxygen, salinity, pH and transparency were 
at  standard level of sea water according to the type of utilization and conservation of natural resources 
(Pollution Control Department, 2017). The chlorophyll A quantity at the bottom at water depths 
 were all higher than of the surface and showed the highest at AR1, followed by AR3 and AR2 respectively. 
The results revealed that zooplankton of 9 phylum 16 classes showed the highest density at AR3, 
followed by AR1 and AR2, respectively. The highest density of zooplankton species indicated the positive 
ecology for fisheries was found at AR1, followed by AR3 and AR2 respectively. This study revealed that at 
the water level of less than 10 meters, artificial reefs were suitable for preservation, rehabilitation and 
conservation of aquatic animal resources and at water levels greater than 10 meters, artificial reefs are suitable 
for increasing the abundance of aquatic animal and fisheries. 
 
Keywords:  depth, fauna abundance, artificial reefs, Rayong Province 
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การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม และประชาคมปลาบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ จังหวัดระยอง 
 
ศุภลักษณ์ รวยลาภ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมก่อนและหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งทะเล
ต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ในปี 2557 ได้ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ปี 2556 ถึง ตุลาคม ปี 2558 พบว่า
พื้นที่จัดสร้างมีลักษณะพื้นทะเลเป็นทราย การจมตัวเฉลี่ยของวัสดุแท่งคอนกรีตที่ระยะเวลา 4 และ 9 เดือน หลังการจัดวาง 
มีค่าเท่ากับ 10.18 และ 12.49 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยยังไม่เกินคานล่างของแท่งคอนกรีต (17.00 เซนติเมตร)  
จึงถือว่ายังไม่มีการจมตัว ยังพบอีกว่าคุณภาพน้ า ได้แก่ ความเค็ม อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า
ก่อนและหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
จ านวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชเพิ่มขึ้นภายหลังจัดสร้างฯ จาก 19 เป็น 54 ชนิด แต่ความหนาแน่นลดลงภายหลังจัดสร้างฯ 
จาก 23,688 เป็น 10,260 เซลล์/ลิตร จ านวนชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ก็เพิ่มขึ้นจาก 16 ชนิด เป็น 24 ชนิด ภายหลังจัดสร้างฯ 
และมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นจาก 831 เป็น 876 ตัว/ลูกบาศก์เมตร ชนิดและจ านวนเฉลี่ยของปลาพบสูงขึ้นหลังการจัดสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่จาก 6 เป็น 42 ชนิด และจาก 21 เป็น 1,315 ตัว/250.00 ตารางเมตร ตามล าดับ ความอุด,สมบูรณ์
ทางนิเวศวิทยาของปลาเพิ่มขึ้นหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ จากค่าดัชนีความหลากหลาย ดัชนีความชุกชุม 
และดัชนีความเท่าเทียมที่เพิ่มขึ้นจาก 0.06  1.16  0.03 เป็น 2.18  5.56  0.59 ตามล าดับ การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ขนาดใหญ่ไม่ท าให้ลักษณะของดินตะกอนและคุณภาพน้ าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและยังช่วยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรปลาในพื้นที่จัดสร้างด้วย 
 
ค าส าคัญ:  สภาวะแวดล้อม ประชาคมปลา แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ จังหวัดระยอง 
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Variation of Environmental Condition and Fish Community around Large Artificial Reef  
in Rayong Province 
 
Suphalak Ruaylap 
Rayong Marine Fisheries Research and Development Center 
 
Abstract 
 The study on variation of environmental condition before and after the deployment of large artificial reefs 
on the coast of Taphong Sub-district, Muang District, Rayong Province in 2014 was conducted from 
October, 2013 to October, 2015. It was found that sea bottom of the study area was sandy.  
The sinking depth in the sand of concrete block during the period of 4 and 9 months after deployment were 
10.18 and 12.49 cm in average, respectively, which was still below the height of bottom beam of concrete 
block (17.00 cm), therefore was considered not be sinking. It was also found that water qualities,  
i.e. salinity, temperature, pH, and dissolved oxygen before and after artificial reef deployment were under 
the standard criteria of sea water quality for natural resources conservation. After artificial reef deployment, 
species of phytoplankton increased from 19 to 54 but their densities decreased from 23,688 to 10,260 cells/L. 
For zooplankton, they also increased from 16 to 24 species after artificial reef deployment and their 
densities increased from 831 to 876 individuals/m3. In addition, species and number of fish increased 
 after artificial reef deployment from 6 to 42 species and from 21 to 1,315 individuals/250.00 m2, respectively. 
The ecological abundance of fish increased after artificial reef deployment, which was indicated by 
 the increased value of diversity index, richness index and evenness index from 0.06 to 2.18, from 1.16 to 5.56 
and from 0.03 to 0.59, respectively. In sum, the deployment of large artificial reefs did not change 
 the characteristic of sediment at sea bottom and water quality but it helped to create the abundance of fish 
resources in such area. 
 
Keywords:  environmental condition, fish community, large artificial reef, Rayong Province 
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การเปรียบเทียบชนิดและความชุกชุมของพรรณไม้น้้าด้วยขนาดพื้นที่สุ่มตัวอย่างและจ้านวนซ้้า 
ของการสุ่มตัวอย่างท่ีต่างกันในอ่างเก็บน้้าเขตร้อน กรณีศึกษาอ่างเก็บน้้าเขื่อนอุบลรัตน์ 
 
ชนัตธาม  โศธินบวรกฤต 
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด  
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเพื่อทราบถึงความหลากหลายและความชุกชุมของพรรณไม้น้ าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินสถานภาพ
ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าจืด ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลสถานภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วน าไปใช้พิจารณาก าหนดเป้าหมายและ
จัดท าแผนและกิจกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าและการประมงน้ าจืดในอนาคต โดยประเด็นของวิธีการสุ่มตัวอย่าง
เป็นสิ่งส าคัญอันดับแรกที่จะต้องทราบและก าหนดเลือกใช้ให้ถูกต้องเพื่อให้การศึกษาและส ารวจพรรณไม้น้ าเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือ ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีการสุ่มตัวอย่างพรรณไม้น้ าด้วยขนาดพื้นท่ี
และจ านวนซ้ าของการสุ่มตัวอย่างที่ต่างกันเพื่อน าไปประเมินหาขนาดและจ านวนที่เหมาะสมในการน าไปใช้เป็นแนวทางศึกษาวิจัย
พรรณไม้น้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ โดยมีกรณีศึกษาที่อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งได้ด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนมีนาคม  
ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 ด้วยท าการสุ่มเก็บตัวอย่างแบบบล็อคสุ่มสมบูรณ์ใน 2 พื้นที่ส ารวจ และ 3 เที่ยวส ารวจตามช่วงฤดูกาล
ที่ต่างกันในรอบปี มีปัจจัยศึกษาประกอบด้วย 1) ปัจจัยขนาดพื้นที่สุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษาชนิดพรรณไม้น้ าที่ต่างกัน  
5 ขนาด คือ 10, 20, 40, 80 และ 100 ตารางเมตร ผลการศึกษาพบว่าขนาดพื้นท่ีสุ่มตัวอย่างที่ 80 และ 100 ตารางเมตร  
มีความแตกต่างไปจากขนาด 10, 20 และ 40 ตารางเมตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และการวิเคราะห์การถดถอย
แสดงให้เห็นว่าขนาดพื้นท่ีที่เหมาะสมในการศึกษาชนิดพรรณไม้น้ าในอ่างเก็บน้ าควรมีพื้นที่สุ่มตัวอย่าง 400 ตารางเมตรขึ้นไป 
ซึ่งจะท าให้มีความแม่นย าในการศึกษาชนิดพรรณไม้น้ าได้ถึงร้อยละ 88 - 93 และ 2) ปัจจัยจ านวนซ้ าหรือพื้นที่สุ่มตัวอย่าง 
เพื่อใช้ในการศึกษาความชุกชุมโดยมวลชีวภาพของพรรณไม้น้ าที่ต่างกัน 4 ระดับ คือ พื้นที่สุ่มขนาด 1x1 เมตร จ านวน 3, 5, 7 
และ 9 ซ้ าหรือตารางเมตร ผลการศึกษาพบว่าจ านวนซ้ าหรือพื้นที่สุ่มตัวอย่างที่ระดับ 7 และ 9 ซ้ า มีความแตกต่างไปจากระดับ 3 ซ้ า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และการวิเคราะห์การถดถอยพบว่าจ านวนซ้ าหรือพ้ืนท่ีสุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมต่อการศึกษา
ความชุกชุมโดยมวลชีวภาพควรมีจ านวนหรือพ้ืนท่ีที่ระดับ 30 ซ้ าหรือตารางเมตรขึ้นไป โดยผลการศึกษาบ่งช้ีว่าจ านวนซ้ าหรือ
พื้นที่ท่ีมีค่ายิ่งน้อยจะยิ่งส่งผลให้การประมาณค่าเฉลี่ยที่ได้มีค่าสูงเกินกว่าความเป็นจริงอย่างมาก และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ที่สูงมากด้วยเช่นกัน โดยพบค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน (CV) มีค่าสูงมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ซึ่งท าให้ระดับความแม่นย า
และความเช่ือมั่นของการประมาณค่าเฉลี่ยที่ได้มีน้อยมาก ในขณะที่ผลการทดสอบปัจจัยของกลุ่มตัวอย่าง (บล็อค) ของทั้ ง 
2 การศึกษาย่อย พบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้ง 6 กลุ่มตัวอย่างศึกษา  
 
ค้าส้าคัญ:  พรรณไม้น้ า ความหลากหลาย ความชุกชุม อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน ์
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Comparison on Species diversity and Abundance of Aquatic Plants  
with Various Sampling Unit Sizes and Replications in Tropical Reservoir Freshwater Habitat: 
case study in Ubolratana Reservoir, Thailand 
 
Chanutdharm Sotinbowonkrit 
Inland Fisheries Research and Development Division 
 
Abstract 

Study on diversity and abundance of aquatic plants is part of the assessment of fisheries resources status 
in freshwater. The survey about the current status of aquatic plants to determine goals, planning and 
activities for the management of fisheries resources in the future. The sampling method is the first important 
for aquatic plant survey to be efficiently and reliably. Therefore, the comparative study of the sampling method 
with various sampling unit sizes and replications in Ubolratana reservoir was conducted during March to 
November 2017 with complete randomized block sampling in 2 areas and 3 field surveys at different seasonal 
of the year. The study factors consisted of 1) sampling area size factor for the study of aquatic plant species 
with 5 different sampling area sizes were 10, 20, 40, 80 and 100 m2. The results showed that the sampling 
area sizes at 80 and 100 m2 were significantly different at 10, 20 and 40 m2 (p<0.05). The regression analysis 
showed that the optimum area size of aquatic plant survey for reservoir should had a sampling area of 400 m2 
or more, which had the accuracy for study of aquatic plant species was 88-93%. 2) the number of replication factors 
for study the biomass abundance of aquatic plants at 4 different levels were 3, 5, 7 and 9 replications of 
1x1 m2 quadrat. The results showed that the number of repetitions at 7 and 9 were significantly different 
from 3 replication (p<0.05). Regression analysis showed that the optimum number of replications for 
biomass abundance should had number at 30 replication (area 30 m2) or more. The results indicated that 
the lower the number of repetitions or areas, the mean estimation were obtained greatly exaggerate and 
high standard deviation. The coefficient of variance (CV) was found to be higher than 50 percent affect to 
the accuracy and reliability of the average estimation very low, while the factor test results of the samples (blocks) 
of the two studies were statistically different (p<0.05)  
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ค้าน้า 
อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นระบบนิเวศแหล่งน้ าแบบกึ่งปิดที่มีขนาดใหญ่มาก ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ 2 จังหวัด คือ 

จังหวัดขอนแก่นและหนองบัวล าภู เริ่มด าเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2507 และแล้วเสรจ็ในปี พ.ศ. 2509 โดยเป็นโครงการเอนกประสงค์
เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทาน การบรรเทาอุทกภัย และการประมง ลักษณะตัวเขื่อนเป็นเขื่อนหินทิ้ง  
แกนกลางเป็นดินเหนียวสูง 32 เมตร มีพื้นที่อ่างเก็บน้ าประมาณ 370 ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ 231,250 ไร่  
ที่ระดับเก็บกักน้ าปกติ พื้นที่ของอ่างเก็บน้ าเกิดจากการสร้างเขื่อนปิดกันล าน้ าพองที่บ้านพองหนีบ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น ท าให้เกิดการเปลี่ยนสภาพเป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่มีระบบนิเวศแหล่งอาศัยสัตว์น้ าที่หลากหลายและเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ 
ของสัตว์น้ าและพรรณไม้น้ าหลายชนิด (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2557)  

พรรณไม้น้ าเป็นห่วงโซ่อาหารกลุ่มหนึ่งในระบบนิเวศของแหล่งน้ าจืดที่มีความส าคัญต่อก าลังผลิตสัตว์น้ าและ  
สภาพนิเวศของแหล่งน้ า โดยมีปัจจัยสนับสนุนประกอบด้วยการน าเข้าธาตุอาหารในแหล่งน้ า ระดับความลึกน้ า และ
แสงอาทิตย์ และมีปัจจัยควบคุม ได้แก่ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ กลุ่มประชากรสัตว์น้ าท่ีมีนิสัยกินพืชน้ าเป็นอาหารหลัก และ
ความขุ่นของน้ า นอกจากนี้พรรณไม้น้ ายังมีประโยชน์โดยตรงต่อสัตว์น้ าอีกหลายด้าน เช่น เป็นแหล่งอาศัย แหล่งหลบภัย 
แหล่งสืบพันธุ์วางไข่ และแหล่งเลี้ยงตัววัยอ่อนของสัตว์น้ าหลากหลายชนิด รวมทั้งเป็นแหล่งอาศัยของกลุ่มสัตว์เกาะติด และ 
ตัวอ่อนของแมลงน้ าในกลุ่มต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นการศึกษาถึงความหลากหลายและความชุกชุมของพรรณไม้น้ าจึงเป็นดัชนีช้ีวัด
ค่าหนึ่งที่ส าคัญในระบบนิเวศแหล่งน้ าและบ่งบอกถึงระดับก าลังผลิตสัตว์น้ าและผลผลิตทางการประมงของแหล่งน้ านั้น ๆ  

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าแนวทางปฏิบัติในการสุ่มตัวอย่างพรรณไม้น้ าเพื่อด าเนินการศึกษาวิจัยมีรูปแบบและ
แนวทางการด าเนินงานท่ีแตกต่างกันไป ทั้งในเชิงของขนาดพื้นท่ีสุ่มตัวอย่างและจ านวนซ้ าของการสุ่มตัวอย่าง เช่น การศึกษา 
ของประมุข และคณะ (2548) ที่ท าการศึกษาชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ าในหนองหาร จังหวัดสกลนคร  
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยกรอบไม้สีเหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1x1 เมตร จ านวน 2 ซ้ า ในขณะที่การศึกษาของบุญส่ง และคณะ (2542) 
ซึ่งท าการสุ่มตัวอย่างในบึงบอระเพ็ดด้วยกรอบไม้สีเหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1x1 เมตร จ านวน 5 ซ้ า และมานพ (2545) ได้กล่าวถึง
วิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาชนิดพรรณไม้น้ าว่าควรท าการสุ่มตัวอย่างในพื้นที่ขนาด 20x20 ตารางเมตร เมื่อพิจารณาจาก 
ผลการศึกษาตามแนวทางการสุ่มตัวอย่างที่มีได้รายงานไว้ในเบื้องต้นพบว่าการประเมินค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างยังอาจเกิด
ความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้ เนื่องจากข้อมูลที่ได้มีค่าความแปรปรวนที่สูงมาก จึงส่งผลให้ไม่สามารถเป็นตัวแทน
ของศึกษาและการสุ่มตัวอย่างในแหล่งน้ านั้น ๆ ได้ ท าให้ผลการศึกษาที่ได้เกิดการประมาณค่าที่คลาดเคลื่อนหรือไม่สามารถ
สะท้อนสถานภาพของพรรณไม้น้ าที่มีอยู่จริงในแหล่งน้ า ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลสืบเนื่องมาจากวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่าง
ที่ยังไม่มีความเหมาะสมเพียงพอจึงส่งผลให้ข้อมูลที่ได้มีความแม่นย าน้อย จากแนวทางการด าเนินงานที่ผ่านมาดังกล่าว  
จะเห็นได้ว่าการสุ่มตัวอย่างเพื่อท าการศึกษาชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ านั้นยังขาดแนวทางปฏิบัติ  
ที่ชัดเจนและเหมาะสม ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงและแม่นย า และสามารถสะท้อนถึงสถานภาพที่เป็นจริงของ 
แหล่งน้ า การศึกษาครั้งน้ีจึงต้องการเปรียบเทียบชนิดและความชุกชุมของพรรณไม้น้ าด้วยขนาดพื้นท่ีสุ่มตัวอย่างและจ านวนซ้ า
ของการสุ่มตัวอย่างท่ีต่างกันในอ่างเก็บน้ าเขตร้อน กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อให้ได้แนวทางของการสุ่มตัวอย่าง
ของพรรณไม้น้ าที่มีความเหมาะสมกับสภาพนิเวศแหลง่น้ าประเภทอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ และได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องเที่ยงตรง 
สามารถน าไปใช้ในการก าหนดมาตรการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าและการประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อเปรียบเทียบวิธีการสุ่มตัวอย่างพรรณไม้น้ าในพื้นที่แหล่งน้ าขนาดใหญ่ ด้วยปัจจัยขนาดพื้นที่สุ่มตัวอย่างที่ต่างกัน 
และปัจจัยจ านวนซ้ าในการสุ่มตัวอย่างที่ต่างกัน เพื่อประเมินหาขนาดพื้นที่และจ านวนซ้ าที่เหมาะสมส าหรับน าไปใช้  
เป็นแนวทางในการด าเนินการศึกษาด้านพรรณไม้น้ า  
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วิธีด้าเนินการ 
1. แผนการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วย 2 ชุดการศึกษาย่อย คือ 1) การศึกษาเพื่อประเมินปัจจัยด้านขนาดพื้นที่สุ่มตัวอย่าง
ที่เหมาะสมส าหรับการติดตามตรวจสอบชนิดพรรณไม้น้ า และ 2) การศึกษาเพื่อประเมินปัจจัยด้านจ านวนซ้ าหรือจ านวนพื้นที่
สุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมส าหรับการติดตามตรวจสอบความชุกชุมโดยมวลชีวภาพของพรรณไม้น้ า  มีพื้นที่สุ่มตัวอย่าง 2 บริเวณ 
ได้แก่ 1) บ้านท่าลาด ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งน้ าที่มีพรรณไม้น้ าหลากหลายเฉพาะในบางฤดูกาล 
และ 2) บ้านโนนสวรรค์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งน้ าที่มีพรรณไม้น้ าตลอดปี  
แต่ไม่หลากหลาย โดยมีแผนการศึกษาท่ีก าหนด ดังนี้  

1.1 การศึกษาเพื่อประเมินปัจจัยด้านขนาดพื้นที่สุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยท าการส ารวจชนิดพรรณไม้น้ า 
ด้วยสายตาในบริเวณพื้นท่ีส ารวจที่มีขนาดพื้นท่ีสุ่มตัวอย่างที่ต่างกัน วางแผนการศึกษาแบบบล็อคสุ่มสมบูรณ์ (Randomized 
Complete Block Design; RCBD) ประกอบด้วยปัจจัยขนาดพื้นที่ศึกษารวม 5 ขนาด ได้แก่ 10, 20, 40, 80 และ 100 ตารางเมตร 
และท าการสุ่มตัวอย่างแบบบล็อคซึ่งประกอบด้วยตัวอย่างสุ่มที่เป็นตัวแทนของอ่างเก็บน้ าใน 2 พื้นที่ และ 3 เที่ยวส ารวจ  
ของช่วงฤดูกาลที่ต่างกันในรอบปี รวม 6 ตัวอย่างสุ่ม (บล็อค) แต่ละตัวอย่างสุ่มมีจ านวน 3 ซ้ า 

1.2 การศึกษาเพื่อประเมินปัจจัยด้านจ านวนซ้ าหรือพื้นที่สุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยส ารวจชนิดและความชุกชุม
โดยมวลชีวภาพของพรรณไม้น้ าด้วยค่าน้ าหนักสด วางแผนการศึกษาแบบบล็อคสุ่มสมบูรณ์ (Randomized Complete  
Block Design; RCBD) ประกอบด้วยปัจจัยของจ านวนซ้ าหรือพื้นที่สุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 4 ระดับ ได้แก่ 3, 5, 7 และ 9 ซ้ า และ
ท าการสุ่มตัวอย่างแบบบล็อคซึ่งประกอบด้วยพื้นที่สุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของอ่างเก็บน้ าใน 2 พื้นที่ และ 3 เที่ยวส ารวจ  
ของช่วงฤดูกาลที่ต่างกันในรอบปี รวม 6 ตัวอย่างสุ่ม (บล็อค) เช่นกัน  

2. การรวบรวมข้อมูล  
2.1 ท าการสุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดพรรณไม้น้ าในชุดการศึกษาที่ 1 โดยสุ่มตัวอย่างในพื้นที่ 

ที่มีขนาดต่างกัน 5 ขนาด คือ 10, 20, 40, 80, 100 ตารางเมตร จุดละ 3 ซ้ า โดยท าการวัดขนาดพื้นที่แล้วใช้หมุดไม้ปัก 
พร้อมขึงแนวเชือกเพื่อแสดงขอบเขต แล้วจึงท าการสุ่มรวบรวมข้อมูล  

2.2 ท าการสุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดและความชุกชุมของพรรณไม้น้ าในชุดการศึกษาที่ 2 โดยสุ่มตัวอย่าง
ด้วยกรอบไม้สีเหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1x1 เมตร ที่มีจ านวนซ้ าที่ต่างกัน 4 ระดับ คือ 3, 5, 7 และ 9 แล้วน าไปจ าแนกชนิดและ 
ช่ังน้ าหนักตามจ านวนซ้ าที่ก าหนด  

2.3 ด าเนินการศึกษาในช่วงเดือนมีนาคม (ฤดูร้อน) มิถุนายน (ฤดูฝน) และพฤศจิกายน (ฤดูหนาว) ในปี 2560 
ของพื้นที่สุ่มตัวอย่างใน 2 บริเวณ ซึ่งมีจ านวนตัวอย่างท่ีแตกต่างกันไปตามแนวทางการศึกษาย่อยในชุดการศึกษาที่ 1 และ 2 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 การจัดการข้อมูล น าตัวอย่างพรรณไม้น้ าที่สุ่มตัวอย่างได้มาจ าแนกชนิดตามหนังสือคู่มือการศึกษาพรรณไม้น้ า

ของสุชาดา (2542) และอรุณี และคณะ (2553) จากนั้นจัดลงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม MS Excel แล้วจึงน า 
มาจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของชุดข้อมูลที่จะน าไปวิเคราะห์และเปรียบเทียบด้วยพารามิเตอร์ที่ใช้ในการศึกษา 2 ค่า ดังนี้ 
1) จ านวนชนิดพรรณไม้น้ า และ 2) ความชุกชุมโดยมวลชีวภาพของพรรณไม้น้ า (กรัม/ตารางเมตร) 

3.2 การวิเคราะห์ทางสถิติ ท าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลด้วยการทดสอบสถิติจาก 2 วิธีการวิเคราะห์ คือ 
1) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์สถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์

ความแปรปรวนสองทางตามแผนการศึกษาแบบบล็อคสุ่มสมบูรณ์ แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง  
ชุดการศึกษาด้วยวิธี Duncan's new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
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2) การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์การถดถอย 
เพื่อประเมินหารูปแบบของความสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด และทดสอบระดับความเช่ือมั่นของสมการความสัมพันธ์ที่ได้รับ 
พร้อมทั้งการคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประเมินหาค่าของระดับข้อมูลตามพารามิเตอร์ที่ศึกษาที่มีความเหมาะสมโดยต้องมีความแม่นย า
หรือความเช่ือมั่นของข้อมูลที่ระดับมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป เพื่อน าไปเป็นข้อแนะน าในการเป็นแนวทางปฏิบัติของการสุ่มตัวอย่าง
พรรณไม้น้ าต่อไป  

 
 
ภาพที่ 1 แผนที่อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ที่แสดงจุดส ารวจที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยขนาดพื้นที่และ

จ านวนซ้ าของการสุ่มตัวอย่างพรรณไม้น้ าที่ต่างกัน 
 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

1. อิทธิพลของปัจจัยขนาดพ้ืนที่สุ่มตัวอย่างท่ีต่างกัน 
1.1 การประเมินค่าจ้านวนชนิดพรรณไม้น้้า 

จากการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของปัจจัยขนาดพื้นที่สุ่มตัวอย่างที่ต่างกันเพื่อประเมินหาขนาดของ
พื้นที่สุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับน าไปใช้ในการด าเนินการศึกษาและส ารวจพรรณไม้น้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ โดยวิธี 

 

 
 

1 

2 
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การส ารวจชนิดพรรณไม้น้ าด้วยสายตาในบริเวณพื้นที่สุ่มตัวอย่างที่มีขนาดต่างกัน 5 ขนาด คือ 10, 20, 40, 80 และ 100 ตารางเมตร 
โดยสุ่มตัวอย่างแบบบล็อกที่มี 6 กลุ่มตัวอย่างสุ่ม จาก 3 เที่ยวส ารวจ และ 2 พื้นที่ศึกษา ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่สุ่มตัวอย่าง
ขนาด 100 ตารางเมตร พบมีจ านวนชนิดของพรรณไม้น้ าสูงที่สุด รองลงมาคือพื้นที่สุ่มตัวอย่างขนาด 80, 40, 20 และ 10 ตาราง
เมตร โดยมีชนิดของพรรณไม้น้ าที่พบเฉลี่ย 12.17±2.56, 12.00±2.37, 10.83±2.32, 10.33±2.16 และ 8.00±2.53 ชนิด 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 1)  

เมื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาทดสอบสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางพบว่าพื้นที่สุ่มตัวอย่าง
ที่มีขนาด 100 และ 80 ตารางเมตร มีค่าเฉลี่ยของจ านวนชนิดพรรณไม้น้ าที่พบไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  
แต่ทั้ง 2 ขนาดพื้นที่ดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยของจ านวนชนิดพรรณไม้น้ าที่พบแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) มากกว่าค่าเฉลี่ย
ของจ านวนชนิดพรรณไม้น้ าที่พบในพื้นที่สุ่มตัวอย่างขนาด 10 , 20 และ 40 ตารางเมตร และเมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยของจ านวน
ชนิดพรรณไม้น้ าที่พบจ าแนกตามกลุ่ม (บล็อค) ตัวอย่างที่ศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้ง 6 กลุ่ม มีความแตกต่างกัน 
ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) ออกเป็น 4 ระดับ แสดงว่าอิทธิพลของบล็อกมีผลต่อการพบจ านวนชนิดของพรรณไม้น้ า 
ที่แตกต่างกันด้วย (ภาพที่ 2) ซึ่งผลการศึกษาสามารถกล่าวโดยรวมได้ว่าขนาดพื้นที่สุ่มตัวอย่างต่างกันมีผลต่อการพบจ านวน
ชนิดพรรณไม้น้ าในอ่างเก็บน้ าที่ต่างกัน โดยขนาดพื้นที่สุ่มตัวอย่างที่ดีที่สุดจาก 5 ขนาดพื้นที่ที่ศึกษา คือขนาดพื้นที่ 80 และ 
100 ตารางเมตร ซึ่งมีจ านวนชนิดพรรณไมน้้ าที่พบไมแ่ตกต่างกัน (P>0.05) แต่แตกต่างมากกว่าขนาดพื้นที่ 10, 20 และ 40 ตารางเมตร 

 
ตารางที ่1 การเปรียบเทียบจ านวนชนิดของพรรณไม้น้ าที่พบจากการสุ่มตัวอย่างด้วยขนาดพื้นท่ีสุ่มตัวอย่างต่างกัน 5 ขนาด 

ปัจจัยบล็อค 
ปัจจัยศึกษา (ขนาดพ้ืนท่ีสุ่มตัวอย่าง) 

ค่าเฉลี่ย±SD 
10 ตร.ม. 20 ตร.ม. 40 ตร.ม. 80 ตร.ม. 100 ตร.ม.  

พื้นท่ีสุ่มท่ี 1 เท่ียวส ารวจที่ 1 7 9 10 13 13 10.40±2.61c 
พื้นท่ีสุ่มท่ี 1 เท่ียวส ารวจที่ 2 12 14 14 14 15 13.80±1.10a 
พื้นท่ีสุ่มท่ี 1 เท่ียวส ารวจที่ 3 9 11 11 13 13 11.40±1.67bc 
พื้นท่ีสุ่มท่ี 2 เท่ียวส ารวจที่ 1 5 8 8 9 9 7.80±1.64d 
พื้นท่ีสุ่มท่ี 2 เท่ียวส ารวจที่ 2 6 9 9 9 9 8.40±1.34d 
พื้นท่ีสุ่มท่ี 2 เท่ียวส ารวจที่ 3 9 11 13 14 14 12.20±2.17b 

ค่าเฉลี่ย±SD 8.00±2.53c 10.33±2.16b 10.83±2.32b 12.00±2.37a 12.17±2.56a  

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแนวเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

1.2 การวิเคราะห์การถดถอย 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตัวแปรต้นซึ่งได้แก่ขนาดของพื้นที่สุ่มตัวอย่าง

ที่ต่างกัน 5 ขนาด กับปัจจัยตัวแปรตามคือจ านวนชนิดของพรรณไม้น้ าเฉลี่ยที่พบตามขนาดพื้นที่สุ่มตัวอย่างดังกล่าวพบว่า
รูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้ง 2 ชุด มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของสมการลอกาลิทึมที่มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก  
โดยสมการความสัมพันธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์คือ Y = 1.6942 ln (x) + 4.5755 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิตัวก าหนดที่แสดงถึงระดับ
ความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลที่มีค่าในระดับที่สูงมาก คือ R² = 0.9352 ซึ่งบ่งช้ีว่าข้อมูลทั้ง 2 ชุด มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก 
โดยข้อมูลตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กันตามสมการที่แสดงไว้ถึงร้อยละ 93.52 และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงบ่งบอกว่า  
เมื่อปัจจัยตัวแปรต้นมีค่าเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ปัจจัยตัวแปรตามมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่การเปลี่ยนแปลงท่ีเพิ่มขึ้น
จะมีลักษณะการแบบเพิ่มขึ้นแบบค่อย ๆ ลดน้อยถอยลงตามปริมาณการเพิ่มของปัจจัยตัวแปรต้น กล่าวคือ ถ้าพ้ืนท่ีสุ่มตัวอย่าง
มีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น 10 ตารางเมตร จะส่งผลให้พบจ านวนชนิดพรรณไม้น้ าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอีก 3.90 ชนิด ถ้าพื้นท่ีสุ่มตัวอย่าง
มีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น 100 ตารางเมตร จะส่งผลให้พบจ านวนชนิดพรรณไม้น้ าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอีก 7.08 ชนิด และถ้า  
พื้นที่สุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น 400 ตารางเมตร ก็จะส่งผลให้พบจ านวนชนิดพรรณไม้น้ าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอีก 10.20 ชนิด 

หน้า 290



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2564 O1 

 

P21 

โดยมีจ านวนชนิดพรรณไม้น้ าที่เป็นค่าคงที่ตั้งต้นจ านวน 4.58 ชนิด (ภาพที่ 3) และเมื่อท าการพยากรณ์ด้วยการเพิ่มขนาด 
พื้นที่สุ่มตัวอย่างให้มากขึ้นเพื่อคาดการณ์หาขนาดพื้นที่ท่ีเหมาะสมที่สามารถพบชนิดพรรณไม้น้ าอย่างมีความเช่ือมั่นว่าสามารถ
เป็นตัวแทนของการสุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้ที่ประมาณร้อยละ 80 ขึ้นไป พบว่าโอกาสที่เป็นไปได้สูงสุดของการพบจ านวนชนิด
พรรณไม้น้ าจากชุดข้อมูลที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างในครั้งนี้มีค่าประมาณการที่ระดับ 16 - 17 ชนิด โดยขนาดพื้นท่ีสุ่มตัวอย่าง 
ที่มีความเหมาะสมและไดข้้อมูลที่มีความแมน่ าย าควรมขีนาดพื้นที่สุ่มตัวอย่างที่ระดับประมาณ 400 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่สุ่มตัวอยา่ง
ขนาด 20x20 เมตร ซึ่งมีความสอดคล้องตรงตามค าแนะน าของ มานพ (2545) ซึ่งจะท าให้ได้รับความเช่ือมั่นของข้อมูล  
จ านวนชนิดพรรณไม้น้ าที่ได้จากการศึกษาที่สูงมากถึงร้อยละ 88.2 - 93.8 ในขณะที่ขนาดพื้นที่สุ่มตัวอย่างที่ 80 - 100 ตารางเมตร 
มีค่าความเช่ือมั่นในการพบชนิดพรรณไม้น้ าที่ประมาณร้อยละ 70.6 - 75.0 เท่านั้น  

     

      
ภาพที่ 2 อิทธิพลของขนาดพื้นที่สุ่มตัวอย่างและบล็อกของกลุ่มตัวอย่างสุ่มที่มีผลต่อการส ารวจจ านวนชนิดของพรรณไม้น้ า  

ในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 

 
ภาพที่ 3 การศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลขนาดพื้นที่สุ่มตัวอย่างที่ต่างกันที่มีผลต่อการพบจ านวนชนิดพรรณไม้น้ าในอ่างเก็บน้ า 

ขนาดใหญ่ กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์  
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2. อิทธิพลของปัจจัยจ้านวนซ้้า (พ้ืนที่) ในการสุ่มตัวอย่างท่ีต่างกัน 
2.1 การประเมินค่าจ้านวนชนิดพรรณไม้น้้า 

จากการศึกษาเพื่อประเมินหาระดับของปัจจัยของจ านวนซ้ า (พื้นที่) ในการตัวอย่างสุ่มที่เหมาะสมส าหรับ
น าไปใช้ในการติดตามตรวจสอบชนิดพรรณไม้น้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ โดยมีปัจจัยของจ านวนซ้ า (พื้นที่) ที่ใช้ในการศึกษา 4 ระดับ 
คือ ขนาดพื้นท่ีสุ่มตัวอย่าง 1x1 เมตร จ านวน 3, 5, 7 และ 9 ซ้ า และบล็อคในการสุ่มตัวอย่างรวม 6 กลุ่ม จากการสุ่มตัวอย่าง 
3 เที่ยวส ารวจ และ 2 พื้นที่สุ่มตัวอย่าง พบว่า จ านวนซ้ า (พื้นที่) ของการสุ่มตัวอย่างด้วยกรอบไม้สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1x1 เมตร 
จ านวน 9 ซ้ า มีจ านวนชนิดของพรรณไม้น้ าที่พบมากที่สุด รองลงมาคือจ านวน 7, 5 และ 3 ซ้ า โดยมีจ านวนชนิด 
พรรณไม้น้ าที่พบเฉลี่ย 9.83±4.49, 9.33±4.76, 8.00±4.15 และ 6.17±2.04 ชนิด ตามล าดับ (ตารางที่ 2)  

เมื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาทดสอบสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางพบว่า จ านวนซ้ า
ของการสุ่มตัวอย่างขนาด 5, 7 และ 9 ซ้ า (ตารางเมตร) มีค่าเฉลี่ยของจ านวนชนิดพรรณไม้น้ าที่พบไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
โดยจ านวน 7 และ 9 ซ้ า มีค่าเฉลี่ยของจ านวนชนิดพรรณไม้น้ าที่พบแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) มากกว่าค่าเฉลี่ยของ
จ านวนชนิดพรรณไม้น้ าที่พบจากจ านวน 3 ซ้ า และเมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยของจ านวนชนิดพรรณไม้น้ าที่พบจ าแนกตามกลุ่ม 
(บล็อค) ตัวอย่างที่ศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างท้ัง 6 กลุ่ม มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) ออกเป็น 4 ระดับ 
ซึ่งแสดงว่าอิทธิพลของบล็อคมีผลต่อการพบจ านวนชนิดของพรรณไม้น้ าที่แตกต่างกัน (ภาพที่ 4) ซึ่งผลการศึกษากล่าว 
โดยรวมได้ว่าจ านวนซ้ า (พื้นที่) ที่สุ่มตัวอย่าง และกลุ่มของตัวอย่างสุ่มที่ต่างกันมีผลต่อการพบจ านวนชนิดของพรรณไม้น้ า  
ในอ่างเก็บน้ าที่ต่างกัน โดยจ านวนซ้ า (พื้นที่) ในการสุ่มตัวอย่างที่ดีที่สุดจาก 4 ระดับที่ศึกษา คือ จ านวน 7 ซ้ า (ตารางเมตร) 
แต่อย่างไรก็ตามจ านวนตัวอย่างสุ่ม 7 ซ้ า ดังกล่าว ก็ไม่ได้มีความแตกต่างทางสถิติไปจากจ านวนตัวอย่างสุ่มที่ระดับ 5 ซ้ า 

2.2 การประเมินปริมาณมวลชีวภาพของพรรณไม้น้้า 
จากการศึกษาเพื่อประเมินหาค่าของระดับปัจจัยของจ านวนซ้ า (พื้นที่) ในการตัวอย่างสุ่มที่เหมาะสมส าหรับ

น าไปใช้ในการติดตามตรวจสอบชนิดพรรณไม้น้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ โดยมีปัจจัยของจ านวนซ้ า (พื้นที่) ที่ใช้ศึกษาจ านวน 
4 ระดับ คือ ขนาดพื้นที่สุ่มตัวอย่าง 1x1 เมตร จ านวน 3, 5, 7 และ 9 ซ้ า และบล็อคในการสุ่มตัวอย่าง 6 กลุ่ม จากการสุ่มตัวอย่าง
รวม 3 เที่ยวส ารวจ และ 2 พื้นที่สุ่มตัวอย่าง พบว่าจ านวนซ้ า (พื้นที่) ของการสุ่มตัวอย่างด้วยกรอบไม้สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด  
1x1 เมตร ที่ระดับจ านวน 3 ซ้ า มีปริมาณความชุกชุมโดยมวลชีวภาพของพรรณไม้น้ าที่พบมากที่สุด รองลงมาคือจ านวน 
ที่ระดับ 5, 7 และ 9 ซ้ า โดยมีความชุกชุมโดยมวลชีวภาพของพรรณไม้น้ าเฉลี่ย 3,934.9±2,982.8, 3,450.2±2,376.1, 3,145.6±1,849.5 
และ 2,761.9±1,391.6 กรัมต่อตารางเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 3)  

เมื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาทดสอบสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางพบว่าจ านวนซ้ า
ของการสุ่มตัวอย่างทั้ง 4 ระดับ มีค่าเฉลี่ยของความชุกชุมโดยมวลชีวภาพของพรรณไม้น้ าที่พบไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
และเมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยของปริมาณความชุกชุมโดยมวลชีวภาพของพรรณไม้น้ าตามกลุ่ม (บล็อค) ตัวอย่างที่ศึกษาพบค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 กลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งแสดงว่าอิทธิพลของบล็อกมีผลต่อ 
ความชุกชุมโดยมวลชีวภาพของพรรณไม้น้ า (ภาพที่ 4) และเมื่อพิจารณาถึงค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (CV) ของข้อมูล
ระหว่างค่าเฉลี่ยของปริมาณความชุกชุมของพรรณไม้น้ ากับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เกิดขึ้นจากชุดข้อมูลดังกล่าว (ตารางที่ 3) 
พบว่าผลการศึกษาที่พบทั้ง 4 ระดับ มีแนวโน้มว่าค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของข้อมูลความชุกชุมโดยมวลชีวภาพของ
พรรณไม้น้ าอยู่ในระดับที่สูงมากอย่างยิ่ง โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 50.39-75.80 ซึ่งแสดงว่าข้อมูลดังกล่าวมีความแปรปรวน
อย่างมากและจะส่งผลให้ค่าเฉลี่ยที่ประมาณการได้นั้นมีความแม่นย าของที่ค่อนข้างน้อยมากตามไปด้วย ซึ่งมีความแตกต่าง  
ไปจากค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวนของข้อมูลที่พบตามกลุ่มตัวอย่างสุ่มที่ต่างซึ่งมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 10.61-33.48 
เท่านั้น  
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2.3 การวิเคราะห์การถดถอย 
จากการวิเคราะห์การถดถอยของชุดข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตัวแปรต้นซึ่งได้แก่จ านวนซ้ าหรือพื้นที่

ที่ใช้สุ่มตัวอย่างท่ีต่างกันกับปัจจัยตัวแปรตามคือจ านวนชนิดพรรณไม้น้ า (ภาพที่ 6ก) ความชุกชุมของพรรณไม้น้ า (ภาพที่ 6ข) 
และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (CV) (ภาพที่ 6ค) ผลการวิเคราะห์การถดถอยพบว่าข้อมูลดังกล่าวมีรูปแบบความสัมพันธ์กัน 
ในลักษณะของสมการลอกาลิทึมที่มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวกและสมการยกก าลังที่มีค่าเลขยกก าลังเป็นลบ โดยรูปแบบของสมการ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยตัวแปรตามที่เป็นจ านวนชนิดพรรณไม้น้ าคือ Y = 3.4346ln(x)+2.4506 มีค่าสัมประสิทธ์ิตัวก าหนด (R²) 
เท่ากับ 0.9913 ซึ่งบ่งช้ีว่าข้อมูลทั้ง 2 ชุด มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก โดยข้อมูลตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กันตามสมการ  
ถึงร้อยละ 99.13 ส่วนรูปแบบของสมการความสัมพันธ์ของปัจจัยตัวแปรตามที่เป็นความชุกชุมโดยมวลชีวภาพ คือ Y = 5607.5X-0.31 
มีค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R²) เท่ากับ 0.9742 ซึ่งบ่งช้ีว่าข้อมูลทั้ง 2 ชุด มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก โดยข้อมูลตัวแปรต้น 
มีความสัมพันธ์กันตามสมการถึงร้อยละ 97.42 ในขณะที่รูปแบบของสมการความสัมพันธ์ของปัจจัยตัวแปรตามที่เป็น 
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (CV) คือ Y = 117.19X-0.365 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R²) เท่ากับ 0.9326 ซึ่งบ่งช้ีว่า
ข้อมูลทั้ง 2 ชุด มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก โดยข้อมูลตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กันตามสมการถึงร้อยละ 93.26  

โดยเมื่อท าการพยากรณ์หรือคาดการณ์ล่วงหน้าด้วยการเพิ่มจ านวนค่าตัวแปรต้นให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
จนถึงระดับประมาณ 300 ซ้ า หรือมีพ้ืนท่ีสุ่มประมาณ 300 ตารางเมตร จะเห็นว่าระดับค่าของปัจจัยตัวแปรตามในแกน Y นั้น 
แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่น้อยมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากกราฟที่แสดงในภาพที่ 6ค จะพบว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนมีแนวโน้มลดลงไปต่ าสุดถึงที่ระดับประมาณร้อยละ 15 ซึ่งถ้าอ้างอิงตามหลักการสถิติทั่วไป  
เมื่อค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนมีค่าน้อยกว่าที่ระดับร้อยละ 33 ก็จะแสดงว่าค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลดังกล่าวที่ประมาณการได้นั้น
มีระดับความแม่นย าและมีความน่าเช่ือถืออย่างมาก ดังนั้นที่ระดับค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 33 
ดังกล่าว จะต้องท าการสุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ซ้ าหรือ 30 ตารางเมตรขึ้นไป จึงจะท าให้ค่าเฉลี่ยที่ได้มีความน่าเช่ือถืออย่างมาก 
อย่างไรก็ตามในแนวทางปฏิบัติ การที่จะท าให้ได้รับข้อมูลที่มีความแม่นย ามากขึ้นก็จ าเป็นจะต้องแลกมาด้วยจ านวนค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการเพื่อเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างที่เพิ่มขึ้น และต้องมีการเพิ่มปริมาณการลงแรงท างานและระยะเวลา  
ที่ใช้ด าเนินการเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นในเบื้องต้นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกแนวทางการสุ่มตัวอย่างท่ีน าไปใช้ปฏิบัติงานในแต่โครงการ
หรือแต่ละการศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีการประเมินระดับของความแม่นย าของข้อมูลที่สามารถยอมรับได้เปรียบเทียบกับจ านวน
ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ด าเนินการร่วมกับปริมาณความต้องการแรงงาน และระยะเวลาที่จ าเป็นต้องใช้ด าเนินการในเบื้องต้นก่อน 
แล้วจึงค่อยก าหนดระดับความแม่นย าต่ าสุดของข้อมูลที่สามารถยอมรับได้และน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจ านวนชนิดของพรรณไม้น้ า โดยการสุ่มตัวอย่างด้วยกรอบไม้สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1x1 ตารางเมตร  

ที่จ านวนซ้ ามวลชีวภาพต่างกัน 4 ระดับ 

ปัจจัยบล็อคท่ีศึกษา 
ปัจจัยศึกษา (จ านวนซ้ าของตัวอย่างสุ่ม)  

ค่าเฉลี่ย±SD 
3 ซ้ า 5 ซ้ า 7 ซ้ า 9 ซ้ า 

พื้นท่ีสุ่มท่ี 1 เท่ียวส ารวจที่ 1 7 9 10 10 9.00±1.41b 

พื้นท่ีสุ่มท่ี 1 เท่ียวส ารวจที่ 2 9 15 17 17 14.50±3.79a 

พื้นท่ีสุ่มท่ี 1 เท่ียวส ารวจที่ 3 6 7 11 11 8.75±2.63b 

พื้นท่ีสุ่มท่ี 2 เท่ียวส ารวจที่ 1 3 3 3 3 3.00±0.00d 

พื้นท่ีสุ่มท่ี 2 เท่ียวส ารวจที่ 2 5 5 6 9 6.25±1.89c 

พื้นท่ีสุ่มท่ี 2 เท่ียวส ารวจที่ 3 7 9 9 9 8.50±1.00bc 

ค่าเฉลี่ย±SD 6.17±2.04b 8.00±4.15ab 9.33±4.76a 9.83±4.49a  

หมายเหต ุตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันในแนวเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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ภาพที่ 5 อิทธิพลของจ านวนซ้ าในการสุ่มตัวอย่างและบล็อคของกลุ่มตัวอย่างสุ่มที่มีผลต่อการส ารวจมวลชีวภาพของพรรณไม้น้ า 
ในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 

 

 
 

    
 

ภาพที่ 6 การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นของจ านวนซ้ าในการสุ่มตัวอย่างกับปัจจัยตัวแปรตามที่ต่างกัน 3 กลุ่ม ของ
การศึกษาปริมาณความชุกชุมโดยมวลชีวภาพของพรรณไม้น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 
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3. ชนิดพันธุ์ของพรรณไม้น้้าท่ีส้ารวจพบ 
ผลจากการส ารวจชนิดของพรรณไม้น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงเดือนมีนาคม (ฤดูร้อน) มิถุนายน (ฤดูฝน) 

และพฤศจิกายน (ฤดูหนาว) พบว่ามีพรรณไม้น้ าทั้งสิ้น 20 วงศ์ 23 สกุล 32 ชนิด โดยจ าแนกชนิดที่พบตามหลักของการจ าแนก
อาณาจักรพืชได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ พืชกลุ่มเฟิร์น และพืชกลุ่มมีดอกทั้งใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ ซึ่งพบพืชกลุ่มเฟิร์น  
(Division Chlorophyta) จ านวน 3 วงศ์ ได้แก่ Marsileaceae, Salviniaceae และ Azollaceae ส่วนพืชมีดอก (Division Anthophyta) 
กลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Mocotyledonae) พบจ านวน 7 วงศ์ ได้แก ่Hydrocharitaceae, Potamogetonaceae, Najadaceae, 
Pontederiaceae, Araceae, Cyperaceae และ Poaceae กลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (Dicotyledonae) พบจ านวน 10 วงศ์ ได้แก่ 
Ceratophyllaceae, Polygonaceae, Amaranthaceae, Convolvulaceae, Lentibulariaceae, Mimosaceae, 
Fabaceae, Onagraceae, Asteraceae และ VERBENAECE (ตารางที่ 4) ซึ่งพบว่ามีกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่มากที่สุด (50%) 
รองลงมาคือกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (35%) และกลุ่มเฟิร์น (15%) ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างไปจากการศึกษาของนิศาชล และคณะ (2558) 
ที่ศึกษาความหลากหลายและการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ าในบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ในช่วงเดือนธันวาคม 2555 ถึง
กันยายน 2556 โดยเก็บตัวอย่าง 4 ครั้ง พบพรรณไม้น้ าทั้งสิ้น 21 วงศ์ 38 ชนิด จ าแนกตามอาจักรพืชได้ 4 กลุ่ม คือ พืชกลุ่มแอลจี 
พืชกลุ่มไบรโอไฟต์ และพืชกลุ่มมีดอกท้ังใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ โดยพบพืชกลุ่มมีดอกแบบใบเลี้ยงเดี่ยวมากท่ีสุด (48.72%)  

พรรณไม้น้ าที่พบท้ังหมด 32 ชนิด แบ่งเป็นประเภทใต้น้ า (submerged plants) 4 ชนิด (12.50%) ประเภทลอยน้ า 
(floating plants) 6 ชนิด (18.75%) ประเภทโผล่เหนือน้ า (emerged plants) 2 ชนิด (6.25%) และประเภทชายน้ า (marginal plant) 
20 ชนิด (62.50%) (ตารางที่ 5) โดยพรรณไม้น้ าประเภทชายน้ าพบมากที่สุด ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับการส ารวจ
พรรณไม้น้ าในหนองหาร จังหวัดสกลนคร ที่พบพรรณไม้น้ าประเภทชายน้ ามากที่สุด 20 ชนิด จากจ านวนพรรณไม้น้ า 
ที่พบท้ังสิ้น 41 ชนิด (ประมุข และคณะ, 2548) การส ารวจพรรณไม้น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ในครั้งนี้พบว่ามีพรรณไม้น้ า
ในวงศ์ Cyperaceae (วงศ์กก) มากที่สุดร้อยละ 15.62 ซึ่งพรรณไม้น้ าในวงศ์นี้เป็นตัวแทนส าคัญที่สามารถพบได้หลายชนิด 
ในระบบนิเวศแหล่งน้ าจืด เช่น อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ (Bini et al., 2005) และสอดคล้องกับการรายงานของ Dienye and Olopade (2017) 
ที่ส ารวจพรรณไม้น้ าในทะเลสาบ Oyan ประเทศไนจีเรีย พบว่ามีพรรณไม้น้ าในสกุล Cyperaceae และ Poaceae มากที่สุด 
เช่นเดียวกับรายงานของสุจินต์ และคณะ (2553) ได้ส ารวจพรรณไม้น้ าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จังหวัด  
พบวงศ์ Cyperaceae มีจ านวนชนิดมากที่สุด และรายงานของ นิศาชล และคณะ (2558) ที่ส ารวจพรรณไม้น้ าในบึงโขงหลง 
จังหวัดบึงกาฬ พบพรรณไม้น้ าวงศ์ Cyperaceae มากที่สุดถึง 5 ชนิด 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. การสุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้น้ าด้วยสายตาควรท าการสุ่มตัวอย่างในขนาดพื้นที่ศึกษา  
ที่มีขนาด 400 ตารางเมตร หรือขนาดพื้นที่สุ่ม 20x20 เมตร ซึ่งจะท าให้ได้ตัวแทนจ านวนชนิดของพรรณไม้น้ าที่ใกล้เคียง 
กับจ านวนชนิดที่มีอยู่จริงในแหล่งน้ าน้ัน โดยมีระดับความเชื่อมั่นของข้อมูลมากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป ทั้งนี้สืบเนื่องจากรูปแบบ
การกระจายของพรรณไม้น้ ามีลักษณะการกระจายเป็นแบบกลุ่มก้อนที่เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละชนิดเด่นที่พบในพื้นที่ย่อย ๆ 
ไม่ได้มีลักษณะการกระจายเป็นแบบสุ่มที่สม่ าเสมอกันในทุกพื้นที่ ดังนั้นถ้าใช้พื้นท่ีสุ่มตัวอย่างมีขนาดที่เล็กมากเกินไปก็จะท าให้
ไม่สามารถได้ตัวแทนท่ีถูกต้องและครบถ้วนตามที่มีอยู่จริง 

2. การสุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาปริมาณความชุกชุมของพรรณไม้น้ าโดยมวลชีวภาพควรท าการสุ่มตัวอย่างด้วยจ านวนซ้ า
ของตัวอย่างสุ่มที่ไม่น้อยกว่าจ านวน 5-7 ซ้ า และขนาดของพื้นที่ที่ใช้สุ่มตัวอย่างควรจะต้องมีขนาดพื้นที่สุ่มรวมกันตั้งแต่  
30 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งจะท าให้ได้รับข้อมูลที่มีความแม่นย าและมีความเช่ือมั่นมากกว่าร้อยละ 80 ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิง
จ านวนชนิดที่พบและปริมาณมวลชีวภาพของแต่ละชนิดพรรณไม้น้ าดังกล่าวด้วย แต่ถ้าสุ่มตัวอย่างในระดับพื้นท่ีที่ขนาดน้อยลง
ก็จะส่งผลให้ค่าปริมาณความชุกชุมโดยมวลชีวภาพที่ประเมินได้มีแนวโน้มว่าจะมีค่าสูงมากเกินกว่าความเป็นจริงของแหล่งน้ า 
และจ านวนชนิดของพรรณไม้น้ าที่พบก็จะมีจ านวนน้อยกว่าที่มีอยู่จริงในแหล่งน้ านั้นด้วย โดยประเด็นที่ส าคัญของกา รสุ่ม
ตัวอย่างต้องด าเนินการให้ครอบคลุมช่วงเวลาที่มีความแตกต่างกันของฤดูกาลและปริมาณน้ าท่าที่ในรอบปีของแหล่งน้ านั้นด้วย  
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ตารางที ่4 ความหลากหลายของชนิดพรรณไม้น้ าที่ส ารวจพบท้ังหมดในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ปี 2560 
 

ช่ือวงศ์ ช่ือวิทย ์ ช่ือไทย 

1. MARSILEACEAE 1. Marsilea crenata Presl 1. ผักแว่น 
2. SALVINIACEAE 2. Salvinia cucullata Roxb. 2. จอกหูหน ู
3. AZOLLACEAE 3. Azolla pinnata R. BR. 3. แหนแดง 
4. HYDROCHARITACEAE 4. Ottelia alismoides (L.) Pers. 4. สันตะวาใบพาย 
 5. Hydrilla verticillata (L.f.) Royle 5. สาหร่ายหางกระรอก 
5. POTAMOGETONACEAE 6. Potamogeton malaianus Miq. 6. ดีปลีน้ า 
6. NAJADACEAE 7. Najas graminea Del. 7. สาหร่ายเส้นด้าย 
7. PONTEDERIACEAE 8. Eichornia crassipes (Mart.) Solms. 8. ผักตบชวา 
8. ARACEAE 9. Pistia strationtes L. 9. จอก 
9. CYPERACEAE 10. Cyperus pulcherrimus Willd. Ex Kunth 10. กกข้ีหมา 
      Cyperus pilosus Vahl. 11. กกสามเหลีย่ม 
      Cyperus imbricatus Retz. 12. กกสามเหลีย่มเล็ก 
      Cyperus rotundus L. 13. หญ้าแห้วหม ู
       Cyperus procerusRottb. 14. หญ้าตะกรบั 
 11. Fimbristylis miliacea (L.) Vahl 15. หญ้าหนวดแมว 
10. POACEAE 12. Leersia hexandra Sw. 16. หญ้าไซ 
 Brachiaria mutica(Forsk.) Stapf 17. หญ้าขน 
 Imperata cylindrica (L.) P. Beauv 18. หญ้าคา 
11. CERATOPHYLLACEAE 13. Ceratophyllum demersum (L.) 19. สาหร่ายพุงชะโด 
12. POLYGONACEAE 14. Polygonum tomentosum Willd. 20. เอื้องเพ็ดม้า 
      Polygonum glabrum Willd. 21. ผักไผ่น้ า 
13. AMARANTHACEAE 15. Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 22. ผักเปด็น้ า 
     Alternanthera sessilis (L.) DC. 23. ผักเปด็แดง 
14. CONVOLVULACEAE 16. Ipomoea aquatica Forsk. 24. ผักบุ้ง 
15. LENTIBULARIACEAE 17. Utricularia aurea Lour 25. สาหร่ายข้าวเหนียว 
16. MINOSACEAE 18. Neptunia oleracea (Lour.) 26. ผักกระเฉด 
 19. Mimosa pigra L. 27. ไมยราบยักษ ์
17. FABACEAE 20. Sesbania javanica Mig 28. โสน 
18. ONAGRACEAE 21. Jussiaea linifolia Vahl 29. เทียนนา 
     Jussiaea repens L. 30. แพงพวยน้ า 
19. ASTERACEAE 22. Eclipta prostrata L. 31. กะเม็ง 
20. VERBENAECE 23. Lippia nodiflora Rich. 32. หญ้าเกล็ดปลา 
รวม     20 (วงศ์)               23 (สกุล) 32 (ชนิด) 
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ตารางที่ 5 เขตอาศัยของชนิดพรรณไม้น้ าท่ีส ารวจพบในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ปี 2560  
 

 เขตอาศัย 
ชื่อไทย ใต้น้ า ลอยน้ า โผล่เหนือน้ า ชายน้ า 

1. ผักแว่น    + 
2. จอกหูหนู  +   
3. แหนแดง  +   
4. สันตะวาใบพาย   +  
5. สาหร่ายหางกระรอก +    
6. ดีปลีน้ า   +  
7. สาหร่ายเส้นด้าย +    
8. ผักตบชวา  +   
9. จอก  +   
10. กกขี้หมา    + 
11. กกสามเหลี่ยม    + 
12. กกสามเหลี่ยมเล็ก    + 
13. หญ้าแห้วหมู    + 
14. หญ้าตะกรับ    + 
15. หญ้าหนวดแมว    + 
16. หญ้าไซ    + 
17. หญ้าขน    + 
18. หญ้าคา    + 
19. สาหร่ายพุงชะโด +    
20. เอื้องเพ็ดม้า    + 
21. ผักไผ่น้ า    + 
22. ผักเป็ดน้ า    + 
23. ผักเป็ดแดง    + 
24. ผักบุ้ง  +   
25. สาหร่ายข้าวเหนียว +    
26. ผักกระเฉด  +   
27. ไมยราบยักษ์    + 
28. โสน    + 
29. เทียนนา    + 
30. แพงพวยน้ า    + 
31. กะเม็ง    + 
32. หญ้าเกล็ดปลา    + 
รวม (32 ชนิด) 4 ชนิด 6 ชนิด 2 ชนิด 20 ชนิด 
ร้อยละ (100%) 12.50% 18.75% 6.25% 62.50% 
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3. การส ารวจพรรณไม้น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ทั้งสองวิธีการส ารวจ พบมีจ านวนชนิดพรรณไม้น้ ารวมทั้งสิ้น 
20 วงศ์ 23 สกุล 32 ชนิด ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเภท คือ ประเภทใต้น้ า (submerged plants) 4 ชนิด (12.50%) ประเภท
ลอยน้ า (floating plants) 6 ชนิด (18.75%) ประเภทโผล่เหนือน้ า (emerged plants) 2 ชนิด (6.25%) และประเภทชายน้ า 
(marginal plant) 20 ชนิด (62.50%) 
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การบ้าบัดน ้าทางชีวภาพในระบบน ้าหมุนเวียนโดยใช้สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J Agardh) 
 
เพ็ญแข คุณาวงค์เดช 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 
บทคัดยอ 

การบ าบัดน้ าทางชีวภาพในระบบน้ าหมุนเวียนโดยใช้สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentilifera) ประกอบด้วย 
ถังเลี้ยงปลาซึ่งมีปลาการ์ตูน Amphiprion clarki 12 ตัว/ถัง และถังบ าบัดน้ าซึ่งมีสาหร่ายพวงองุ่นที่ความหนาแน่น 4 ระดับ 
(0, 2, 4 และ 6 กรัม/ลิตร/ระบบ) ในแต่ละระบบน้ าหมุนเวียนใช้น้ าทะเลความเค็ม 32 ส่วนในพันส่วน จ านวน 30 ลิตร  
มีอัตราการไหลเวียน 800 ลิตร/ช่ัวโมง และให้แสงกับสาหร่าย 13 ,094.4±5,805.9 ลักซ์ 12 ช่ัวโมง/วัน ส่วนชุดควบคุม 
ถังบ าบัดไม่ให้แสง ด าเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 49 วัน เพื่อศึกษา 1) การเติบโ ตจ าเพาะของสาหร่ายพวงองุ่น  
2) การเติบโตจ าเพาะ , อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และอัตรารอดตายของปลาการ์ตูน และ 3) คุณภาพน้ า  
แต่ละระบบน้ าหมุนเวียน ผลการทดลองพบว่า ชุดทดลองที่มีสาหร่ายบ าบัด 2 กรัม/ลิตร สาหร่ายมีการเติบโตจ าเพาะสูงสุด 
และทุกชุดทดลองที่สาหร่ายมีอายุมากกว่า 35 วัน มีการเติบโตจ าเพาะลดลง ปลาที่เลี้ยงในระบบหมุนเวียนที่มีสาหร่ายบ าบัดน้ า
ทุกชุดทดลองแสดงค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อลดลงและมีอัตรารอดสูงกว่าชุดควบคุมที่ไม่มีสาหร่ายบ าบัด แต่  
การเติบโตจ าเพาะของปลาทุกชุดทดลองและชุดควบคุมแสดงค่าไม่แตกต่างกัน คุณภาพน้ าในช่วงมีแสงของทุกชุดทดลองที่มี
สาหร่ายบ าบัดมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (DO), กรด-ด่าง (pH), ความเป็นด่าง (alkalinity) สูงกว่า และ 
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในน้ า (CO2(aq)) ต่ ากว่าชุดควบคุมที่ไม่มีสาหร่ายบ าบัด แต่ในช่วงไม่มีแสงคุณภาพน้ าของ 
ชุดทดลองที่มีสาหร่ายบ าบัดมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าลดลงต่ ากว่า และ คาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในน้ าเพิ่มสูงกว่า
ชุดควบคุมที่ไม่มีสาหร่ายบ าบัด คุณภาพน้ าของชุดทดลองที่มีสาหร่ายบ าบัดมีปริมาณสารประกอบไนโตรเจนต่ ากว่าชุดควบคุม
ที่ไม่มีสาหร่าย และชุดทดลองที่มีสาหร่ายบ าบัดที่ความหนาแน่น 2 กรัม/ลิตร แสดงอัตราการลดลงของสารประกอบไนโตรเจน
ในน้ าได้สูงสุด แต่คุณภาพน้ าของทุกชุดทดลองที่มีสาหร่ายและชุดควบคุมไม่มีสาหร่ายบ าบัดมีปริมาณฟอสเฟตที่ละลายน้ า  
ไม่แตกต่างกัน 
 
ค้าส ้าคัญ:  สาหร่ายพวงองุ่น บ าบัดน้ าทางชีวภาพ ระบบน้ าหมุนเวียน ปลาการ์ตูนลายปล้อง 
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Biological water treatment in Recirculating Aquaculture System  
by using Caulerpa lentillifera J Agardh 
 
Phenkae Kunawongdet 
Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center 
 
Abstract  

Biological water treatment using Caulerpa lentillifera was studied in a Recirculating Aquaculture 
System (RAS) with 4 culture densities (0, 2, 4 and 6 g/L/system). Each RAS unit consisted of a fish tank 
stocked with 12 Amphiprion clarkii and a purification basin contained seaweed. Each RAS unit was filled with 
30 L of seawater at 32 ppt, running at a circulation rate of 800 L/hr, and the seaweed culture was lighted at 
13,094.4±5,805.9 Lux for 12 hr/day. The control was run without seaweed and lighted. The experiment  
ran for 49 days and the following parameters were recorded: 1) C. lentillifera specific growth rate (SGR),   
2) A. clarkii SGR, food conversion ratio (FCR), and survival rate, and 3) water quality of each RAS unit. 
Results indicated that the experiment with seaweed density at 2 g/L showed the highest SGR  
and all experiments with seaweed aged more than 35 days showed the decreasing the SGR Fishes reared 
in RAS units with water treated by seaweed resulted lower FCR and higher survival rate than  
those without seaweed. However, the fish SGR among RAS treatments were not significantly 
different.Water qualities in all seaweed treatments during lighted periods including DO, pH and alkalinity 
were higher while CO2(aq) was lower than those without seaweed. However, during dark period DO  
of the former treatments were lower while CO2(aq) were higher than those of the latter treatment.  
The concentrations of N-compounds in water with seaweed treatments were lower than those without 
seaweed. The treatment with 2 g/L seaweed showed the highest N-compounds reduction rate.  
The concentrations of soluble phosphate were not significantly different among all treatments and control. 

 
Keywords:  Caulerpa lentillifera, Biological water treatment, Recirculating Aquaculture System, Amphiprion clarkia 
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การประเมนิแผนธรุกจิการผลติปูมา้ (Portunus pelagicus) นิม่ภายในโรงเรอืน 
 
อนรุกัษ์ สขุดารา1* ประภาพร ดมีาก2 วาสนา อากรรตัน1์ และ วฒุิชยั อ่อนเอีย่ม1 
1สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
2กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปด้านการผลิต และวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนทางการเงินของ  
การเลี้ยงปูม้านิ่มภายในโรงเรือน โดยจำลองแผนธุรกิจการผลิต 2 รูปแบบ คือ ผลิตปูม้านิ่มโดยใช้ปูม้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยง 
(แผนการผลิตที่ 1) และผลิตปูม้านิ่มโดยใช้ปูม้าที่ได้จากธรรมชาติ (แผนการผลิตที่ 2) รูปแบบการผลิตละ 4 ซ้ำ ผลการศึกษา
พบว่าแผนการผลิตที่ 1 ปูม้ามีอัตราการตายระหว่างการเลี้ยงต่ำ มีเปอร์เซ็นต์ผลผลิตปูนิ่ม และผลผลิตต่อรอบการผลิตสูงกว่า
แผนการผลิตที่ 2 (P<0.05) นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ทางการเงิน พบว่า แผนการผลิตที่ 1 มีความเหมาะสมในการลงทุน
เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 43,101.4 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.1 และอัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับ 25.9% แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุนและผลประโยชน์ของการลงทุน แผนการผลิตนี้
ยังคงมีความเสี่ยงอยู่บ้าง ส่วนแผนการผลิตที่ 2 ไม่มีความเหมาะสมในการลงทุนเนื่องจากมี NPV เป็นค่าติดลบ (-298,876.7 บาท) 
BCR มีค่าน้อยกว่า 1 (0.3) และ IRR เท่ากับ 0.0% ที่อัตราคิดลดร้อยละ 7.5% ต่อปี การวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่า การผลิต 
ปูม้านิ่มภายในโรงเรือนตามรูปแบบแผนการผลิตที่  1 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรรายย่อยสำหรับนำไปใช้ใน 
การประกอบอาชีพต่อไป 
 
คำสำคัญ: ปูม้านิ่ม แผนการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน 
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Evaluation of business plan for soft-shell blue swimming crab (Portunus pelagicus) 
production in hatchery 
 
Anurak Sookdara1* Prapapron Deemark2 Wasana Arkronrat1 and Vutthichai Oniam1 
1Klongwan Fisheries Research Station, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Prachuap Khiri Khan 
2Coastal Aquaculture Research and Development Division, Department of Fisheries 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to investigate the general information concerning production 
and a financial analysis of soft-shell blue swimming crab production in hatchery. Two types of production 
business plans were simulated; using crab from aquaculture (business plan 1) and crab from nature 
(business plan 2), and designing four crops per model. Results showed that soft-shell crab production 
under business plan 1 revealed low mortality rate, and produced soft-shell crab with higher production 
than of business plan 2 (P<0.05). In addition, the financial analysis of investment showed that soft-shell crab 
production under business plan 1 covered the cost as the net present value (NPV) was positive value equal 
43,101.4 THB, the benefit cost ratio (BCR) was 1.1, and the internal rate of return (IRR) was 25.9%. If the changes 
of cost and benefit of the investments, this production plan might have some risks. Meanwhile, business plan 2 
did not cover the cost as the NPV was negative value (-298,876.7 THB), the BCR was value less than 1 (0.3) 
and the IRR was 0.0% at discount rate of 7.5% per year. This study indicated that business plan 1 was  
an alternative option for soft-shell crab production in hatchery for small scale farming in the future. 
 
Keywords: Soft-shell blue swimming crab, business plan, cost and benefit 
   
*Corresponding author: Klongwan Fisheries Research Station 447 Moo 1, Klongwan Subdistrict,  
 Mueang District, Prachuap Khiri Khan Province 77000 Tel. 0 3266 1301  
 E-mail: anurek.s@nsru.ac.th 

หน้า 303



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 O1 

 

P23 

บทนำ 
 ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) เป็นปูที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย 
เนื่องจากเป็นอาหารทะเลที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย เป็นที่ต้องการของตลาดท้องถิ่น ตลาดในประเทศ และตลาด
ต่างประเทศ อีกทั้ง ปูม้ายังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ ซึ่งผลิตภัณฑ์จากปูสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายพันล้านบาท  
(กรมประมง, 2562) แต่เนื่องจากปัจจุบัน ทรัพยากรปูม้าในท้องทะเลไทยมีปริมาณลดลงและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  
การศึกษาวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงปูม้าจึงจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อให้ผลผลิตของปูที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเข้ามาทดแทน
ผลผลิตปูจากธรรมชาติในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สำหรับประเทศไทย องค์ความรู้ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปูม้า
ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีผลผลิต และอัตรารอดตายที่สูงขึ้น (วารินทร์ และคณะ, 2548; วุฒิชัย และวาสนา, 2558; 
วาสนา และคณะ, 2562; Oniam and Arkronrat, 2013) ดังนั้น การส่งเสริมการเลี้ยงปูม้าในเชิงพาณิชย์จึงมีแนวโน้ม 
ที่น่าจะปฏิบัติได้  
 ปูม้าเป็นปูอีกชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาไปสู่การผลิตเป็นปูนิ่ม (soft-shell crab) ซึ่งปูนิ่มเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
ชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ผลิตได้จากปูที่ลอกคราบใหม่ ๆ ที่มีลักษณะกระดองนิ่มสามารถบริโภคได้ทั้งตัว ปัจจุบัน 
ปูท่ีใช้ผลิตปูนิ่มในประเทศไทยคือ ปูทะเล (Scylla sp.) หรือที่เรียกว่าปูดำ ซึ่งมักพบปัญหาการขาดแคลนพันธุ์ปูจากธรรมชาติ
จนต้องนำเขาพันธุ์ปูจากต่างประเทศเพื่อนำมาผลิตเป็นปูนิ่ม ทำให้มักประสบกับปัญหาด้านความไม่แน่นอนของแหล่งพันธุ์  
และมีผลทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย (อันธิกา, 2548; โสมวิภา, 2549; บรรจง, 2550) ซึ่งธุรกิจในลักษณะนี้จึงมีความเสี่ยง
ค่อนข้างมากต่อการลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ การเลี้ยงปูทะเลนิ่มต้องใช้พื้นที่มาก ใช้ทุนในการดำเนินการสูง 
เกษตรกรรายย่อยดำเนินการตามได้ยาก (บุญรัตน์, 2550) ด้วยเหตุนี้ การผลิตปูม้านิ่มจึงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจ แต่อย่างไรก็ตาม 
ผู้ที่สนใจการเลี้ยงปูม้านิ่มควรต้องมีความรอบรู้ในเรื่องน้ี โดยเฉพาะสภาพการผลิต รวมไปถึงความคุ้มค่าในการลงทุน  
 การพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปูม้านิ่มของเกษตรกรรายย่อย ด้วยการนำแนวทางการทำเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะด้านของการใช้พื้นที่ไม่มาก และการลงทุนไม่สูงมากนักจึงมีความจำเป็น 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปด้านการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนทางการเงินของ  
การเลี้ยงปูม้านิ่มภายในโรงเรือน ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจประกอบธุรกิ จการผลิตปูม้านิ่มเพื่อ
นำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ หรือแผนการผลิตต่อไป 
 
วธิีการศกึษา 
 ขอบเขตการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตปูม้านิ่ม การวิเคราะห์ต้นทุน และ
ผลตอบแทนท่ีได้รับ โดยจำลองแผนธุรกิจการผลิตปูม้านิ่ม 2 แผนการผลิต คือ 1) การผลิตปูม้านิ่มโดยใช้ปูม้าที่ได้จากการเลี้ยง 
และ 2) การผลิตปูม้านิ่มโดยใช้ปูม้าที่ได้จากธรรมชาต ิ
 การผลิตปูมา้นิ่มภายในโรงเรือน 
  นำปูม้าขนาด 15 - 20 ตัว/กก. มาแยกเลี้ยงในตะกร้าเลี้ยงปูนิ่มขนาด 20×26×10 ลบ.ซม. บนแพท่อ PVC 
ที่ลอยอยู่ในบ่อคอนกรีต ซึ่งโมเดลศึกษานี้ใช้บ่อคอนกรีตขนาด 1.2×6.0×1.0 ลบ.ม. ที่อยู่ภายใต้โรงเรือนขนาด 5.0×6.0 ม.  
ใช้พื้นที่เลี้ยงปูประมาณ 70% ของพื้นที่บ่อ หรือเลี้ยงปูในตะกร้าจำนวน 100 ตะกร้า/บ่อ (ภาพที่ 1ก) ตะกร้าที่ใช้เลี้ยงปูม้านิ่ม
จะดัดแปลงมาจากตะกร้าเลี้ยงปูนิ่มทั่วไป คือ นำฝาครอบปิดตะกร้าด้านบนออก และตัดผืนอวนขนาดเท่ากับความกว้าง -ยาว
ของตะกร้า จากนั้นผูกผืนอวนยึดติดกับตัวตะกร้าแทนฝาครอบตะกร้า ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบการลอกคราบของปูม้า
ระหว่างการเลี้ยงเพื่อผลิตเป็นปูนิ่ม (ภาพที่ 1ข) เลี้ยงปูม้าในตะกร้าด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับกุ้งทะเล (ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.5 มม. โปรตีน 38% ไขมัน 5% กาก 3% และความช้ืน 12%) โดยให้อาหารวันละ 1 มื้อ ในช่วงเช้า (9.00 - 10.00 น.) 
ที่อัตราการให้ประมาณ 3% ของนำหนักตัวปู/วัน (วุฒิชัย และคณะ, 2555) 
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(ก) (ข) 
ภาพที่ 1 โรงเรือนผลิตปมู้านิ่ม (ก) และผลผลิตปมู้านิ่มที่ได้ (ข) 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  เก็บและรวบรวมข้อมูลดา้นการผลิตปูม้านิ่มตามแผนการผลิตที่กำหนด ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ผลผลิต ต้นทุน 
และผลตอบแทนจากกิจกรรมการผลิตปูม้านิ่มภายในโรงเรือนของสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562 รูปแบบการผลิตละ 4 รอบการผลิต 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive method) ซึ่งจะใช้อธิบายถึงสภาพทั่วไปของการผลิตปูม้านิ่ม ทั้ง 2 รูปแบบ 
ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินงาน และวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative method) ซึ่งแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์
การตัดสินใจลงทุนโครงการ ตามวิธีการวิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์ (cost-benefit analysis, CBA) โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(net present value, NPV) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (benefit cost ratio, BCR) และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 
(internal rate of return, IRR ) เป็นตัวชีวัดความสำเร็จของโครงการ (ชูชีพ, 2544) ดังนี ้
  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) คือ ผลตอบแทนสุทธิของการลงทุนผลิตปูม้านิ่มที่ปรับค่าตลอดอายุโครงการ  
โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสินใจโครงการว่าถ้า NPV มีค่ามากกว่าศูนย์ หรือมีค่าเป็นบวก แสดงว่าการการผลิตปูม้านิ่มนี้มีความเหมาะสม 
ที่จะลงทุนได้ แต่ถ้า NPV มีค่าน้อยกว่าศูนย์ หรือมีค่าติดลบ แสดงว่าโครงการนี้ไม่เหมาะที่จะลงทุน ซึ่งคำนวณ NPV ได้จาก 
 

 
 
  อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) คือ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ (present value benefit, PVB) 
หารด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (present value of costs, PVC) โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสินใจที่แสดงว่าโครงการ 
มีความเหมาะสม และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ คือ BCR เท่ากับหน่ึง หรือมีค่ามากกว่าหนึ่ง ซึ่งคำนวณ BCR ได้จาก 

 

 
 

หน้า 305



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 O1 

 

P23 

  อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) คือ อัตราคิดลด r (discount rate) ท่ีทำให้ค่า NPV ของโครงการ
เท่ากับศูนย์ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจคือ ทำการเปรียบเทียบค่า IRR ที่คำนวณได้ กับค่าของอัตราคิดลด หรือค่าเสียโอกาส
เงินลงทุนที่เป็นเกณฑ์หรือมาตรฐาน ซึ่งกำหนดไว้ก่อนแล้ว ถ้าค่า IRR ที่คำนวณได้สูงกว่าอัตราคิดลดที่กำหนดแสดงว่า การลงทุน
ของกิจการให้ผลคุ้มค่า แต่ถ้าต่ำกว่าแสดงว่า การลงทุนของกิจการให้ผลไม่คุ้มค่า ซึ่งสามารถคำนวณได้ ดังนี ้

 

 
 
  นอกจากนี้ วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (sensitivity analysis) ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบ
จากความเสี่ยง และความไม่แน่นอนในอนาคตเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยใช้ผลการวิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์ 
(cost-benefit analysis, CBA) มาประยุกต์ใช้ภายใต้ข้อสมมุติที่แตกต่างกันออกไปได้แก่ 1) กรณีที่ต้นทุนเพิ่มขึ้น 20%  
(และผลประโยชน์คงที่ 2) กรณีที่ผลประโยชน์ลดลง 20% และต้นทุนคงที่ และ 3) กรณีที่ต้นทุนเพิ่มขึ้น 20% และผลประโยชน์
ลดลง 20% ทั้งนี้ การสมมุติในส่วนของต้นทุน หมายถึง ต้นทุนค่าพันธุ์ปู และค่าอาหารปูที่เพิ่มขึ้น หรือคงที่โดยปัจจัยอื่น ๆ 
และการสมมุติในส่วนของผลประโยชน์ หมายถึง ขนาดปูที่ขาย และราคาขายปูที่คงที่ หรือลดลงโดยปัจจัยอื่น ๆ นอกจากนี้ 
ทำการทดสอบเพื่อหาว่า ณ ระดับตันทุนเพิ่มมากกว่า หรือผลตอบแทนลดลงมากกว่าเท่าไรผู้ลงทุนจึงสามารถลงทุนได้ โดยใช้
วิธีการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน (switching value test, SVT) ดังนี้  
  การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน (SVTC) หมายความว่า ร้อยละของต้นทุนโครงการที่สามารถ
เพิ่มขึ้นได้ก่อนท่ีจะทำให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นศูนย์ ซึ่งคำนวณได้จาก  
 

 
 
  การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านผลประโยชน์ (SVTB) หมายความว่า ร้อยละของผลประโยชน์โครงการ
ที่สามารถลดลงได้ก่อนท่ีจะทำให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นศูนย์ ซึ่งคำนวณได้จาก 
 

 
 
  การคำนวณหา NPV, BCR, IRR และ SVT จะกำหนดให้ Bt เท่ากับผลประโยชน์ของโครงการในปีที่ t, Ct 
เท่ากับต้นทุนของโครงการในปีที่ t, r เท่ากับอัตราคิดลด หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยพิจารณา ณ ระดับอัตราคิดลดร้อยละ 7.5 ต่อปี 
ซึ่งจะใช้อัตราคิดลดเพียง 1 ปี และ t เท่ากับระยะเวลาของโครงการ (1 ปี) โดยการวิเคราะห์ต้นทุนในการวิจัยครั้งนี้เป็นต้นทุนบางส่วน 
(partial budget) เท่านั้น 
 การวิเคราะห์ทางสถิติ 
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและหาความแตกต่างของข้อมูล (ผลผลิต ต้นทุน และผลตอบแทน) ระหว่างการผลิต 
ปูม้านิ่มของแผนการผลิตที่ 1 และ 2 ด้วยวิธี Independent-sample t-tests ที่ระดับความเช่ือมัน 95% โดยวิเคราะห์และ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป IBM SPSS Statistics (Version 21.0; IBM Corp., Armonk, NY. USA) 
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ผลการศกึษาและวจิารณ ์
  สภาพทั่วไปของการผลิตปูม้านิ่มภายในโรงเรือน 
  สภาพทั่วไปของการผลิตปูม้านิ่มภายในโรงเรือนได้แสดงในตารางที่ 1 โดยการลงทุนเลี้ยงปูม้านิ่มภายใน
โรงเรือนนั้น สามารถเลี้ยงได้ 9 รุ่น/ปี มีช่วงเวลาการเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ 30 วัน และอีกประมาณ 7 - 10 วัน สำหรับการเตรียมบ่อ 
เตรียมน้ำ เตรียมพันธุ์ปูเพื่อที่จะเลี้ยงในรุ่นต่อไป (ประมาณ 40 วัน/รอบการผลิต) การวางแผนดำเนินการในด้านต่าง ๆ เช่น 
การเตรียมโรงเรือน การเตรียมบ่อ การเตรียมน้ำ รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ภายในโรงเรือนสามารภใช้หลักการเดียวกับ
การเตรียมโรงเรือนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไปได้ ระหว่างการเลี้ยงมีการควบคุมปริมาณอาหารที่ให้ โดยจะให้อาหารเม็ด
สำเร็จรูปสำหรับกุ้งทะเลที่ประมาณ 3% ของน้ำหนักตัวปู/วัน (วันละ 1 มื้อ) ไม่มีการใช้ยาและสารเคมีระหว่างการเลี้ยง และ
ระหว่างการเลี้ยงควรตรวจสอบการลอกคราบของปูม้าทุก 3 - 4 ช่ัวโมง นอกจากนี้ ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำประมาณ 50% อย่างน้อย
สปัดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมกับตรวจสอบคุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยง ท้ังนี้เพื่อตรวจเช็คคุณภาพน้ำ รวมไปถึงควบคุมคุณภาพน้ำ
ให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปูม้า ซึ่งค่าคุณภาพน้ำพื้นฐานที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปูม้า ได้แก่ ความเค็มควรอยู่ในช่วง 
28 - 35 พีพีที ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) ไม่ควรต่ำกว่า 4 มก./ลิตร ความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในช่วง 8.0 - 8.5 
ความเป็นด่าง (alkalinity) ไม่ควรต่ำกว่า 100 มก./ลิตร และปริมาณแอมโมเนียรวมไม่ควรเกิน 0.4 มก./ลิตร (วารินทร์ และคณะ, 
2548; วุฒิชัย, 2554; Romana and Zeng, 2007; Oniam and Arkronrat, 2013) 
  การศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งรูปแบบการผลิตปูม้านิ่มภายในโรงเรือนออกเป็น 2 แผนการผลิต คือ การผลิตปูม้านิ่ม
โดยใช้ปูม้าที่ได้จากการเลี้ยง (แผนการผลิตที่ 1) และการผลิตปูม้านิ่มโดยใช้ปูม้าที่ได้จากธรรมชาติ (แผนการผลิตที่ 2) ปูม้าจาก
การเลี้ยงที่นำมาผลิตเป็นปูนิ่มมีน้ำหนักตัวเฉลี่ย 53.6±11.8 กรัม (ขนาดเฉลี่ย 20±4 ตัว/กก.) ส่วนปูม้าจากธรรมชาติมีน้ำหนักตัว
เฉลี่ย 60.8±7.9 กรัม (ขนาดเฉลี่ย 17±2 ตัว/กก.) โดยใช้ปูรอบการผลิตละ 25 - 30 กิโลกรัม ผลการศึกษาพบว่า แผนการผลิตที่ 1 
ปูม้ามีอัตราการตายระหว่างการเลี้ยงต่ำกว่าแผนการผลิตที่ 2 (P<0.05) จึงส่งผลให้แผนการผลิตที่ 1 มีเปอร์เซ็นต์ผลผลิตปูนิ่ม 
เปอร์เซ็นต์ผลผลิตปูอื่น (ปูเนื้อขุน หรือปูที่ไม่ลอกคราบระหว่างการเลี้ยงเพื่อผลิตเป็นปูนิ่ม) ผลผลิตต่อรอบการผลิต รวมไปถึง
ผลตอบแทน และกำไรต่อรอบการผลิตสูงกว่าของแผนการผลิตที่ 2 (P<0.05) (ตารางที่ 1) 
  จากรายงานที่ผ่านมาพบว่า การผลิตปูม้านิ่มจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ การผลิตปูม้านิ่มใน 
บ่อซีเมนต์ และการผลิตปูม้านิ่มในบ่อดิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมเรื่องสถานที่ของผู้ประกอบการเป็นสำคัญ โดยการเลี้ยง  
ทั้ง 2 รูปแบบนี้ มีข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกัน คือ การลงทุนเริ่มแรกของการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์จะสูงกว่าการเลี้ยงในบ่อดิน
ประมาณ 40% และการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์จะมีต้นทุนผันแปรด้านพลังงาน (ค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการใช้เครื่องให้อากาศ เครื่องสูบน้ำ 
และพลังงานอื่น ๆ) สูงกว่าการเลี้ยงในบ่อดิน แต่การเลี้ยงในบ่อซีเมนต์สามารถควบคุมเรื่องปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดีกว่าการเลี้ยง
ในบ่อดิน ส่วนการเลี้ยงในบ่อดินจะมีต้นทุนเริ่มต้น และต้นทุนผันแปรที่ต่ำกว่า แต่มีข้อจำกัดเรื่องความแปรปรวนของสภาพ  
การเลี้ยง หรือปัจจัยแวดล้อมที่ควบคุมได้ยาก ซึ่งส่งผลให้ปูม้าที่เลี้ยงในบ่อดินมีรอบการผลิตเป็ นปูนิ่มต่ำกว่าการเลี้ยงใน 
บ่อซีเมนต์อย่างชัดเจน นอกจากรูปแบบการผลิตแล้ว การผลิตปูม้านิ่มให้มีผลกำไรได้นั้น ระหว่างรอบการผลิต (ประมาณ 20 - 35 วัน) 
ปูต้องมีการรอดตายสูงกว่า 50% และจะมีกำไรมากยิ่งขึ้นหากปูหลังลอกคราบมีการรอดตายสูงขึ้น (บุญรัตน์ และปภาศิริ, 2548; 
มยุรี และคณะ, 2553) 
  อัตราการลอกคราบ และอัตราการตายระหว่างการเลี้ยงของปูถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ ง  
ต่อกระบวนการผลิต รวมไปถึงผลตอบแทน และกำไรที่ได้รับของการผลิตปูนิ่มต่าง ๆ เช่น ปูสกุล Thalamita crenata (วรวุฒิ 
และอภิรักษ์, 2554) Callinectes spp. (Ostrensky et al., 2015) และ Scylla spp. (Aquino, 2018) จากการศึกษาครั้งนี้
ทำให้ทราบว่า การใช้ปูม้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงมีอัตราการลอกคราบ (24.0±5.4%) ดีกว่า และมีอัตราการตาย (8.0±3.2%) 
ต่ำกว่าปูม้าที่มาจากธรรมชาติ (8.0±3.6% และ 77.0±10.8% ตามลำดับ) เมื่อนำมาเลี้ยงภายในโรงเรือนเพื่อผลิตเป็นปูนิ่ม 
ทั้งนี้ผู้วิจัยคาดว่าความเครียดในการปรับตัวในที่ กักขัง และการเปลี่ยนชนิดอาหารเป็นปัจจัยสำคัญ โดยปูม้าที่มาจาก 
การเพาะเลี้ยงสามารถปรับตัว และตอบรับอาหารเม็ดได้ดีกว่าปูม้าจากธรรมชาติ นอกจากนี้ การใช้ปูม้าจากธรรมชาติจะมี  
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ความเสี่ยงเรื่องความไม่แน่นอนของแหล่งพันธุ์ท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ ตัวอย่างเช่น ช่วงฤดูมรสุม หรือช่วงที่สภาพอากาศ
แปรปรวนมักประสบปัญหาปูม้าจากธรรมชาติขาดแคลนเนื่องจากชาวประมงทั่วไปไม่สามารถออกทะเลจับปูได้ หรือปูม้าที่มี
จำหน่ายในช่วงนี้จะมีราคาสูงขึ้น 5 - 10% (ข้อมูลจากแพรับซื้อปูม้าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน
การใช้ปูทะเลสกุล Scylla จากธรรมชาติมาเป็นแหล่งผลิตปูนิ่มจนต้องหาแหล่งพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงมาแทน (Aquino, 2018)  
  ปูม้าที่ใช้ในการผลิตปูนิ่มจะใช้ปูเพศผู้ หรือเพศเมียก็ได้ ซึ่งเพศไม่ใช่ปัจจัยหลักที่มีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ 
ในการลอกคราบ (ยกเว้นเมื่อเพศเมียเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์) เพราะอิทธิผลหลักต่อระยะเวลาลอกคราบมาจากขนาดของปูเป็นสำคัญ 
โดยปูที่มีขนาดเล็กจะใช้เวลาในการลอกคราบสั้นกว่าปูที่มีขนาดใหญ่ (Marshall et al., 2005) ตัวอย่างเช่น ปูม้าที่มีขนาด  
10 - 20 ตัว/กก. จะใช้เวลาในการลอกคราบประมาณ 20 - 35 วัน และโดยเฉลี่ยแล้วปูม้าที่มีขนาดใหญ่ (น้ำหนักมากกว่า 80 กรัม) 
จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 35% หลังลอกคราบ ส่วนปูม้าที่มีขนาดเล็ก (น้ำหนัก 40 - 50 กรัม) จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 50% 
หลังลอกคราบ (บุญรัตน์, 2550) นอกจากนี้ การจำหน่ายปูม้านิ่ม ควรเก็บเกี่ยวผลผลิตปูม้าที่ผ่านการลอกคราบภายใน
ระยะเวลา 30 - 40 นาที จากนั้นนำปูม้าที่ผ่านการลอกคราบมาช่ัง และบรรจุใส่ภาชนะเพื่อรอจำหน่ายในลักษณะปูนิ่มสด โดยสามารถ
เก็บรักษาคุณภาพของปูม้านิ่มได้โดยแช่ในถังน้ำแข็ง ซึ่งสามารถเก็บรักษาได้นานถึง 6 วัน หรือเก็บรักษาโดยการแช่เย็น 
(อุณหภูมิน้อยกว่า 2ºC) ซึ่งสามารถเก็บรักษาได้หลายสัปดาห์ (นงนุช และสวามินี, 2550) จากรายงานที่ผ่านมาพบว่า ปูนิ่มที่ 
มีขนาดเล็ก (70 - 100 กรัม/ตัว) มีราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 220 บาท ส่วนปูนิ่มที่มีขนาดใหญ่ (125 - 150 กรัม/ตัว) มีราคา
กิโลกรัมละ 280 บาท (บรรจง, 2550) ส่วนการศึกษาปัจจุบัน ราคาขายปูม้านิ่มขนาด 70 - 90 กรัม/ตัว หน้าฟาร์มอยู่ที่
กิโลกรัมละ 300 บาท และผลผลิตปูม้าขุนขนาด 10 - 12 ตัว/กก. จะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 250 บาท (อ้างอิงราคาขายจาก
ความต้องการซื้อของผู้ค้าคนกลาง เช่น แพศศิกานต์ปูเป็น ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์) แสดงให้เห็นว่าท้ังขนาดของ
ผลิตภัณฑ์ และราคาขายยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับกลไกลของตลาด ประกอบกับการวางกลยุทธ์ด้านการตลาด  
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป การผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนของการผลิตปูม้านิ่มในโรงเพาะฟัก 

ข้อมูล 
ผลผลติปูม้านิ่ม 

P-value 
แผนธุรกิจ 1 แผนธุรกิจ 2 

ข้อมูลทั่วไป    
       โรงเรือน (ตร.ม.2) 30 30 - 
       บ่อซีเมนต์ (ตร.ม.2) 7.2 7.2 - 
       จำนวนบ่อซีเมนต์ในโรงเพาะฟัก 4 4  
       จำนวนตะกร้าต่อบ่อ 100 100 - 
       จำนวนผลผลิตปู  400 400 - 
       ราคาปู (บาท/กก.) 200 200 - 
       ค่าอาหารปู (บาท/กก.) 42 42 - 
       ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต (วัน)  40 40 - 
       จำนวนผลผลิตต่อป ี 9 9 - 

การผลิต 
       น้ำหนักปูเริ่มต้น (กรัม/ตัว) 53.6±11.8 60.8±7.9 0.022* 
       น้ำหนักปูหลังการลอกคราบ (กรัม/ตัว) 70.2±5.9 73.1±6.8 0.565 
       ผลผลิตปูนิม่ (%) 24.0± 5.4 8.0±3.6 0.002* 
       ผลผลิตปูอิ่น ๆ (%) 68.0±8.0 15.0±8.2 0.000* 
       อัตราการลอกคราบ (%) 8.0±3.2 77.0±10.8 0.000* 
       ปริมาณอาหารที่ให้ (กก./มือ้) 19.2±1.3 21.9±2.4 0.086 
       น้ำหนักรวมปูนิ่ม (กก./ครั้ง) 6.7±1.5 2.3±1.0 0.003* 
       น้ำหนักรวมปูที่ไม่ลอกคราบ (กก./ครั้ง) 17.1±2.0 4.2±2.3 0.000* 

ต้นทุน (งบประมาณ; ลูกพันธุ์และค่าอาหาร) 
       ต้นทุนรวม (บาท/ครั้ง) 4,895.2±368.4 5,751.0±154.1  0.053 

รายได้ (ปูน่ิมและปูที่ไมล่อกคราบ)  
       รายได้รวม (บาท/ (บาท/ครัง้)  6,305.7±154.1 1,751.7±815.4 0.000* 
       กำไรสุทธิ (บาท/ครั้ง) 1,410.5±434.1 -3,999.2±973.8 0.000* 

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจันในคอลัมน์ของค่า P-value แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05), n = 4 
 

  การวิเคราะห์โครงการลงทุนทางการเงิน 
  จากการศึกษาเมื่อประเมินงบลงทุนเพื่อผลิตปูม้านิ่ม พบว่า การผลิตปูม้านิ่มภายในโรงเรือน จะใช้งบลงทุน
ประมาณ 159,600 บาท (ตารางที่ 2) การเลี้ยงปูม้านิ่มตามแผนการผลิตที่ 1 และ 2 จะมีต้นทุน (ค่าลูกพันธุ์ และค่าอาหาร) 
เฉลี่ยเท่ากับ 44,057 และ 51,759 บาท/ปี และมีผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับ 56,752 และ 15,766 บาท/ปี ตามลำดับ โดย 
การเลี้ยงปูม้านิ่มตามแผนการผลิตที่ 1 จะมีกำไรสุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 12,695 บาท/ปี ส่วนการประเมินการเลี้ยงตามแผนการผลิตที่ 2 
พบว่า ขาดทุนเฉลี่ย 35,993 บาท/ปี และเมื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการเลี้ยงปูม้านิ่มโดยพิจารณา ณ ระดับ
อัตราคิดลดร้อยละ 7.50 ต่อปี พบว่า แผนการผลิตที่ 1 มี NPV เท่ากับ 43,101.4 บาท BCR เท่ากับ 1.1 และ IRR เท่ากับ 
25.9% ส่วนการเลี้ยงตามแผนการผลิตที่ 2 มี NPV เป็นค่าติดลบ BCR มีค่าน้อยกว่า 1 และ IRR ไม่มี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
การลงทุนเลี้ยงปูม้านิ่มภายในโรงเรือนตามแผนการผลิตที่ 1 มีความเหมาะสมในการลงทุนมากกว่าการเลี้ยงตามแผนการผลิตที่ 2 
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(ตารางที่ 3) แต่เมื่อวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางการเงิน หรือความเสี่ยงของการเลี้ยงปูม้านิ่มตามแผนการผลิตที่ 1 พบว่า ยังคงมี
ความเสี่ยงสูงในกรณีที่ต้นทุนเพิ่มขึ้น 20% และผลประโยชน์คงที่ ผลประโยชน์ลดลง 20% และต้นทุนคงที่ และต้นทุนเพิ่มขึ้น 
20% และผลประโยชน์ลดลง 20% (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 2 การประเมินงบลงทุนเพื่อผลิตปูม้านิ่มภายในโรงเพาะฟัก  

ข้อมูล ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวน ราคา 
(บาท) 

ระยะเวลา 
(ปี) 

ค่าเสื่อมสภาพ 
(บาท/ปี) 

ติดตั้งโรงเพาะฟัก 120,000 1 120,000 10 12,000 
เครื่องให้อากาศ 1,700 1 1,700 5 340 
เครื่องสูบน้ำ  4,500 1 4,500 5 900 
ตู้แช่เย็น 13,500 1 13,500 10 1,350 
ตะกร้าเลี้ยงป ู 15 500 7,500 5 1,500 
แพท่อ PVC  300 8 2,400 5 480 
อุปกรณ์อื่นๆ   10,000 3 3,333 
ต้นทุนรวม   159,600   
ค่าเสื่อมสภาพรวม     19,903 
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ทางการเงินของปูม้านิ่มภายในโรงเรือน 

ข้อมูล 
ผลผลติปูนิ่ม 

แผนธุรกิจ 1 แผนธุรกิจ 2 
ต้นทุนเฉลี่ยต่อปี (บาท)  44,057 51,759 
รายได้เฉลี่ยต่อปี (บาท) 56,752 15,766 
ผลตอบแทนเงินสดสุทธิต่อปี (บาท) 12,695 -35,933 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 43,101.4 -298,876.7 
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR)  1.1 0.3 
ร้อยละอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 25.9% 0.0 
การวิเคราะห์ความเสีย่งของโครงการ 
1) กรณีต้นทุนเพ่ิมขึ้น 20%   

SVTC -6.3  
SVTB -6.7  

2) กรณีผลประโยชน์ลดลง 20%   
SVTC -10.0  
SVTB -11.1  

3) กรณีต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 20% และผลประโยชน์ลดลง 20%  
SVTC -25.0  
SVTB -33.4  

  จากผลการเลี้ยง และผลการวิเคราะห์แผนการผลิตปูม้านิ่มภายในโรงเรือนแสดงให้เห็นว่า แผนการผลิตที่ 1 
มีความเหมาะสม หรือมีความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจการผลิตปูม้านิ่มของเกษตรกรรายย่อยต่อไปในอนาคต ถึงแม้ว่า
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ผลตอบแทนที่ได้รับจะไม่มากนัก แต่ก็น่าที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้ ซึ่งปัจจุบันแนวคิดการทำ
การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงสัตว์น้ำหลายชนิดเพื่อให้มีความมั่นคง และ
ยั่งยืนมากขึ้น (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย , 2560) ซึ่งรูปแบบการผลิตปูม้านิ่มภายในโรงเรือนก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง 
ที่ประยุกต์มาจากการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะด้านของการใช้พื้นที่ และงบลงทุนไม่มาก (โรงเรือนขนาด
ประมาณ 30 ตร.ม. งบลงทุนประมาณ 159,600 บาท) แต่อย่างไรก็ตาม ควรหาวิธีการที่ช่วยเพิ่มผลผลิตของปูม้านิ่มให้สูงขึ้น 
เนื่องจากว่าการผลิตปูม้านิ่มของแผนการผลิตที่ 1 ยังคงมีความเสี่ยงสูงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุนทางการเงิน (ค่าพันธุ์ปู 
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) และผลประโยชน์ของการลงทุน (ขนาดปู ปริมาณผลิต และราคาขาย) โดยเฉพาะในกรณีที่
ต้นทุนเพ่ิมขึ้น 20% และผลประโยชน์คงที่ ผลประโยชน์ลดลง 20% และต้นทุนคงที่ และต้นทุนเพ่ิมขึ้น 20% และผลประโยชน์
ลดลง 20% ซึ่งอัตราการลอกคราบของปูม้าระหว่างการเลี้ยงมีความสำคัญ ดังนั้นถ้ามีการศึกษาแนวทาง หรือวิธีการกระตุ้น
การลอกคราบให้สูงขึ้นได้ เช่น การเสริมสารกระตุ้นการลอกคราบลงไปในอาหารเพิ่มประสิทธิภาพการลอกคราบให้กับสัตว์น้ำ
พวกปูและกุ้ง (สาวิกา และคณะ, 2556) น่าจะเป็นประเด็นที่ควรมีการศึกษา หรือนำมาประยุกต์ใช้กับการผลิตปูม้านิ่มภายใน
โรงเรือน ท้ังนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปูนิ่มต่อไป 
 
สรปุ 
 จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการลงทุนผลิตปูม้านิ่มภายในโรงเรือนแบบใช้ปูม้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเป็นแหล่งพันธุ์ 
(แผนการผลิตที่ 1) มีความเหมาะสมในการลงทุน ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุน และผลตอบแทน
อยู่บ้างก็ตาม ส่วนการผลิตปูม้านิ่มโดยใช้แหล่งพันธุ์จากธรรมชาติ (แผนการผลิตที่ 2) ไม่มีความเหมาะสมในการลงทุน ดังนั้น
สภาพทั่วไปด้านการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตปูม้านิ่มภายในโรงเรือนโดยใช้ปูม้า  
จากการเพาะเลี้ยงเป็นแหล่งพันธุ์น้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจการผลิตปูนิ่มต่อไป 
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การศึกษาปฏิกิริยารวมระหวางยีนท่ีควบคุมลักษณะสีแพลทินัมจากปลาการตูนเพอรคูลากับยีนท่ีควบคุม

ลักษณะลายสโนวเฟลคจากปลาการตูนดําตอลักษณะปรากฏในปลารุนลูก 

 

สามารถ เดชสถิตย* และ อําไพ ลองลอย 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงกระบ่ี 

 

บทคัดยอ 

 การทดลองน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปฏิกิริยารวมระหวางยีนท่ีควบคุมลักษณะสีแพลทินัมจากปลาการตูนเพอรคูลา 

(Amphiprion percula) กับยีนท่ีควบคุมลักษณะลายสโนวเฟลคจากปลาการตูนดํา (Amphiprion ocellaris) ตอลักษณะปรากฏ 

ในปลารุนลูก โดยศึกษาจากสัดสวนของลูกปลาท่ีแสดงลักษณะปรากฏแบบตาง ๆ จากการผสมขามระหวางแมปลาการตูนเพอรคูลา 

สีปกติพันธุแท (AA) สีปกติพันธุทาง (Aa) และสีแพลทินัม (aa) กับพอปลาการตูนดําสโนวเฟลค (Ff) 

 ผลการทดลองพบวา แมสีปกติพันธุแทใหลูกท่ีมีลักษณะปรากฏ 2 แบบ ไดแก สีปกติ (AAff) และลายสโนวเฟลค 

(AAFf) ในสัดสวน 1:1 (X2<3.841) แมสีปกติพันธุทางใหลูกท่ีมีลักษณะปรากฏ 3 แบบ ไดแก สีปกติ (AAff และ Aaff)  

ลายสโนวเฟลค (AAFf) และสีแพลทินัมมีรูพรุน (AaFf) ในสัดสวน 2:1:1 (X2<5.991) ในขณะท่ีแมสีแพลทินัมใหลูกท่ีมีลักษณะ

ปรากฏ 2 แบบ ไดแก สีปกติ (Aaff) และสีแพลทินัมมีรูพรุน (AaFf) ในสัดสวน 1:1 (X2<3.841) 

 สรุปไดวา ยีนดอย a ท่ีควบคุมลักษณะสีแพลทินัมจากปลาการตูนเพอรคูลามีปฏิกิริยารวมกับยีนเดน F ท่ีควบคุม

ลักษณะลายสโนวเฟลคจากปลาการตูนดํา เมื่อยีโนไทพ Aa และ Ff ปรากฏอยูรวมกันเปน AaFf จะมีปฏิกิริยารวมของยีน 

ตางตําแหนง และแสดงออกเปนลักษณะปรากฏแบบใหมคือสีแพลทินัมมีรูพรุน 

 

คําสําคัญ: ลักษณะคุณภาพ ปฏิกิริยารวมระหวางยีน สีแพลทินัม ลายสโนวเฟลค ปลาการตูน 

   

*ผูรับผิดชอบ: 141 หมู 6 ตําบลไสไทย อําเภอเมือง จงัหวัดกระบ่ี 81000 โทร. 0 7566 2059  

 E-mail: detsathit@hotmail.com 
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Study on Gene Interaction between Platinum Gene from Percula Clownfish and 

Snowflake Gene from Darwin Ocellaris on Progeny Phenotype 

 

Samart Detsathit* and Amphai Longloy  

Krabi Coastal Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 

 The objective of this experiment was to study on gene interaction between platinum gene from 

percula clownfish (Amphiprion percula) and snowflake gene from darwin ocellaris (Amphiprion ocellaris)  

on Progeny Phenotype. Wild type (AA), Hybrid (Aa) and platinum (aa) female percula were crossed with 

male snowflake darwin ocellaris (Ff) and phenotypic ratios of progeny were observed. 

 Results show that progeny from wild type percula showed 2 phenotypes, wild type (AAff) and 

snowflake (AAFf), and always resulted in a satisfactory fit to a 1:1 phenotypic ratio (X2<3.841). Progeny 

from hybrid percula showed 3 phenotypes consisted of wild type (AAff and Aaff), snowflake (AAFf) and 

frostbite (AaFf). Phenotypic ratio of wild type:snowflake:frostbite was fit to a 2:1:1 ratio (X2<5.991). Progeny 

from platinum percula showed 2 phenotypes, wild type (Aaff) and frostbite (AaFf), and also resulted in a satisfactory 

fit to a 1:1 phenotypic ratio (X2<3.841). 

 It could be concluded that there was gene interaction between platinum gene (a) and snowflake gene (F). 

The simultaneous occurrence of Aa and Ff (AaFf genotype) produces novel phenotype called frostbite. 

 

Keywords: qualitative trait, gene interaction, platinum color, snowflake, clownfish 
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ประสทิธภิาพการผลติปลาตะกรบั (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ทีเ่ลีย้งดว้ยอาหารสำเรจ็รปู 
ต่างชนดิ และความถีใ่นการใหอ้าหารตา่งกนั 
 
กฤษณา องอาจ* อรัญญา อัศวอารีย์ และ จิระยุทธ รื่นศิริกุล 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง 
 
บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพการผลิตปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ที ่เลี ้ยงด้วยอาหาร
สำเร็จรูปต่างชนิด และความถี ่ในการให้อาหารต่างกัน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ ่มสมบูรณ์ที ่จ ัดการทดลองแบบ
แฟคทอเรียล ประกอบด้วยปัจจัยที่ 1 เป็นชนิดอาหาร 3 ชนิด ได้แก่ อาหารสำเร็จรูปปลาทะเล อาหารสำเร็จรูปปลาดุก และ
อาหารสำเร็จรูปปลาทับทิม ปัจจัยที่ 2 เป็นความถี่ในการให้้อาหารมี 3 ระดับ ได้แก่ 2 , 3 และ 4 ครั้งต่อวัน ลูกปลาตะกรับ
น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 23.62±0.46 กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 9.1±0.1 เซนติเมตร ใช้เวลาทดลอง 90 วัน พบว่าปลาตะกรับ 
ที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปปลาทะเลมีน้ำหนักสุดท้าย น้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยและอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงกว่าที่เลี้ยงด้วย
อาหารสำเร็จรูปปลาทับทิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างจากที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปปลาดุก โดยที่
ความถี่ในการให้อาหาร 4 ครั้งต่อวันทำให้ปลามีน้ำหนักสุดท้ายและน้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยสูงกว่าที่ให้อาหารวันละ 2 และ 3 ครั้ง  
ต่อวันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ของอาหารทั้ง 3 ชนิด แต่เมื่อพิจารณาในด้านต้นทุนค่าอาหารพบว่าอาหารสำเร็จรูป
ปลาทะเลมีต้นทุนอาหารที่สูงท้ัง ๆ ที่อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อต่ำกว่าอาหารชนิดอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ดังนั ้นในการทดลองนี้เราสามารถเลือกใช้อาหารสำเร็จรูปปลาดุกในการเลี ้ยงปลาตะกรับได้โดยที่ทำให้การเจริญเติบโต  
ไม่แตกต่างจากการใช้อาหารสำเร็จรูปปลาทะเล และการให้อาหารหลาย ๆ ครั้งต่อวันจะทำให้ปลาเจริญเติบโตดีขึ้น โดยที่
ต้นทุนค่าอาหารจะถูกกว่าการใช้อาหารสำเร็จรูปปลาทะเล  
 
คำสำคัญ: ชนิดอาหาร ความถี่การให้อาหาร ปลาตะกรับ การเจริญเติบโต 
   
*ผู้รับผิดชอบ: 1/19 ถนนเก้าแสน ซอย 1 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร. 0 7431 1895 
 E-mail: time2544@yahoo.com 
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Efficiency of spotted scat (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) production fed with different 
formulated diet and feeding frequency  
 
Kritsana Ong-art* Aranya Assavaaree and Jirayuth Ruensirikul 
Coastal Aquatic Animal Technology and Innovation Research and Development Center Department of 
Fisheries 
 
Abstract 
 Efficiency on seed production of spotted scat (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) with different 
formulated diets and feeding frequency was studied. Three factorials (3x3) feed types including marine fish, 
walking catfish and red tilapia dry pellet and three feeding frequency including 2, 3 and 4 meal/day were 
experimented. Spotted scat fish of 23.62±0.46 g in weight and 9.1±0.1 cm in total length were stocked and 
reared for 90 days. The result showed that the final weight, average weight gain and specific growth rate  
of the fish fed with marine dry showed higher significantly than the fish fed with red tilapia dry pellet (p<0.05). 
While there was not different to those fish fed with walking catfish dry pellet. The fish fed 4 meal/day obtained 
final weight and average weight gain significantly higher than those fed 2 and 3 meal/day (p<0.05). However, 
feed cost of marine fish dry pellet was higher than other feed types while FCR was significantly lowest (p<0.05). 
The findings suggested that walking catfish dry pellet and several feeding times per day could be applied 
for spotted scat culture to maximize growth and reduce production cost. 
 
Keywords: Feed type, feeding frequency, Spotted scat, Growth 
   
*Corresponding author: 1/19 Kaosang soi 1, Tumbol Kaorupchang, Muang district, Songkhla 90000. 
 Tel. 0 7431 1895 E-mail: time2544@yahoo.com 
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คำนำ 
 ในประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยปลาตะกรับด้านชีววิทยาและการแพร่กระจาย (อังสุนีย์, 2539) การทดลองอนุบาลปลา
ที่จับจากธรรมชาติ (มาวิทย์ และเรณู, 2544) รวมทั้งการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาตะกรับที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปท่ี 
มีโปรตีน 4 ระดับ (เยาวนิตย์ และคณะ , 2547) เพื่อหาทางเลือกให้เกษตรกรผู้เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ ให้มีสัตว์น้ำเพาะเลี้ยง 
มากชนิดขึ้น เนื่องจากปลาตะกรับเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งที่มีราคาค่อนข้างแพงซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำชายฝัง่
เขต 6 (สงขลา) ได้นำมาเป็นอาชีพทางเลือกให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะเกษตรกรที่อยู่รอบทะเลสาบสงขลา ปัจจุบัน
ศูนย์ฯเร่งศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ในการเลี้ยงปลาตะกรับให้ปลามีการเจริญเติบโตที่ดี มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อต่ำนำไป
ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง 
 แม้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) สามารถผสมเทียมและเพาะพันธุ์ปลาตะกรับ  
ได้พอที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง , 2551) แต่การส่งเสริมให้
เกษตรกรเลี้ยงปลาตะกรับในเชิงพาณิชย์ยังไม่ประสบความสำเร็จ จากการสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะกรับพบว่ามีปัญหา  
เรื่องอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาตะกรับเนื่องจากในตลาดไม่มีอาหารสำเร็จรูปสำหรับปลาตะกรับโดยตรงเกษตรกรจึงอาศัยอาหารสำเร็จรูป 
ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดซึ่งเป็นอาหารที่เกษตรกรทั่วไปสามารถเข้าถึงได้นำมาใช้เลี้ยงปลาตะกรับโดยที่ไม่ทราบว่าอาหารชนิดใด
และความถี่ในการให้กี่ครั้งต่อวันที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของปลาตะกรับมากที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยเลยทำการศึกษาชนิดอาหาร
ที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายทั้งอาหารปลาทะเล (ปลากะพงขาว) อาหารปลาดุก และอาหารปลาทับทิม 
นำมาเลี ้ยงปลาตะกรับเพื ่อดูว่าอาหารชนิดไหนและความถี ่ในการให้อาหารกี ่ครั ้งต่อวันที ่ทำให้ปลาตะกรับมีอ ัตรา  
การเจริญเติบโตดี ระยะเวลาเลี้ยงน้อย อัตรารอดตายสูง อัตราการแลกเนื้อต่ำ ต้นทุนในการเลี้ยงต่ำซึ่งส่งผลให้เกษตรกรมีกำไรเพิ่มขึ้น 

 
วตัถปุระสงค ์
 ศึกษาการเจริญเติบโต ต้นทุนอาหารและประสิทธิภาพการใช้อาหาร ในการเลี้ยงปลาตะกรับด้วยอาหารสำเร็จรูป
ต่างกัน 3 ชนิดที่ระดับความถี่ในการให้อาหารต่างกัน 

 
วธิดีำเนนิการ 
 1. สถานท่ีและการวางแผนการทดลอง 
  ทดลองที่โรงปฏิบตัิการเลีย้งสตัว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ต. เขารปูช้าง 
อ.เมือง จ. สงขลา เป็นระยะเวลา 90 วัน ใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณที่จัดการทดลองแบบแฟคทอเรียล โดยมี ปจจัยที่ศึกษา 
2 ปจจัย ปัจจัยที่ 1 คืออาหารสำเร็จรูป 3 ชนิด ไดแ้ก อาหารสําเร็จรูปปลาทะเล อาหารสำเรจ็รูปปลาดุก และอาหารสำเรจ็รูป
ปลาทับทิม ปัจจัยที่ 2 คือความถี่ในการให้อาหารโดยมี 3 ระดับคือ 2 ครั้ง 3 ครั้ง และ 4 ครั้งต่อวัน ซึง่มีชุดการทดลองทั้งหมด 
9 ชุดการทดลอง ๆ ละ 2 ซ้ำ ดังนี ้
  ชุดการทดลองที่ 1 เลี้ยงโดยใช้อาหารเมด็สำเร็จรูปปลาทะเล 2 ครั้งต่อวัน 
  ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงโดยใช้อาหารเมด็สำเร็จรูปปลาทะเล 3 ครั้งต่อวัน 
  ชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงโดยใช้อาหารเมด็สำเร็จรูปปลาทะเล 4 ครั้งต่อวัน 
  ชุดการทดลองที่ 4 เลี้ยงโดยใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปปลาดุก 2 ครั้งตอ่วัน 
  ชุดการทดลองที่ 5 เลี้ยงโดยใช้อาหารเมด็สำเร็จรูปปลาดุก 3 ครั้งตอ่วัน 
  ชุดการทดลองที่ 6 เลี้ยงโดยใช้อาหารเมด็สำเร็จรูปปลาดุก 4 ครั้งตอ่วัน 
  ชุดการทดลองที่ 7 เลี้ยงโดยใช้อาหารเมด็สำเร็จรูปปลาทับทิม 2 ครัง้ต่อวัน 
  ชุดการทดลองที่ 8 เลี้ยงโดยใช้อาหารเมด็สำเร็จรูปปลาทับทิม 3 ครัง้ต่อวัน 
  ชุดการทดลองที่ 9 เลี้ยงโดยใช้อาหารเมด็สำเร็จรูปปลาทับทิม 4 ครัง้ต่อวัน 
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 2. การดำเนินการทดลอง 
  นำปลาตะกรับขนาดความยาว 5 - 6 เซนติเมตร ที่ได้จากการเพาะพันธุ์โดยวิธีการฉีดฮอร์โมนผสมเทียม
จากโรงเพาะฟักศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) มาเลี้ยงในถังขนาด 1,000 ลิตรจำนวน 1,000 ตัว
โดยปล่อยเลี้ยงถังละ 250 ตัวจำนวน 4 ถัง เพื่อฝึกให้ปลากินอาหารสำเร็จรูปประมาณ 2 เดือน จนได้ปลาขนาดที่จะทำการทดลอง 
เมื่อเริ่มการทดลองปล่อยลูกปลาน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 23.62±0.46 กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 9.1±0.1 เซนติเมตร ลงใน 
ถังทดลองขนาด 500 ลิตร (บรรจุน้ำ 400 ลิตร) จำนวน 18 ถังละ 35 ตัว โดยถังทดลองแต่ละถังต่อเข้ากับระบบน้ำหมุนเวยีน
ชุดเดียวกันน้ำความเค็ม 20 - 25 ส่วนในพันส่วน และให้อากาศผ่านหัวทรายถังละ 1 หัว เลี้ยงเป็นระยะเวลา 90 วัน 
 3. อาหารและการให้อาหาร 
  อาหารที่ใช้เลี ้ยงปลาตะกรับเป็นอาหารสำเร็จรูปที่มีขายในท้องตลาด จำนวน 3 ชนิด คือ อาหารเม็ด
สำเร็จรูปปลาทะเล อาหารเม็ดสำเร็จรูปปลาดุก และอาหารเม็ดสำเร็จรูปปลาทับทิม โดยอาหารแต่ละชนิดให้ปลากิน 2 ครั้ง 3 ครั้ง 
และ 4 ครั้ง ต่อวัน 2 ครั้ง ให้เวลา 09.00 น. และ 13.00 น. 3 ครั้ง ให้เวลา 09.00 น. 11.00 น. และ 13.00 น. 4 ครั้ง ให้เวลา 
09.00 น. 11.00 น. 13.00 น. และ 15.00 น. โดยอาหารแต่ละชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 คุณค่าทางโภชนาการของอาหารทดลองแต่ละชนิด 

 
 
  ให้อาหารแต่ละครั้งใช้เวลาให้ประมาณ 30 นาที มีการดูดตะกอนของเสียที่หลงเหลือและตกค้าง วันละ 1 ครั้ง
ตอนเช้าก่อนให้อาหารประมาณ 30 นาที หลังสิ้นสุดการทดลอง สุ่มตัวอย่างปลาตะกรับจากแต่ละถังทดลอง ถังละ 5 ตัว เพื่อ
นำไปวิเคราะห์หาความชื ้น ตัวอย่างปลาที ่เหลือนำไปบดให้ละเอียด อบที ่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เพื ่อวิเคราะห์ 
หาองค์ประกอบทางเคมี (Proximate analysis) ได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และเถ้า 
 4. การเก็บข้อมูล 
  ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสุ่มตัวอย่างปลาทดลอง ถังละ 20 ตัว มาทำการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว
เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งบันทึกปริมาณอาหารที่กินในแต่ละวันและบันทึกจำนวนปลาที่ตายหรือจำนวนปลาที่เหลือรอด  
เพื่อนำข้อมูลมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ประสิทธิภาพอาหาร และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ  
  

อาหารปลากะพงขาว อาหารปลาดุก อาหารปลาทับทิม

โปรตีน 44.6 33.82 32.01

คาร์โบไฮเดรต 25.56 40.32 44.91

ไขมนั 8.61 8.15 6

ไฟเบอร์ 0.66 0.66 1.48

เถ้า 14.14 8.45 7.75

ความชืน้ 7.09 9.26 9.33

ชนิดอาหารส าเร็จรูป
คุณค่าทางโภชนาการ
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 5. การวิเคราะห์ข้อมลู 
  คำนวณหาน้ำหนักปลาที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ อัตราการรอดตาย อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อ อัตราการกินอาหาร และประสิทธิภาพของอาหาร ดังน้ี 
  น้ำหนักปลาที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย (กรัม/ตัว) = (น้ำหนักเฉลี่ยสุดท้าย-น้ำหนักเฉลี่ยเริ่มต้น) 
  อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ(เปอร์เซ็นต์/วัน) = ln น้ำหนักเฉลี่ยสุดท้าย - ln น้ำหนักเฉลี่ยเริ่มต้น) x100 
             ระยะเวลาในการทดลอง(วัน) 
  อัตรารอดตาย(%) = จำนวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง x100 
     จำนวนปลาเริ่มต้น 
  อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ(FCR) = ปริมาณน้ำหนักอาหารที่ปลากิน 

             น้ำหนักปลาที่เพ่ิมขึ้น 
  อัตราการกินอาหาร (กรัม/ตัว/วัน) = น้ำหนักอาหารที่ปลากิน/ระยะเวลาในการทดลอง 

              จำนวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
  ประสิทธิภาพของอาหาร (Feed efficiency) = น้ำหนักปลาที่เพ่ิมขึ้น 

           น้ำหนักอาหาร (แห้ง) ที่ปลากิน 
 6. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ 
  ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำก่อนเริ่มทดลอง และทุก 2 สัปดาห์ อุณหภูมิใช้ thermometer ความเค็มใช้ 
salinometer ความเป็นกรดเป็นด่างใช้ pH-meter ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำใช้ DO-meter แอมโมเนียรวมใช้วิธี phenol 
hypochlorite และไนไตรท์ใช้วิธี diazotization method (Strickland and Parsons, 1972)  
 7. การวิเคราะห์ทางสถิติ 
  นำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลการทดลอง 
ที ่เกิดขึ ้นเนื ่องจากอิทธิพลของชนิดอาหารและความถี ่ในการให้อาหารต่อตัวแปรน้ำหนัก น้ำหนักเพิ ่มต่อวัน อัตรา  
การเจริญเติบโตจำเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ อัตราการกินอาหาร และประสิทธิภาพอาหาร และเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple rang test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ในโปรแกรม
สำเร็จรูป SPSS version 17.0  

 
ผลการศกึษา 
 การเจรญิเติบโต (Growth rate) 

  การเลี้ยงปลาตะกรับที่มีปัจจัยชนิดอาหารสำเร็จรูป 3 ชนิด และความถี่ในการให้อาหาร 2, 3 และ 4 ครั้งต่อวัน 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า ปัจจัยชนิดอาหารและความถี่ในการให้อาหารไม่มีอิทธิพลต่อกัน (p>0.05) และพบว่า

ปลาตะกรับที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปปลาทะเลมีน้ำหนักสุดท้าย น้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยและอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงกว่า  

ที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรปูปลาทับทิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างจากท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรปูปลาดกุ 

และพบว่าความถี่ในการให้อาหาร 4 ครั้งต่อวันทำให้ปลามีน้ำหนักสุดท้ายและน้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยสูงกว่าที่ให้อาหารวันละ 2 และ 

3 ครั้งต่อวันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะพบว่าที่ความถี่ในการให้อาหารต่างกันจะทำให้

อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่ความถี่ 4 ครั้งต่อวันสูงสุด รองลงมาคือ 3 ครั้ง 

และ 2 ครั้งตามลำดับ แต่ชนิดอาหารไม่ทำให้อัตราการเจริญเติบโตแตกต่างกันแต่ความถี่ 4 ครั้งต่อวันอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด

แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) กับท่ีเลี้ยงด้วยความถี่ 2 และ 3 ครั้งต่อวัน (ตารางที่ 2, 3) 
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 การใช้ประโยชน์จากอาหาร (Feed Utilization) 
  ประสิทธิภาพการใช้อาหารพบว่าปลาตะกรับที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปปลาทะเลมีประสิทธิภาพการใช้
อาหารสูงสุดแตกต่างจากปลาที่ที่กินอาหารสำเร็จรูปปลาดุกและอาหารสำเร็จรูปปลาทับทิมย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
แต่ความถี่ในการให้อาหารต่างกันไม่ทำให้ประสิทธิภาพการใช้อาหารทั้ง 3 ชนิดแตกต่างกัน ส่วนปริมาณอาหารที่ปลากินพบว่า
ปลาตะกรับที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเรจ็รูปปลาดุกปลาจะกินอาหารในปริมาณที่สูงสุดต่างจากอาหารสำเร็จรูปปลาทะเลและอาหาร
สำเร็จรูปปลาทับทิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่ระดับความถี่ทั้ง 3 ระดับปลากินอาหารในปริมาณที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 4 ครั้งต่อวันกินปริมาณสูงสุด รองลงมาคือ 3 ครั้ง และ 2 ครั้ง ตามลำดับ แต่เมื่อพิจารณา
อัตราการแลกเนื้อพบว่าปลาตะกรับที่กินอาหารสำเร็จรูปปลาทะเลจะมีอัตราแลกเนื้อต่ำสุดแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ 
(p<0.05) เมื่อเทียบกับปลาที่กินอาหารสำเร็จรูปปลาดุกและอาหารสำเร็จรูปปลาทับทิม ส่วนความถี่ทั้ง 3 ระดับไม่ทำให้อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อแตกต่างกันของอาหารทั้ง 3 ชนิด (ตารางที่ 2, 3) 
 ต้นทุนค่าอาหาร 
  ในการเลีย้งปลาตะกรับโดยใช้อาหารต่างกัน 3 ชนดิ และความถี่ในการให้อาหารต่างกนั 3 ระดบัพบวา่ปลาตะกรบั
ที่กินอาหารสำเร็จรูปปลาทะเลทำให้มีต้นทุนค่าอาหารในการผลิตปลา 1 กิโลกรัมสูงที่สดุ 127.46 บาทต่อปลา 1 กิโลกรัม  
ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับที่กินอาหารสำเร็จรูปปลาดุก และอาหารสำเร็จรูปปลาทับทิมซึ่งมีต้นทุน
อยู่ท่ี 91.19 และ 96.33 บาทต่อปลา 1 กิโลกรมัตามลำดับ โดยที่ความถี่ในการให้อาหารแต่ละระดบัไม่ทำให้ต้นทุนค่าอาหาร
แตกต่างกันของอาหารทั้ง 3 ชนิด (ตารางที่ 2, 3) 
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P25 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบความแตกต่างของการเลีย้งปลาตะกรับท่ีใช้อาหารต่างชนิดที่ความถี่ในการให้อาหารต่างกัน 

 

  

parameter Source SS df MD F Sig.

Intercept 91299.767 1 91299.767 4272.568 0.000

ชนิดอาหาร 134.136 2 67.068 3.139 0.092

ความถ่ี 407.322 2 203.661 9.531 0.006

ชนิดอาหาร*ความถ่ี 24.266 4 6.067 0.284 0.881

Error 192.319 9 21.369

Total 92057.811 18

Intercept 40781.776 1 40781.776 2037.517 0.000

ชนิดอาหาร 121.943 2 60.972 3.046 0.098

ความถ่ี 396.027 2 198.013 9.893 0.005

ชนิดอาหาร*ความถ่ี 19.600 4 4.900 0.245 0.906

Error 180.139 9 20.015

Total 41499.485 18

Intercept 5.035 1 5.035 1970.226 0.000

ชนิดอาหาร 0.014 2 0.007 2.807 0.113

ความถ่ี 0.049 2 0.025 9.680 0.006

ชนิดอาหาร*ความถ่ี 0.003 4 0.001 0.250 0.903

Error 0.023 9 0.003

Total 5.124 18

Intercept 26.913 1 26.913 6775.386 0.000

ชนิดอาหาร 0.023 2 0.011 2.871 0.109

ความถ่ี 0.095 2 0.048 12.018 0.003

ชนิดอาหาร*ความถ่ี 0.001 4 0.000 0.045 0.995

Error 0.036 9 0.004

Total 27.068 18

น้ าหนักสุดทา้ย(กรัม)

น้ าหนักเพ่ิมเฉล่ีย(กรัม)

อัตราการเจริญเติบโต(กรัม/ตัว/วัน)

อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ(%/วัน)
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ตารางที ่2 (ตอ่) ผลการทดสอบความแตกต่างของการเลี้ยงปลาตะกรับที่ใช้อาหารต่างชนิดที่ความถี่ในการให้อาหารต่างกัน 

 

  

parameter Source SS df MD F Sig.

Intercept 3.200 1 3.200 2954.262 0.000

ชนิดอาหาร 0.010 2 0.005 4.631 0.041

ความถ่ี 0.003 2 0.001 1.292 0.321

ชนิดอาหาร*ความถ่ี 0.004 4 0.001 0.985 0.463

Error 0.010 9 0.001

Total 3.227 18

Intercept 229331.524 1 229331.524 14072.316 0.000

ชนิดอาหาร 338.359 2 169.18 10.381 0.005

ความถ่ี 1387.771 2 693.886 42.578 0.000

ชนิดอาหาร*ความถ่ี 64.751 4 16.188 0.993 0.459

Error 146.670 9 16.297

Total 231269.075 18

Intercept 102.866 1 102.866 2905.352 0.000

ชนิดอาหาร 0.273 2 0.136 3.853 0.062

ความถ่ี 0.066 2 0.033 0.927 0.430

ชนิดอาหาร*ความถ่ี 0.095 4 0.024 0.672 0.628

Error 0.319 9 0.035

Total 103.618 18

Intercept 200954.754 1 200954.754 2596.136 0.000

ชนิดอาหาร 4306.489 2 2153.245 27.818 0.000

ความถ่ี 192.481 2 96.24 1.243 0.334

ชนิดอาหาร*ความถ่ี 298.447 4 74.612 0.964 0.472

Error 696.648 9 77.405

Total 206448.819 18

ปริมาณอาหารที่ปลากิน (กรัม/ตัว)

อัตราการเปล่ียนอาหารเป็นเนื้อ

ต้นทนุค่าอาหาร (บาท/กก.)

ประสิทธิภาพการใชอ้าหาร
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P25 

ตารางที ่3 ผลของชนิดอาหารและความถี่ในการให้อาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตปลาตะกรับในระบบน้ำหมุนเวียนระยะเวลา

 เลี้ยง 90 วัน

 

  

2 3 4

น้ าหนักสุดท้ายเฉล่ีย (กรัม) อาหารปลาทะเล 69.93±0.97 71.34±5.35 82.15±5.33 74.47a

อาหารปลาดุก 65.43±4.08 71.98±4.85 77.95±5.81 71.79ab

อาหารปลาทับทิม 63.68±2.64 66.61±4.86 72.61±5.47 67.63b

เฉล่ีย 66.35b 69.68b 77.57a

น้ าหนักเพ่ิมเฉล่ีย (กรัม) อาหารปลาทะเล 44.5±1.17 48.96±4.25 58.02±4.20 50.49a

อาหารปลาดุก 41.83±3.68 48.15±4.95 54.34±5.29 48.11ab

อาหารปลาทับทิม 39.92±2.81 43.56±4.94 49.09±5.36 44.19b

เฉล่ีย 42.08b 46.89b 53.82a

อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/ตัว/วัน) อาหารปลาทะเล 0.49±0.01 0.55±0.05 0.65±0.05 0.56a

อาหารปลาดุก 0.47±0.04 0.54±0.05 0.61±0.06 0.54a

อาหารปลาทับทิม 0.45±0.04 0.49±0.05 0.55±0.06 0.5a

เฉล่ีย 0.47b 0.53b 0.6a

อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ(%/วัน) อาหารปลาทะเล 1.18±0.04 1.26±0.08 1.36±0.01 1.27a

อาหารปลาดุก 1.14±0.05 1.23±0.08 1.33±0.06 1.23ab

อาหารปลาทับทิม 1.1±0.05 1.18±0.08 1.26±0.08 1.18b

เฉล่ีย 1.14c 1.22b 1.32a

ประสิทธิภาพการใช้อาหาร อาหารปลาทะเล 0.45±0.01 0.43±0.04 0.49±0.05 0.46a

อาหารปลาดุก 0.39±0.01 0.41±0.03 0.41±0.04 0.4b

อาหารปลาทับทิม 0.41±0.00 0.40±0.01 0.41±0.04 0.41b

เฉล่ีย 0.42a 0.41a 0.44a

ปริมาณอาหารทีป่ลากิน (กรัม/ตัว) อาหารปลาทะเล 100.15±0.20 114.46±0.59 118.17±3.49 110.93b

อาหารปลาดุก 106.96±2.98 117.45±2.42 132.25±0.16 118.89a

อาหารปลาทับทิม 98.11±7.88 109.16±7.50 119.18±0.98 108.82b

เฉล่ีย 101.74c 113.67b 123.2a

อัตราการเปล่ียนอาหารเป็นเนื้อ อาหารปลาทะเล 2.19±0.01 2.42±0.29 2.05±0.21 2.22b

อาหารปลาดุก 2.56±0.16 2.45±0.20 2.45±0.23 2.49a

อาหารปลาทับทิม 2.46±0.02 2.51±0.11 2.45±0.25 2.47a

เฉล่ีย 2.4a 2.46a 2.32a

ต้านทุนค่าอาอาหร (บาท) อาหารปลาทะเล 125.93±0.81 138.87±16.67 117.59±11.79 127.46a

อาหารปลาดุก 96.01±7.42 91.88±7.42 91.69±8.75 93.19b

อาหารปลาทับทิม 95.75±0.83 97.89±4.41 95.36±9.65 96.33b

เฉล่ีย 105.89a 109.55a 101.55a

ความถ่ีในการให้อาหาร(คร้ัง/วัน)
ชนิดอาหารพารามิเตอร์ทีศึ่กษา เฉล่ีย
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 อัตราการรอดตาย (Survival rate) 
  อัตราการรอดตายของปลาตะกรับที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างกัน 3 ชนิด และความถี่ในการให้อาหารต่างกัน  
3 ระดับ เป็นระยะเวลา 90 วันพบว่าในทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกัน (P>0.05) โดยปลาตะกรับมีอัตราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ 
ในทุกชุดการทดลอง 
 องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลาตะกรับ 
  เมื ่อสิ ้นสุดการทดลองพบว่าปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า และความชื้นของเนื้อปลาตะกรับในแต่ละชุด  
การทดลองมีค่าใกล้เคียงกันในทุกระดับความถี่ แต่ชุดการทดลองที่กินอาหารสำเร็จรูปปลาดุกและอาหารสำเร็จรูปปลาทับทิม
ในทุกระดับความถี่จะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงกว่าชุดการทดลองที่กินอาหารสำเร็จรูปปลาทะเล ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลาตะกรับหลังจากเลี้ยงด้วยอาหารทดลองต่างกัน 3 ชนิดและความถี่ในการให้
 อาหารต่างกันเป็นระยะเวลาเลี้ยง 90 วัน 

 
 
 คุณภาพน้ำ 
  การเลี้ยงปลาตะกรับโดยใช้อาหารต่างกัน 3 ชนิด ที่ระดับความถี่ต่างกัน 3 ระดับในระบบน้ำหมุนเวียน  
ชุดเดียวกัน พบว่าคุณภาพน้ำในแต่ละชุดการทดลองเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงดังนี้ อุณหภูมิของน้ำ 27.8 - 28.7 องศาเซลเซียส 
ความเค็ม 24 - 25 ส่วนในพันส่วน ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ 7.1 – 8.1 ออกซิเจนละลายในน้ำ 4.52 – 7.24 มิลลิกรัมต่อลติร 
แอมโมเนียรวม 0 – 0.020 มิลลิกรัมต่อลิตร และไนไตรท์ 0.10 – 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับ 
การเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 
วจิารณผ์ล 
 การเจรญิเติบโต (Growth rate) 
  การเจริญเติบโตของปลาตะกรับที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป 3 ชนิด พบว่าอาหารสำเร็จรูปปลาทะเลมี  
การเจริญเติบโตทั้งในด้านน้ำหนักสุดท้าย น้ำหนักเพิ่มเฉลี่ย และอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะมากที่สุด (p<0.05) แต่ 
ไม่แตกต่างกับชุดที่ให้กินอาหารสำเร็จรูปปลาดุก ในขณะที่การให้อาหารวันละ 4 ครั้งทำให้ปลาเจริญเติบโตมากกว่าการให้  
วันละ 2 และ 3 ครั้ง ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Dwyer et al. (2002) ที่แสดงใหเห็นวาการใหอาหารวันละหลาย ๆ ครั้ง  

โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไฟเบอร์ ไขมัน เถ้า ความชื้น

อาหารปลาทะเล 2 มือ้ 21.00 0.26 0.04 8.28 1.41 69.05

อาหารปลาทะเล 3 มือ้ 20.46 0.66 0 7.73 1.34 69.81

อาหารปลาทะเล 4 มือ้ 19.24 0.59 0.06 9.58 1.29 69.30

อาหารปลาดุก 2 มือ้ 20.89 2.43 0 6.24 1.42 69.02

อาหารปลาดุก 3 มือ้ 18.97 4.45 0 6.63 1.38 68.57

อาหารปลาดุก 4 มือ้ 20.24 3.92 0.01 5.59 1.39 69.06

อาหารปลาทับทิม 2 มือ้ 20.53 1.82 0 6.38 1.39 69.88

อาหารปลาทับทิม 3 มือ้ 19.58 2.65 0 6.47 1.47 69.83

อาหารปลาทับทิม 4 มือ้ 21.04 3.39 0 4.97 1.38 69.22

ส่วนประกอบ(%)
ชนิดอาหารและความถ่ี
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ทําใหปลา Yellowtail flounder กินอาหารไดมาก และเติบโตไดดีขึ้น ดังนั้นถ้าคิดด้านต้นทุนพบว่าปลาตะกรับที่เลี้ยงด้วย
อาหารสำเร็จรูปปลาดุกจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าอาหารสำเร็จรูปปลาทะเลซึ่งให้ผลการเจริญเติบโตที่ไม่ต่างกัน และจากผลการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติปรากฏวา ชนิดของอาหารและความถี่ในการใหอาหาร ไมมีอิทธิพลรวมตอการเจริญเติบโตของปลาตะกรับ 
ในชวงเวลาการเลี้ยง 90 วัน 
 การใช้ประโยชน์จากอาหาร (Feed Utilization) 
  การใช้ประโยชน์จากอาหารในด้านประสิทธิภาพการใช้อาหารปลาตะกรับที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปปลาทะเล
มีประสิทธิภาพสูงสุด อัตราแลกเนื้อต่ำสุด (p<0.05) เนื่องจากอาหารมีปริมาณโปรตีนสงู ส่วนในแง่ของปริมาณอาหารที่ปลากิน
จะมากที่สุดในชุดปลาตะกรับที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปปลาดุก และที่ความถี่ 4 ครั้งต่อวันจะกินอาหารปริมาณมากที่สุด 
เนื่องจากอาหารสำเร็จรูปปลาดุกมีปริมาณโปรตีนต่ำกว่าอาหารสำเร็จรูปปลาทะเล ปลาจึงตองพยายามกินอาหารใหมากเพื่อ 
ใหได้โภชนาการเพียงพอกับความตองการของรางกาย ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Gaylord and Gitlin lll (2001) ที่พบวา 
ปลา channel catfish (Ictalurus punctatus) ที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีน 32 เปอรเซ็นตกินอาหารไดมากกวาที่เลี้ยงดวย
อาหารที่มีโปรตีน 37 เปอรเซ็นต์  
 อัตราการรอดตาย (Survival rate) 
  พบว่าปลาตะกรับที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปปลาทะเล อาหารสำเร็จรูปปลาดุก และอาหารสำเร็จรูปปลาทับทิม 
ที่ระดับความหนาแน่น 2, 3 และ 4 ครั้งต่อวันมีอัตรารอดตายไม่แตกต่างกัน (P>0.05) แสดงว่าอัตราการรอดตายไมไดขึ้นอยู่กับ
ชนิดของอาหารและความถี่ในการใหอาหาร สอดคลองกับการศึกษาของ ธํารงค (2541) ซึ่งรายงานวา ความถี่ของการใหอาหาร
ไมมีผลตออัตราการรอดตายของปลากดเหลือง Cho and Lovell (2002) พบวารูปแบบของการใหอาหารไมมีผลตออัตราการรอดตาย
ของปลา Channel catfish แตอยางใด เช่นเดียวกับการศึกษาของ Rabe and Brown (2000) ที่รายงานวาความถี่ และ 
การจํากัดการใหอาหารปลา yellowtail flounder ไมทําใหอัตราการรอดตายของปลาแตกตางกัน 
 
สรปุผลการศกึษา 
 จากการศึกษาชนิดอาหารและความถี่ในการให้อาหารต่อการผลิตปลาตะกรับสรุปได้ว่าสามารถใช้อาหารสำเร็จรูป
ปลาดุกในการเลี้ยงปลาตะกรับได้โดยที่ทำให้การเจรญิเตบิโตไม่แตกต่างจากการใช้อาหารสำเร็จรูปปลาทะเล และการให้อาหาร
หลาย ๆ ครั้งต่อวันจะทำให้ปลาเจริญเตบิโตดขีึ้น โดยที่ต้นทุนค่าอาหารจะถูกกว่าการใช้อาหารสำเร็จรูปปลาทะเล และคุณภาพ
เนื้อปลามีคุณค่าโภชนาการใกล้เคียงกัน 
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ศึกษาชนิดของอาหารท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของสาหรายพวงองุน (Caulerpa lentillifera J. Agardh)  

ในถังไฟเบอรกลาส 

 

กัญญารัตน สุนทรา1* ประจวบ ลีรักษาเกียรติ1 อมรรัตน สุวรรณโพธิ์ศรี2 คมสันต สุปอง2 และ อัญชลี คมปฏิภาณ1  
1ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
2สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาชนิดของอาหารท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสาหรายพวงองุนในถังไฟเบอรกลาส 

วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design; CRD) แบงการทดลองชนิดอาหารเปน 5 ชุดการทดลอง 

ประกอบดวย 1. ชุดควบคุม 2. กากผงชูรส (อาม-ิอามิ) 3. นํ้าหมักหัวกุง 4. ปุยวิทยาศาสตร และ 5.ปลาสดสับ โดยการเปรียบเทียบ

การเจริญเติบโตทางดานนํ้าหนัก และความยาว ท้ัง 3 ฤดูกาลในป พ.ศ. 2562 

 ผลการศึกษาพบวาในฤดูรอน (ก.พ. - เม.ย.) การเลี้ยงสาหรายพวงองุน โดยใชนํ้าหมักหัวกุงเปนอาหาร และการใช

ปลาสดสับใสถุงอวนแขวนในถังเลี้ยง มีอัตราการเจริญเติบโตทางดานนํ้าหนัก (12.00±5.29 และ 10.50±3.50 กก.) ตามลําดับ 

และความยาวเฉลี่ย (10.63±1.57 และ 8.36±2.18 ซม.) มากท่ีสุด และไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

รองลงมาจะเปน ฤดฝูน (มิ.ย. - ส.ค.) และฤดูหนาว (พ.ย. - ธ.ค.) ปริมาณแบคทีเรียรวม และวิบริโอรวม พบเฉลี่ยสูงสุดในฤดูรอน

ชุดการทดลองท่ีใชปุยวิทยาศาสตร รองลงมาจะเปนชุดนํ้ากากผงชูรส นํ้าหมักหัวกุง และปลาสดสับ สวนโคลิฟอรมท้ังหมด  

ฟคอลโคลิฟอรม และอีโคไล พบเฉลี่ยสูงสุดในชวงฤดูฝน โดยเฉพาะชุดปุยวิทยาศาสตร ชุดควบคุม และปลาสดสับ แตมีปริมาณ

นอยกวาคามาตรฐานเพ่ือการบริโภคสาหรายสด คุณภาพนํ้า ปริมาณแอมโมเนียในนํ้าเลี้ยงสาหรายพบสูงสุดในชุดการทดลอง 

ท่ีใชกากผงชูรส โดยเฉพาะชวงฤดูฝน และฤดูหนาว ไนไตรท ไนเตรท และฟอสเฟต พบสูงสุดในชุดการทดลองท่ีใชปุยวิทยาศาสตร 

กากผงชูรส ปลาสดสับ และนํ้าหมักหัวกุง ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาครั้งน้ีสรุปวา การเลี้ยงสาหรายพวงองุนในถังไฟเบอรกลาสดวยนํ้าหมักหัวกุงและปลาสดสับทําให

สาหรายพวงองุนเจริญเติบโตเร็วกวาและเลี้ยงไดระยะเวลานานกวา 

 

คําสําคัญ: สาหรายพวงองุน ชนิดอาหาร การเจริญเติบโต 
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Study on the types of foods that affect the growth of Caulerpa lentillifera J. Agardh  
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Abstract 

 This research was aimed to study on the optimal culture medium for the growth of green caviar 

(Caulerpa lentillifera) in fiberglass tank. The experiment was designed using completely randomized design (CRD) 

and divided into 5 sets including 1) control 2) glutamic mother liquid (GML) 3) fermented shrimp head (FSH) 

4) organic fertilizer and 5) minced fresh fish (MFF). The growths of green caviar such as weight and length 

were compared in all three seasons of 2019. 

 The results indicated that the use of FSH as culture medium and MFF in a net bag hung in culture tank 

gave the maximum weight (9.40±2.86 and 10.20±0.55 kg) and average length (8.81±1.62 and 7.91±0.70 cm),  

and no statistically significant differences (P>0.05). The summer season (February - April) was the best season 

for the maximum growth rate of this seaweed followed by the rainy reason (June - August) and the winter season 

(November - December). The maximum average of total bacterial count and total vibrio were found during 

the summer season in organic fertilizer followed by GML, FSH and MFF. Whereas, the total coliform, fecal coliform 

and E. coli were found to be the maximum average during the rainy season, especially in organic fertilizer, 

control and MFF, but less than standard amount for the consumption of fresh algae. The highest water quality 

and ammonia content of algae farming water were detected in GML, especially during the rainy and winter seasons. 

The highest amounts of nitrite, nitrate and phosphate were found in organic fertilizer, followed by in GML, 

MFF and FSH, respectively. 

 In this study, the results showed that the cultivation of green caviar in fiber glass tanks using 

fermented shrimp head and minced fresh fish obtained greater growth of green caviar and longer period 

of cultivation. 

 

Keywords: Caulerpa lentillifera, food species, growth 
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ศึกษาการผสมข้ามระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลา (Amphiprion percula (Lacepède, 1802)) กับ 
ปลาการ์ตูนดำมิดไนท์ (A. ocellaris Cuvier, 1830) 
 
เบ็ญยะมาศ บุญอบรม1* หิรัณย์ บำรุงพันธ์2 และ สามารถ เดชสถิต3 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร  
2ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะปรากฏของลายสีขาวและสีพื้นลำตัวของปลาการ์ตูนลูกผสมระหว่าง  
ปลาการ์ตูนเพอร์คูลากับปลาการ์ตูนดำมิดไนท์ โดยการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์จำนวน 20 คู่ ในบ่อคอนกรีตขนาด 15 ลูกบาศกเ์มตร  
ที่ก้ันคอกขนาด 1 ตารางเมตร/คอก ปล่อยพ่อแม่พันธุ์คอกละ 1 คู่ ระบบน้ำเป็นแบบหมุนเวียน ลูกปลาแรกฟักถึงอายุ 1 เดือน
อนุบาลในถังพลาสติกขนาด 0.2 ลูกบาศก์เมตร และอนุบาลลูกปลาอายุ 1 ถึง 6 เดือน ในถังพลาสติกขนาด 0.5 ลูกบาศก์เมตร 
โดยให้โรติเฟอร์ อาร์ทีเมีย และอาหารเป็นสำเร็จรูปเป็นอาหาร ทำการจำแนกและนับจำนวนปลาลูกผสมที่แสดงลักษณะปรากฏ
ของลายสีขาวแบบต่าง ๆ เมื่อลูกปลาอายุ 3 เดือน และทำการตรวจสอบลักษณะปรากฏของสีพื้นลำตัวที่อายุ 3 และ 6 เดือน 
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสัดส่วนของปลาลูกผสมที่มีลายสีขาวแบบต่าง ๆ ที่ได้จากพ่อแม่แต่ละคู่ 
 ผลการศึกษาพบว่าปลาลูกผสมมีลักษณะปรากฏของลายสีขาว 6 แบบ ได้แก่ แบบแถบสีขาว 3 แถบ (24.63%) แถบขาว
ที่หัวและกลางตัว (47.14%) แถบขาวที่หัวและหาง (1.00%) แถบขาวเฉพาะที่หัว (24.65%) แถบขาวเฉพาะที่กลางตัว 
(0.46%) และไม่มีลายสีขาวเลย (2.12%) จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปลาลูกผสมจากพ่อแม่ ทั้ง 10 คู่ มีสัดส่วนของ
ลักษณะปรากฏลายสีขาวแบบต่าง ๆ ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน (P<0.05) สำหรับลักษณะปรากฏของสีพื้นลำตัว พบว่าปลาลูกผสม
มีการพัฒนาของสีที่เหมือน ๆ กัน คือเมื่ออายุ 3 เดือนพื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาลแดงหรือสีช็อกโกแลต แต่เมื่อมีอายุ 6 เดือน ลำตัว
ส่วนใหญ่เป็นสีดำ แต่ส่วนใบหน้า ส่วนอก และส่วนท้องตอนล่าง รวมถึงส่วนกลางของครีบมีสีส้ม 
 สรุปได้ว่า การผสมข้ามระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลากับปลาการ์ตูนดำมิดไนท์ทำให้ได้ปลาลูกผสมที่มีลักษณะแสดง
ออกแบบใหม่ที่หลากหลาย แตกต่างจากพ่อแม่ ปลามีความสวยงามสะดุดตา และมีศักยภาพสำหรับการผลิตเพื่อจำหน่าย  
ในตลาดปลาทะเลสวยงาม 
 
คำสำคญั: ปลาการ์ตูน การผสมข้ามชนิด ปลาการต์ูนลูกผสม ปลาการ์ตูนเพอร์คลูา ปลาการต์ูนดำมดิไนท์  
   
*ผู้รับผดิชอบ: 127 หมู่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จงัหวัดสมุทรสาคร 74000 
 E-mail: bboonobrom@hotmail.com 
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Study on Hybridization between Percula Clownfish (Amphiprion percula (Lacepède, 1802)) and 
Midnight Clownfish (A. ocellaris Cuvier, 1830) 
 
Benyamat Boonobrom1* Hiran Bamrungpan2 and Samart Detsathit3  
1Samut sakhon Coastal Aquaculture Research and Development Center 
2Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center  
3Krabi Coastal Aquaculture Research and Development Center 
 
Abstract 
 The objective of this study was to determine the selected traits,  white color pattern and body 
background-color, in F1 hybrids of Percula ClownfishxMidnight Clownfish. Twenty pairs of bloodstock were reared 
separately in 15-ton concrete tank which was divided into 10-1x1 m2  compartments, equipped with 
recirculation aquaculture system. Obtained progenies were reared in 200-liters plastic tanks from newly 
hatched up to 1 month and fish from 1 month up to 6-month-old were reared in 500-liter plastic tanks. Rotifer, 
artemia and artificial pellet feed were fed to fishes based on fish age. Fish with white color pattern of the hybrids 
were identified and counted the number of hybrid fish at 3-month-old. At 3- and 6-months old, the background color 
of the hybrid fish body was observed, and data were analyzed. 
 Results revealed that the hybrids consisted of 6 white stripe patterns: 3 white stripe (24.63%), white stripe 
on head and middle (47.14%), white stripe on head and tail (1.00%), white stripe on head (24.65%), white stripe 
on middle body (0.46%), and no white pattern (2.12%). They all were significantly different on white stripe 
patterns (Asymp.Sig.<0.05). Development of fish body background color was shown the same in all hybrids 
that hybrid 3-month-old fish showed reddish brown in color, however at 6-month-old, the body color of most fish 
were black while ventral and lower parts of the body were orange, fins were also orange with thick black edge. 
 It could be concluded that white color pattern appearances of the new hybrid anemonefish were varied 
and different from their parents. The new hybrids showed beautiful and attractive color patterns and have 
the high potential for commercial production. 
 
Keywords: anemonefish, interspecific hybridization, hybrid anemonefish, Amphiprion percula,  
 Amphiprion ocellaris 
   
*Corresponding author: 127 Moo 8 Khok Kham, Muang District, Samut Sakhon Province 74000  
 E-mail: bboonobrom@hotmail.com 
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คำนำ 
 ปลาการ ์ต ูนเพอร ์ค ูลาและปลาการ ์ต ูนดำเป ็นปลาใน Family Pomacentridae, Genus Amphiprion และ 
Subgenus Actinicola ปลาการ์ตูนเพอร์คูลามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Amphiprion percula (Lacepède, 1802) ส่วนปลาการ์ตูนดำ
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 ซึ่งเป็นช่ือวิทยาศาสตร์เดียวกับปลาการ์ตูนส้มขาวแต่เป็นคนละสายพันธุ์ 
(Allen, 1991; Fautin and Allen, 1997) สำหรับปลาการ์ตูนดำมิดไนท์ (ภาพท่ี 1) เป็นปลาการ์ตูนดำที่ถูกปรับปรุงพันธุ์ด้วย
วิธีการคัดพันธุ์จนไม่มีลายสีขาวบนลำตัว  
 การปรับปรุงพันธุ ์ปลาด้วยการผสมข้ามชนิด ( Interspecific hybridization) มีวัตถุประสงค์เพื ่อรวมลักษณะ 
ที่ต้องการจากปลา 2 ชนิด เข้าไว้ด้วยกัน (อุทัยรัตน์, 2543; จรัส, 2553) จากการผสมข้ามชนิดระหว่างปลาการต์ูนเพอร์คูลากับ
ปลาการ์ตูนส้มขาว (สหภพ และ พรรษา, 2550; สามารถ และคณะ, 2556) พบว่าปลาลูกผสมได้รับการถ่ายทอดลักษณะที่ดี
จากพ่อและแม่ และลูกผสมดังกล่าวไม่เป็นหมัน ทั้งนี้เนื่องจากปลาการ์ตูนชนิด A. ocellaris และ A. percula มีความใกล้ชิดกันมาก
ในด้านวิวัฒนาการ (Santini and Palacco, 2006) ดังนั้นปลาลูกผสมที่ได้จากการทดลองสามารถใช้ต่อยอดในการปรับปรุงพันธุ์
ได้ต่อไป 
 สามารถ และคณะ (2558) ทำการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ปลาการ์ตูนเพอร์คูลามีลำตัวสีดำโดยทดลองผสมข้ามชนิด
ระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลากับปลาการ์ตูนดำ พบว่าสามารถผสมข้ามชนิดกันได้ไม่ว่าใช้ชนิดใดเป็นแม่หรือพ่อ เมื่ออายุ 7 เดือน
ปลาการ์ตูนลูกผสมที่ได้มีลักษณะลำตัวสีดำ ใบหน้าและครีบส่วนใหญ่เป็นสีส้ม ปัจจุบันปลาลูกผสมลักษณะนี้มีชื่อเรียกว่า
ซุปเปอร์แบล็คเพอร์คูลา นอกจากนั้นยังพบว่าปลาลูกผสมมีการพัฒนาแถบสีขาวจนสมบูรณ์ได้เร็วกว่าปลาการ์ตูนเพอร์คูลา  
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการผสมข้ามชนิดระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลากับปลาการ์ตูนดำมิดไนท์ 
โดยหวังผลให้ปลาลูกผสมที่ได้แสดงลักษณะปรากฏแปลกใหม่และสวยงามซึ่งเป็นท่ีต้องการของตลาด 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ปลาการต์ูนเพอร์คลูา (a) ปลาการ์ตูนดำมดิไนท์ (b) 
 
วัตถุประสงค์ 
 ศึกษาลักษณะปรากฏของลายสีขาวและสีพื ้นลำตัวของปลาการ์ตูนลูกผสมระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลากับ  
ปลาการ์ตูนดำมิดไนท์ 
  

(b) 

(a) (b) 
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วธิดีำเนนิการ 
 1. สถานท่ีดำเนินการ 
  การศึกษานี้ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร 127 หมู่ 8 ต.โคกขาม 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 31 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  
 2. วิธีการทดลอง 
  2.1 การจับคู่ผสม 
   การผสมข้ามสายพันธ์ุ จับคู่ผสมข้ามชนิดระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลาและปลาการ์ตูนดำมิดไนท์ 
และคู่ผสมสลับ แบบละ 10 คู่ (รวม 20 คู่) เพื่อผลิตลูกปลาลูกผสม  
  2.2 การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ การผสมพันธ์ุ และการอนุบาล  
   บ่อที่ใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุเป็นบ่อคอนกรีตขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.5 เมตร กั้นแยก
เป็นคอกขนาด 1 ตารางเมตร/คอก เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์คอกละ 1 คู่ ใช้ระบบน้ำแบบน้ำหมุนเวียน บำบัดน้ำด้วยระบบชีวภาพ  
ให้อาหารผสมเปียกเป็นอาหารซึ่งประกอบด้วย เนื้อกุ้งสับละเอียด 500 กรัม เนื้อหอยสับละเอียด 250 กรัม หมึกสับละเอียด 
100 กรัม วิตามินรวม 1 กรัม วิตามินซี 1 กรัม สาหร่ายสไปรูลิน่าแห้ง 2 กรัม และน้ำมันปลา 1 มิลลิลิตร ให้อาหารจนอิ่มวันละ 
2 ครั้ง ให้ปลาผสมพันธ์ุวางไข่แบบธรรมชาติ เมื่อปลาวางไข่แล้วให้พ่อแม่ปลาดูแลไข่จนถึงกำหนดฟัก (ประมาณ 7 วัน) จึงนำไข่
ไปฟักในถังอนุบาล 
   อนุบาลและเลี ้ยงลูกปลาแต่ละครอกแยกกันตลอดการทดลอง ปลาแรกฟักถึงอายุ 1 เดือน 
อนุบาลในถังขนาด 0.2 ลูกบาศก์เมตรที่ไม่มีระบบกรอง ควบคุมคุณภาพน้ำและกำจัดของเสียด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ำ น้ำที่ใช้ 
ในช่วงอนุบาลเป็นน้ำทะเลความเค็ม 28 - 32 ส่วนในพัน ที่ผ่านการฆ่าเช้ือด้วยคลอรีน ปลาอายุ 1 - 15 วัน ให้โรติเฟอร์เป็นอาหาร
ด้วยความหนาแน่น 10 - 15 ตัว/มิลลิลิตร พร้อมกับใส่คลอเรลลาให้มีความหนาแน่นประมาณ 500,000 เซลล์/มิลลิลิตร  
อายุ 10 - 30 วัน ให้อาร์ทีเมียแรกฟักเป็นอาหารวันละ 3 ครั้ง โดยใส่ให้เพียงพอต่อความต้องการของปลา อายุ 25 วัน เริ่มฝึกให้กิน
อาหารผสมเปียกและอาหารสำเร็จรูปขนาด 300 - 500 ไมครอน ที่มีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ ไขมันไม่น้อยกว่า 
9 เปอร์เซ็นต์ เมื่อปลาอายุ 45 วัน ใช้อาหารสำเร็จรูปขนาด 500 - 800 ไมครอน ที่มีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ 
ไขมันไม่น้อยกว่า 9 เปอร์เซ็นต์ และเปลี่ยนเป็นขนาด 800 ไมครอน ท่ีมีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ ไขมันไม่น้อยกว่า 
9 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออายุ 3 เดือนขึ้นไป ให้อาหารจนอิ่มวันละ 4 ครั้ง 
   ปลาอายุ 1 - 6 เดือนเลี ้ยงในถังพลาสติกขนาดความจุ 0.5 ลูกบาศก์เมตร บรรจุน้ำ 0.45 
ลูกบาศก์เมตร ใช้ระบบน้ำหมุนเวียน บำบัดน้ำด้วยระบบชีวภาพ ควบคุมความเค็มให้อยู่ในช่วง 28 - 33 ส่วนในพัน และใช้น้ำจืด
เพื่อรักษาระดับความเค็มของน้ำในระบบ  
  2.3 การศึกษาอัตราส่วนของลูกปลาที่แสดงลักษณะปรากฏแบบต่างๆ  
   เมื่อลูกปลามีอายุ 3 เดือน จำแนกและนับจำนวนลูกปลาจากพ่อแม่แต่ละคู่ที่ศึกษาตามลักษณะปรากฏ
ของลายสีขาวแบบต่าง ๆ และบันทึกลักษณะสีพื้นลำตัว และเมื่ออายุครบ 6 เดือนทำการบันทึกลักษณะของสีพื้นลำตัวอีกครั้ง 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 วิเคราะห์สัดส่วนของปลาลูกผสมที ่แสดงลักษณะปรากฏแบบต่าง ๆ จากพ่อแม่แต่ละคู ่ด้วย  
การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าสัดส่วนของประชากรตั้งแต่ 2 ประชากรขึ้นไป ด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์ (chi-square test) 
และคำนวณค่า p-value ของการทดสอบด้วย Monte Carlo Method โดยใช้โปรแกรม R เวอร์ชัน 4.0.3 
  3.2 ลักษณะปรากฏของสีพื้นลำตัวใช้วิธีการพรรณนาเปรียบเทียบระหว่างลูกผสมกับสายพันธ์ุพ่อและแม่  
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ผลการศกึษา 
 1. การผสมแบบท่ี 1 แม่ปลาการ์ตูนเพอร์คูลา x พ่อปลาการ์ตูนดำมิดไนท์ 
  จากการผสมข้ามชนิดระหว่างแม่ปลาการ์ตูนเพอร์คูลากับพ่อปลาการ์ตูนดำมิดไนท์จำนวน 10 คู่ พบว่าทุกคู่
สามารถผสมพันธ์ุวางไข่ได้เองตามธรรมชาติ  
  1.1 ลักษณะปรากฏของลายสีขาว  
   จากการศึกษาลักษณะปรากฏของลายสีขาวในปลาลูกผสมจากพ่อแม่ 10 คู ่ พบว่าสามารถ
จำแนก และนับจำนวนลูกปลาตามตำแหน่งท่ีมีการปรากฏของลายสีขาวได้เป็น 6 กลุ่ม (ตารางท่ี 1) คือ 
    1) มีลายสีขาว 3 แถบ (ภาพที่ 2a) มีพ่อแม่ 5 คู ่ ที ่ให้ลูกที่มีแถบขาวทั้ง 3 แถบ 
ในสัดส่วน 32.6 - 49.7% ในขณะเดียวกันมีพ่อแม่อีก 4 คู่ ที่ไม่มีลูกปลาที่มีแถบทั้ง 3 แถบเลย พ่อแม่ให้ลูกลักษณะแบบนี้  
0.0 - 49.0% เฉลี่ย 21.3% 
    2) มีลายสีขาวที่แถบหัวและกลาง (ภาพท่ี 2b) พ่อแม่ทุกคู่ให้ลูกปลาที่มีลักษณะแบบนี้ 
และมีสัดส่วนแตกต่างกันไปตั้งแต่ 5.9 - 95.8% เฉลี่ย 42.4% 
    3) มีลายสีขาวที่แถบหัวและหาง (ภาพท่ี 2c) มีพ่อแม่เพียง 3 คู่ที่ให้ลูกลักษณะแบบนี้
และมีสัดส่วนท่ีน้อยคือ 0.0 - 4.7% เฉลี่ย 1.2% 
    4) มีลายสีขาวเฉพาะแถบหัว (ภาพที่ 2d) พ่อแม่ทุกคู่ให้ลูกปลาที่มีลักษณะแบบนี้  
แต่มีสัดส่วนแตกต่างกันไปตั้งแต่ 2.8 - 83.2% เฉลี่ย 32.3% 
    5) มีลายสีขาวเฉพาะแถบกลาง (ภาพที่ 2e) มีพ่อแม่ 5 คู ่ที ่ให้ลูกลักษณะแบบนี้ 
และมีสัดส่วนท่ีน้อยคือ 0.0 - 1.4% เฉลี่ย 0.4%  
    6) ไม่มีลายสีขาวเลย (ภาพที่ 2f) มีพ่อแม่ 6 คู่ ที่ให้ลูกที่ไม่มีลายสีขาวเลย โดยมีสัดส่วน 
0.0 - 10.3% เฉลี่ย 2.3% 
   จากการวิเคราะห์สัดส่วนของปลาลูกผสมที่แสดงลักษณะปรากฏแบบต่าง ๆ จากพ่อแม่ทั้ง 10 คู่
โดยใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ พบว่าปลาลูกผสมจากพ่อแม่ทั ้ง 10 คู ่มีสัดส่วนของลักษณะปรากฏลายสีขา วแบบต่าง ๆ  
ในสัดส่วนท่ีแตกต่างกัน (P<0.05) 
  1.2 ลักษณะปรากฏของสีพื้นลำตัว 
   จากการศึกษาลักษณะปรากฏของสีพื้นลำตัวในปลาลูกผสมที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ทั้ง 10 คู่ พบว่า
ปลาลูกผสมมีการพัฒนาของสีที่เหมือน ๆ กัน เมื่ออายุ 3 เดือน ปลามีพื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาลแดงหรือสีช็อคโกแลต (ภาพที่ 2) 
และเมื่อมีอายุ 6 เดือน ลำตัวส่วนใหญ่เป็นสีดำ ในขณะที่ส่วนใบหน้า ส่วนอกและส่วนท้องตอนล่าง รวมถึงส่วนกลางของครีบมีสีส้ม 
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ตารางที่ 1 จำนวนและเปอร์เซ็นต์ปลาลูกผสมที่แสดงลักษณะปรากฏแบบต่างๆ จากการผสมระหว่างแม่ปลาการ์ตูนเพอร์คูลา
 กับพ่อปลาการ์ตูนดำมิดไนท์ 

คู่ที ่
ลักษณะการปรากฏของแถบสีขาวตำแหน่งต่าง ๆ (จำนวน(%)) 

รวม มี 3 แถบ แถบหัวและ
กลาง 

แถบหัว
และหาง 

เฉพาะแถบ
หัว 

เฉพาะ
แถบกลาง 

เฉพาะ
แถบหาง 

ไม่มีแถบ
ขาว 

1 419 (49.0) 198 (23.1) 0 (0.0) 188 (22.0) 10 (1.2) 0 (0.0) 40 (4.7) 855 
2 0 (0.0) 92 (43.4) 0 (0.0) 120 (56.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 212 
3 226 (49.7) 178 (39.1) 0 (0.0) 51 (11.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 455 
4 0 (0.0) 204 (95.8) 0 (0.0) 6 (2.8) 3 (1.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 213 
5 0 (0.0) 251 (79.7) 0 (0.0) 62 (19.7) 1 (0.4) 0 (0.0) 1 (0.4) 315 
6 1 (0.1) 825 (95.7) 0 (0.0) 33 (3.8) 3 (0.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 862 
7 0 (0.0) 7 (6.5) 0 (0.0) 89 (83.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 11 (10.3) 107 
8 189 (32.6) 34 (5.9) 27 (4.7) 303 (52.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 26 (4.5) 579 
9 56 (36.1) 38 (24.5) 5 (3.2) 54 (34.8) 1 (0.7) 0 (0.0) 1 (0.7) 155 
10 72 (45.9) 16 (10.2) 7 (4.5) 58 (36.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (2.5) 157 
รวม 963 (24.6) 1,843 (47.1) 39 (1.0) 964 (24.7) 18 (0.5) 0 (0.0) 83 (2.1) 3,910 

หมายเหต:ุ 1. เปอร์เซ็นต์ในแถวรวมไดจ้ากค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ 10 คู่ 
 2. ผลการวเิคราะห์สดัส่วนของปลาลูกผสมแบบต่างๆจากพ่อแม่ทั้ง 10 คู่ ด้วยวิธี Pearson’s chi-square test 
 with simulated p-value โดยใช้โปรแกรม R เวอร์ชัน 4.0.3 ได้คา่ p-value = 0.0004998  
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ภาพที่ 2 ปลาลูกผสมอายุ 3 เดือนที่แสดงลักษณะปรากฏของแถบสีขาวแบบต่าง ๆ (a) ปลารุ่นลูกที่ปรากฏลายสีขาว 3 แถบ 
 (b) ปลารุ่นลูกท่ีปรากฏลายสีขาวที่แถบหัวและกลาง (c) ปลารุ่นลูกท่ีปรากฏลายสีขาวที่แถบหัวและหาง (d) ปลารุ่น
 ลูกที่ปรากฏลายสีขาวเฉพาะแถบหัว (e) ปลารุ่นลูกที่ปรากฏลายสีขาวเฉพาะแถบกลาง (f) ปลารุ่นลูกที่ไม่ปรากฏแถบขาว 
 
 2. การผสมแบบท่ี 2 แม่ปลาการ์ตูนดำมิดไนท์ x พ่อปลาการ์ตูนเพอร์คูลา 
  จากการผสมข้ามชนิดระหว่างแม่ปลาการ์ตูนดำมิดไนท์กับพ่อปลาการ์ตูนเพอร์คูลา พ่อแม่พันธุ์ทั้ง 10 คู่  
ไม่มีการวางไข่ในช่วงเวลาที่ทำการทดลอง 
 
สรปุและวจิารณผ์ล 
 การผสมข้ามระหว่างแม่ปลาการ์ตูนเพอร์คูลากับพ่อปลาการ์ตูนดำมิดไนท์ ปลาลูกผสมที่ได้มีลักษณะสีพื้นลำตัว
เหมือนกับปลาลูกผสมระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลากับปลาการ์ตูนดำที่ทดลองโดย สามารถ และคณะ  (2558) ซึ่งในปัจจุบัน
เรียกปลาที่มีสีลักษณะแบบนี้ว่า ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาซุปเปอร์แบล็ก แสดงว่าลักษณะสีพื้นลำตัวกับลายสีขาวถูกควบคุมด้วย 
ยีนคนละกลุ่มกัน โดยยีนที่ควบคุมลักษณะสีพื้นลำตัวในปลาการ์ตูนมิดไนท์และปลาการ์ตูนดำยังคงมีลักษณะเหมือนกัน จึงทำให้
ปลาลูกผสมจากการทดลองครั้งนี้มีลักษณะสีพื้นลำตัวเหมือนกับการทดลองก่อนหน้าน้ี 
 ในพ่อแม่คู่เดียวกัน ปลาลูกผสมที่ได้มีลายสีขาวลดลง (ไม่แสดงลายสีขาว) ในระดับที่แตกต่างกันไป และบางตัว  
ไม่ปรากฏลายสีขาวเลย ซึ่งน่าจะเกิดจากอิทธิพลของยีนที่ได้รับการถ่ายทอดจากปลาการ์ตูนดำมิดไนท์ ในขณะที่พ่อแม่ต่างคู่กัน
ให้ลูกปลาแต่ละลักษณะในสัดส่วนที่แตกต่างกัน เป็นไปได้ว่าเกิดจากปลาการ์ตูนดำมิดไนท์ที ่ยังไม่มีสภาพเป็นพันธุ์แท้  
จากการศึกษาเบื้องต้นในการผสมกันเองของปลาการ์ตูนมิดไนท์พบว่า ปลารุ่นลูกบางส่วนยังมีลายสีขาวแสดงออกมา (สามารถ, 
ข้อมูลส่วนตัว)  
 จากสัดส่วนของลูกปลาที่แสดงลักษณะปรากฏของแถบสีขาวที่ตำแหน่งต่างๆ สรุปได้อย่างชัดเจนว่า การขาดหายไป
ของลายที่คอดหางเกิดได้ง่ายที่สุด ถัดไปคือแถบกลางตัว ส่วนแถบหัวยากที่สุด อาจเกิดจากจำนวนคู่ยีนที่ควบคุมแถบสีขาว  
แต่ละตำแหน่งมีจำนวนแตกต่างกัน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น เป็นไปได้ว่า ยีนที่ควบคุมแถบสีขาวที่หัวมีจำนวนคู่มากที่สุด รองลงไป คือ

(a) (c) (b) 

(d) (e) (f) 

หน้า 335



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2021 O1 P27 
 

แถบกลางตัว และแถบที่คอดหางน้อยที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษาต่อไป นอกจากนั้นในส่วนของปลาการ์ตูนเพอร์คูลาสายพันธุ์
ดั้งเดิมมักพบว่าลักษณะลายขาวคอดหางที่พัฒนาไม่สมบูรณ์มักพบได้บ่อย (สามารถ และคณะ , 2558) ดังนั้นเมื่อผสมกับ 
ปลาการ์ตูนมิดไนท์ทำให้โอกาสที่ลายขาวคอดหางไม่แสดงออกมาจึงมีโอกาสสูงที่สุด สำหรับลายขาวที่หัวลดรูปไปยากที่สุด 
เป็นไปได้ว่ามียีนที่ควบคุมหลายคู่ นอกจากนั้นหากเปรียบเทียบกับปลาการ์ตูนชนิดอื่น พบว่าปลาการ์ตูนระยะตัวเต็มวัยหลาย ๆ ชนิด 
มีเฉพาะลายขาวที่หัวเช่น กลุ่มปลาการ์ตูนมะเขือเทศ และปลาการ์ตูนอินเดีย บางชนิดมีเฉพาะแถบหัวและกลางตัว ได้แก่  
ปลาการ์ตูนอานม้า ซึ่งพอสรุปได้ว่าในปลาการ์ตูนโดยทั่วไปลายคอดหางเป็นลายที่ลดรูปไปได้ง่ายที่สุด ถัดไปคือแถบกลางตัว 
และสุดท้ายคือแถบหัว 
 ในการศึกษาครั้งนี้ การปรากฏของแถบสีขาวตำแหน่งต่าง ๆ ระบผุลการทดลองว่ามีหรือไม่มีลายสีขาวในตำแหน่ง นั้น ๆ 
แต่ในรายละเอียดปลีกย่อยพบว่า แถบสีขาวแต่ละตำแหน่งไม่ได้มีลายสมบูรณ์เหมือนกับแถบสีขาวในสายพันธุ์ดั้งเดิม แต่มี  
การขาดหายไปและแสดงออกมาในรูปแบบที่ต่างกันออกไป ทำให้เกิดเป็นลักษณะหรือรูปทรงที่แตกต่างกันไปในปลาแต่ละตัว 
ทำให้มีความสวยงามและชวนมอง เช่น เป็นจุดกลมข้างแก้มหรือข้างลำตัว จุดกลมบนหัว (ภาพที่ 3) ซึ่งลักษณะเหล่านี้ทำให้
ปลาการ์ตูนลูกผสมที่ได้จากการทดลองครั้งนี้มีความสวยงามโดดเด่น แตกต่างจากปลาการ์ตูนเพอร์คูลาซุปเปอร์แบล็กที่เคยมี 
และสามารถใช้เป็นจุดขายทางการตลาดได้เป็นอย่างดี เช่น ตลาดในประเทศปลาลูกผสมที่มีจุดกลมข้างแก้ม (Domino 
clownfish) และปลาที่ทีแถบสีขาว 1 - 2 แถบ มีราคาคู่ละ 800 บาท (aqua.c1ub.net, 2564) ในขณะที่ตลาดต่างประเทศ
พบว่าปลาลูกผสมที่มีแถบขาวไม่สมบูรณ์ (Misbar clownfish) ราคาตัวละ 1,400 บาท (www.liveaquaria.com, 2564) และ
ปลาลูกผสมที่มีจุดกลมข้างแก้มราคาตัวละ 1,800 บาท ปลาลูกผสมที่ไม่ปรากฏลายสีขาว (Naked clownfish) ราคาสูงถึงตัวละ 
2,200 บาท (www.saltwaterfishshop.com, 2564) 
 นอกจากนั้น จากการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าการผสมลักษณะนี้พ่อแม่ปลาบางคู่ให้ลูกปลาที่ไม่มีแถบสีขาวเลย โดย  
มีเฉพาะสีพื้นลำตัวที่เป็นลักษณะสีแบบซุปเปอร์แบล็ก ซึ่งปลาลักษณะแบบนี้เป็นที่ต้องการของตลาดเช่นกัน โดยปลาการ์ตูน 
ที่เป็นสีพื้นและเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันได้แก่ ปลาการ์ตูนมิดไนท์ ปลาการ์ตูนส้มขาวเนคเก็ต (naked ocellaris) 
ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาเนคเก็ต (naked percula) และปลาการ์ตูนทองโกลด์นักเก็ต (gold nugget maroon) เป็นต้น ดังนั้น
ปลาการ์ตูนซุปเปอร์แบล็กไม่มีลาย (naked superblack percula) ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแน่นอน  
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัดส่วนของลูกปลาที่ไม่มีแถบสีขาวเลยมีสัดส่วนที่น้อย และพ่อแม่บางคู่ไม่ให้ลูกลักษณะแบบนี้เลย 
ดังนั้นหากต้องการผลิตปลาลักษณะแบบนี้จำเป็นต้องเพาะพันธุ์หลาย ๆ คู่ และจดบันทึกสัดส่วนของลูกปลาลักษณะต่าง ๆ  
ที่ได้จากพ่อแม่แต่ละคู่ เพื่อใช้ในการตัดสินใจหรือวางแผนการจัดการพ่อแม่พันธุ์ว่าควรใช้พ่อแม่พันธุ์คู่ใดผลิตลูกปลาที่มี
ลักษณะแบบใด 
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ภาพที่ 3 ปลาลูกผสมที่ได้จากการผสมระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลากับปลาการ์ตูนดำมิดไนท์แสดงลักษณะปรากฏแถบสีขาว 
 ที่ไม่สมบูรณ์ มีความโดดเด่นมีลักษณะสวยงามและแปลกตา ซึ่งลักษณะปรากฏแบบนี้ไม่พบในธรรมชาติและยังไมม่ี  
 ในตลาดปลาสวยงาม ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งที่แปลกใหม่และมีศักยภาพด้านการตลาด 
  
 การจับคู่โดยใช้ปลาการ์ตูนดำมิดไนท์เป็นแม่พันธุ์และปลาการ์ตูนเพอร์คูลาเป็นพ่อพันธุ์ในการทดลองครั้งนี้ไม่มีปลาคู่ใด
ผสมพันธุ์วางไข่เลย ซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากแม่พันธุ์ยังไม่พร้อม หรือปลาการ์ตูนมิดไนท์เพศเมี ยไม่ค่อยยอมรับเพศผู้ที่เป็นปลา
การ์ตูนเพอร์คูลา ซึ่งเป็นไปในทำนองเดียวกันกับการทดลองของ สามารถ และคณะ (2558) ที่รายงานว่าแม่ปลาการ์ตูนเพอร์คูลา
ยอมรับพ่อปลาการ์ตูนดำได้ง่ายกว่าแม่ปลาการ์ตูนดำยอมรับพ่อปลาการ์ตูนเพอร์คูลา ดังนั้นหากต้องการเพาะพันธุ์เพื่อการค้า 
แนะนำให้ใช้ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาเป็นแม่พันธ์ุ  
 การทดลองนี้สรุปได้ว่าการผสมข้ามระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลากับปลาการ์ตูนดำมิดไนท์ได้ปลาลกูผสมที่มีสีพื้นหลัง
แบบปลาการ์ตูนเพอร์คูลาซุปเปอร์แบล็ก พ่อแม่แต่ละคู่ให้ลูกปลาที่มีลักษณะปรากฏของแถบสีขาวแบบต่าง  ๆ ในสัดส่วน 
ที่แตกต่างกัน ในขณะที่ปลาลูกผสมแต่ละตัวมีแถบสีขาวที่มีการขาดหายไปในระดับที่แตกต่างกันไปในลูกปลาแต่ละตัว 
นอกจากนั้นแถบขาวแต่ละแถบเกิดความไม่สมบูรณ์ของแถบ จึงทำให้มีลักษณะปรากฏเป็นรูปทรงต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม
สะดุดตา รวมถึงได้ปลาลูกผสมบางส่วนที่ไม่มีแถบสีขาวเลย การผสมลักษณะนี้ทำให้ได้ปลาลูกผสมที่มีลักษณะแสดงออกแบบใหม่ที่
หลากหลาย แตกต่างจากลักษณะของพ่อแม่และปลาการ์ตูนสายพันธุ์อื่น  ๆ ปลามีความสวยงามสะดุดตา และมีศักยภาพ
สำหรับการผลิตเพื่อจำหน่ายในตลาดปลาทะเลสวยงาม  
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ผลของระดับความเขมขนเกลือโซเดียมคลอไรดตอการเจริญเพ่ิมจํานวนของจุลินทรียบาซิลลัสสามสายพันธุ 

 

นางสาวนภารัตน ประไพวงศ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงสมุทรสาคร 

 

บทคัดยอ 

 Bacillus subtilis (BS), B. magaterium (BM) และ B. licheniformis (BL) ไดถูกนํามาใชประโยชนในการเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้ามานานเน่ืองจากมีคุณสมบัติในการกระตุนการทํางานของระบบภูมิคุมกัน สงเสริมการเจริญเติบโตของสัตวนํ้า ควบคุม

สมดุลจุลชีพ ธาตุอาหาร และสารอินทรียในระบบเลี้ยง และลดความเสี่ยงการเกิดโรค อยางไรก็ตาม เมื่อนํามาใชในการเลี้ยง

สัตวนํ้าชายฝงท่ีใชนํ้าเค็ม ความเค็มของนํ้าอาจเปนปจจัยหน่ึงท่ีจํากัดการเจริญเติบโตของเช้ือกลุมน้ี ผูวิจัยจึงไดศึกษาการเจริญ 

ของเช้ือ BS BM และ BL ในอาหารเหลว nutrient broth (NB) ผสมเกลือท่ีระดับความเขมขน 0, 1, 2, 3 และ 4% ในขวดทดลอง 

ท่ีมี NB 200 มิลลิลิตร ระดับละ 3 ซ้ํา ท่ีอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง แลวสุมเก็บตัวอยางมานับจํานวนเซลล 

บนอาหารเลี้ยงเช้ือ tryptic soy agar ผลการทดลองพบวาท่ีความเขมขนเกลือ 0, 1, 2, 3 และ 4% มี BS เทากับ 

3.53x107±5.14x106, 2.95x107±1.73x105, 2.66 x107±3.91x106, 8.27x106±1.15x106 และ 2.33x106±2.1x105 BM เทากับ 

1.84x107±2.40x106, 1.59x107±2.97x106, 9.07 x106±1.07x106, 8.23x106±1.02x106 และ 6.07x106±5.03x105 และ BL เทากับ 

1.20x108±1.49x107, 1.06x108±1.10x107, 5.46x107±9.56x106, 5.24x107±6.78x106 และ 5.15x107±9.16x106 ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหทางสถิติ พบวา BS มีจํานวนเซลลมากท่ีสุดท่ีความเขมขนเกลือ 0% โดยไมแตกตางทางสถิติกับท่ีระดับ 1 และ 2% 

(p>0.05) แตแตกตางกันกับท่ีระดับ 3 และ 4% ซึ่งมีจํานวนเซลลนอยกวา (p<0.05) สวน BM และ BL มีจํานวนเซลลมากท่ีสุด 

ท่ีระดับความเขมขนเกลือ 0% โดยไมแตกตางกับท่ีระดับ 1% (p>0.05) แตแตกตางกันกับท่ีระดับ 2, 3 และ 4% ซึ่งมีจํานวนเซลล

นอยกวา (p<0.05) ผลการทดลองยังพบวาเมื่อระดับเกลือในอาหารเหลวเพ่ิมมากข้ึนเปน 1, 2, 3 และ 4% เช้ือทุกชนิดมีการเพ่ิมจํานวน

เซลลในเปอรเซน็ตท่ีลดลง โดย BS มีการเพ่ิมจํานวนเซลลเปน 84, 75, 23 และ 7% BM คิดเปน 86, 49, 45 และ 33% และ BL 

คิดเปน 88, 46, 44 และ 43% ของเช้ือท่ีเลี้ยงในอาหารเหลวไมผสมเกลือ ตามลําดับ การทดลองน้ีสรุปวาในอาหารเหลว NB 

เช้ือ BS เจริญเพ่ิมจํานวนเซลลไดดีท่ีสุดท่ีความเขมขนเกลือ 0 - 2% และจํานวนเซลลของเช้ือจะลดลงเมื่อความเขมขนเกลือเพ่ิมข้ึน 

สวน BM และ BL เจริญเพ่ิมจํานวนเซลลในอาหารเหลว NB ไดดีท่ีสุดเมื่อมีเกลือ 0 - 1% และจํานวนเซลลของเช้ือจะลดลง 

เมื่อความเขมขนเกลือเพ่ิมข้ึน การศึกษาน้ีมีขอแนะนําวาเช้ือจุลินทรีย ปม.1 ท่ีประกอบดวย BS, BM และ BL สามารถนําไปใชใน 

การเลี้ยงสัตวนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในพ้ืนท่ีท่ีมีการเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีความเค็มนํ้าไมเกิน 10 พีพีที การนําไปใชในการเลี้ยง

สัตวนํ้าในนํ้าท่ีมีความเค็มสูงกวา 10 พีพีที การเจริญของเช้ือจะลดลง แตอยางไรก็ตามเกษตรกรอาจปรับปริมาณการใช 

ใหเพ่ิมข้ึนเปนสัดสวนตามระดับความเค็มของนํ้าท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหมีปริมาณจุลินทรียเพียงพอในบอเลี้ยงสัตวนํ้าและการใช

เช้ือจุลินทรียเกิดประโยชนตามวัตถุประสงค 
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Effects of sodium chloride concentration on growth of Bacillus spp. 

 

Naparat Prapaiwong 

Samut Sakhon Coastal Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 

 Three bacteria namely Bacillus subtilis (BS), B. magaterium (BM), and B. licheniformis (BL); have been 

used as probiotics in aquaculture for many years as they exhibit several advantages to aquaculture and 

aquatic animals which include, but not limited to, immune system stimulation, growth promotion, bio-control, 

organic matter control, and therefore reduce the risk of disease. The influences of different salt concentrations 

in culture medium on growth of vegetative cells of BS-TISTR001, BM-TISTR067 and BL was studied in a completely 

randomized design experiment. Each isolate was inoculated into 200 ml nutrient broth (NB) with different 

sodium chloride (NaCl) concentrations (0, 1, 2, 3, and 4%) with 3 replications, and incubated at 28oC for 24 hr. 

Bacterial cultures were sampled for colony forming unit counting on tryptic soy agar. The results showed that 

the log CFU ml-1 of BS were 3.53x107±5.14x106, 2.95x107±1.73x105, 2.66 x107±3.91x106, 8.27x106±1.15x106, 

and 2.33x106±2.1x105, the log CFU ml-1 of BM were 1.84x107±2.40x106, 1.59x107±2.97x106, 9.07x106±1.07x106, 

8.23x106±1.02x106 and 6.07x106±5.03x105, and the log CFU ml-1 of BL were 1.20x108±1.49x107, 

1.06x108±1.10x107, 5.46 x107±9.56x106, 5.24x107±6.78x106 and 5.15x107±9.16x106 in NB with 0, 1, 2, 3 and 

4% NaCl, respectively. The statistical analysis showed that BS in NB +0% NaCl exhibited the highest growth 

performance but was not statistically different (p>0.05) from the cultures in NB+1 and 2% NaCl but 

significantly (p<0.05) higher than the cultures in NB+3 and 4% NaCl. Whereas BM and BL in NB+0% NaCl had 

the highest growth performances, although were not statistically different (p>0.05) from cultures in NB+1% NaCl 

but both are higher than the cultures in NB+2, 3 and 4% NaCl. Moreover, the numbers of BS, BM, and BL 

in liquid medium, as comparing to the cultures in non-NaCl medium, were increased at a decreasing rate 

when concentration of NaCl was increased at 1, 2, 3 and 4%. It was concluded that NB+ 0 - 2% salt at 28oC 

allowed BS to grow better than the higher concentrations. While BM and BL grow well in NB supplemented 

with in the range of 0 - 1% NaCl, over these NaCl levels their growths were declined. This experiment indicated 

that the probiotic consists of these three Bacillus species; BS BM and BS; were greater effective when use 

in the culture water of less than 10 ppt. However, the use of these probiotics in higher water salinity was possible 

by increasing the concentration of the microbes. 
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ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกุงแชบวยในประเทศไทยเพ่ือการเพาะเล้ียง 

 

กนกพร เกษสุวรรณ1* โปรยรัตน เชาวเจริญพงศ2 อําไพ ลองลอย3 และ สุวรักษ วงษโท4 

1ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวนํ้าชายฝง เขต 3 (สุราษฎรธานี) 
2กลุมวิจัยการจัดระบบการเพาะเลีย้งสัตวนํ้าควบคมุ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 
3ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวนํ้าชายฝง เขต 4 (กระบ่ี) 
4กลุมวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุล กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสตัวนํ้า 

 

บทคัดยอ 

 ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกุงแชบวยในประเทศไทยเพ่ือการเพาะเลี้ยง ดําเนินการโดย

รวบรวมประชากรกุงแชบวยจากแหลงนํ้าธรรมชาติจํานวน 5 ประชากร (ตราด (FT-W) ระยอง (FR-W) ชลบุรี (FC-W) 

นครศรีธรรมราช (FN-W) และกระบ่ี (FK-W)) และประชากร Domestication จากศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

ชายฝงตรัง (FT-D) ประชากรละ 30 ตัว ตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมดวยเครื่องหมาย Microsatellite จํานวน 6 

ตาํแหนง ไดแก FN001DB, FN002DB, FN007DB, FN010DB, CNM-MG-412 และ CNM-MG-416 และวิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรม POPGENE 1.32 และ UPGMA พบวาเครื่องหมาย Microsatellite สามารถจําแนกจํานวนแอลลีลท้ังหมดได 32 แอลลีล 

เฉลี่ย 5.3 แอลลีลตอตําแหนง ประชากร FT-W มีคาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรสูงสุด แสดงคาแอลลีลเฉลี่ย

ท่ีพบตอตําแหนง (no) คาแอลลีลเฉลี่ยตอตําแหนงท่ีถวงดวยความถ่ีแอลลีล (ne) และคาเฉลี่ยคาคาดหมายเฮตเทอโรไซโกซิตี (He) 

ท่ี 3.8333±1.9408, 2.3510±0.6466 และ 0.5644±0.0934 ตามลําดับ ในขณะท่ีประชากร FT-D มีคาความหลากหลายทางพันธุกรรม

ของประชากรต่ําสุด แสดงคาเฉลี่ย no คาเฉลี่ย ne และคาเฉลี่ย He ท่ี 2.1667±0.4082, 1.7842±0.3870 และ 0.4156±1.7930 

ตามลําดับ และพบวาประชากร FK-W เปนประชากรเดียวท่ีอยูในสภาพสมดุลฮารดี-ไวนเบิรก (P>0.01) 

 ผลการวิเคราะหความหลากหลายทางพันธุกรรมระหวางประชากรของกุงแชบวยท้ัง 6 ประชากร ดวยโปรแกรม 

FSTAT 2.9.3.2 พบวามีคาความแตกตางทางพันธุกรรมมาก (Fst = 0.157) มีระยะหางทางพันธุกรรมระหวางประชากร 0.0184 - 0.4087 

โดยประชากรกุงแชบวยจากธรรมชาติฝงอาวไทย (FT-W, FR-W, FC-W และ FN-W) มีความเหมือนหรือความสัมพันธใกลชิด

กับประชากร Domestication จาก ศพช.ตรัง (FT-D) มากกวาความสัมพันธกับประชากรกุงแชบวยธรรมชาติจากจังหวัดกระบ่ี 

(FK-W) ซึ่งอยูฝงอันดามัน ผลการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกุงแชบวยครั้งน้ีสรุปไดวา ประชากรกุงแชบวย

ท้ัง 6 ประชากร สามารถนํามาใชเปนประชากรตั้งตนของโครงการปรับปรุงพันธุและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงแชบวยของ

กรมประมงได 

 

คําสําคัญ: ความหลากหลายทางพันธุกรรม กุงแชบวย เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท 

   

*ผูรับผิดชอบ: 97/1 หมู 4 ตําบลตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 84160  

 E-mail: acadamic@hotmail.com 
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Genetic Diversity of Banana Shrimp (Fenneropenaeus merguiensis De Man, 1888)  

Populations in Thailand for Aquaculture 

 

Kanonkporn Kessuwan1* Proyrat Chaowajaroenpong2 Amphai Longloy3 and Suwarak Wongtho4 

1Coastal Aquaculture Research and Development Center, Region 3 (Surat Thani) 
2Coastal Aquaculture Research and Development Division 
3Coastal Aquaculture Research and Development Center, Region 4 (Krabi) 
4Aquatic Animal Genetics Research and Development Division 

 

Abstract 

 The study on genetic diversity of banana shrimp populations (Fenneropenaeus merguiensis De Man, 1888) 

was conducted by collecting banan shrimp from five open access water sources of Thailand (Trat (FT-W), 

Rayong (FR-W), Chonburi (FC-W), Nakhon Si Thammarat (FN-W) and Krabi (FK-W) and a domesticated aquaculture farm 

of Coastal Aquaculture Research and Development Center Trang (FR-D). Samples of 30 individuals per population 

were identified their genetic diversities by using 6 microsatellite markers (FN001DB, FN002DB, FN007DB, 

FN010DB, CMN-MG-412 and CNM-MG-416). Then, data was analyzed by using the POPGENE 1.32 and UPGMA.  

It was found that the microsatellite markers were successfully to screen for 32 alleles (5.3 alleles per position). 

The FT-W had the highest averages of no, ne and He (3.8333+1.9408, 2.3510+0.6466 and 0.5644+0.0934, 

respectively). Whereas, the FT-D had the lowest averages of no, ne and He (2.1667+0.4082, 1.7842+0.3870 and 

0.4156+1.7930 respectively). Only FK-W population was found in Hardy-Weinberg equilibrium. 

 Moreover, genetic diversity among all populations presented by FSTAT V.2.9.3.2 was in a high level 

(Fst = 0.157). Meanwhile, the genetic distance ranged from 0.0184 to 0.4087. According to genetic distance, 

4 populations from the Gulf of Thailand (FT-W, FR-W, FC-W, FN-W) showed a closed relationship to each other 

and also closer to the genetic of domesticated population than the population from the Andaman coastal waters 

of Thailand (FK-W). This study suggested that all 6 populations could be used as founders in breeding and 

development programs for banana shrimp culture of the Department of Fisheries. 

 

Keywords: Genetic diversity, Banana shrimp, Fenneropenaeus merguiensis, Microsatellite markers 

   

*Corresponding author: 97/1 Moo 4, Takeantong, Kanchanadit District, Surat Thani Province 84160  

 E-mail: acadamic@hotmail.com 
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การใชอ้าหารสำเรจ็รปูในการอนบุาลลูกปลาการต์ูนสม้ขาว Amphiprion ocellaris (Cuvier, 1830) 
 
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์1* ดาราวรรณ ยุทธยงค์1 กมลรัตน์ ยงเจริญ2 และ พิศมัย สมสืบ1 
1กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรี 
 
บทคัดย่อ 
 ศึกษาผลของการใช้อาหารสำเร็จรูปทดแทนอาร์ทีเมียในการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาววัยอ่อนอายุ 15 วันต่อ 
การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และอัตราแลกเนื้อ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด การทดลองแบ่งออกเป็น 4 ชุด ๆ ละ 3 ซ้ำ 
ชุดการทดลองที่ 1 ให้อาร์ทีเมีย 4 มื้อต่อวัน ชุดการทดลองที่ 2 ให้อาร์ทีเมียสลับกับอาหารสำเร็จรูป ชุดการทดลองที่ 3 ให้อาร์ทีเมีย 
1 มื้อ อาหารสำเร็จรูป 3 มื้อต่อวัน และชุดการทดลองที่ 4 ให้อาหารสำเร็จรูป 4 มื้อต่อวัน น้ำหนักปลาเริ่มต้น 0.005±0.04 กรัม 
ให้อาหารแบบกินจนอิ่ม ทดลองเป็นระยะเวลา 45 วัน ผลการทดลองพบว่าลูกปลาการ์ตูนส้มขาววัยอ่อนมีค่าการเจริญเตบิโต 
อัตรารอดตาย และอัตราแลกเนื้อทั้ง 4 ชุดการทดลอง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05)  
 ส่วนค่าความเข้มสีหลังจากอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวเป็นระยะเวลา 45 วัน วัดสีด้วยเครื่องวัดสีที่บริเวณลำตัว 
อ่านค่าในระบบ CIE L*a*b* (CIELAB) พบว่าลูกปลาการ์ตูนส้มขาวให้อาร์ทีเมีย 4 มื้อต่อวัน มีค่าเฉดสีแดง (a*) มากกว่า 
ให้อาหารสำเร็จรูป 4 มื้อต่อวัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนค่าเฉดสีเหลือง (b*) พบว่าการให้อาหารสำเร็จรูป  
4 มื้อต่อวัน มีค่ามากกว่าให้อาร์ทีเมีย 4 มื้อต่อวัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และลูกปลาการ์ตูนส้มขาวที่อนุบาลด้วย
อาร์ทีเมียอย่างเดียวจะมีสีส้มชัดเจนและมีแถบสีขาวพาดบริเวณกลางลำตัวเร็วกว่าชุดการทดลองที่ให้อาหารสำเร็จรูปสลับกับ
อาร์ทีเมียและอาหารสำเร็จรูปอย่างเดียว 
 จากผลการทดลองสรุปได้ว่าการใช้อาหารสำเร็จรูปในการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาววัยอ่อนเพื่อทดแทนอาร์ทีเมีย
พบว่าการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และอัตราแลกเนื้อมีแนวโน้มลดลงตามการแทนที่และมีผลต่อความเข้มของสีลูกปลา  
แต่การให้อาร์ทีเมียอย่างเดียวมีสีส้มชัดเจนและมีแถบสีขาวพาดบริเวณกลางลำตัวเร็วกว่าอาหารสำเร็จรูปอย่างเดียวแสดงว่า
อาหารสำเร็จรูปยังไม่เหมาะสมในการอนุบาลลกูปลาการต์ูนส้มขาวช่วงอายุ 15 – 45 วันอาจต้องปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ
ของอาหารเพื่อให้ลูกปลายอมรับและมีแนวโน้มน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะนำมาใช้ทดแทนอาร์ทีเมียในการอนุบาลลูกปลา
การ์ตูนส้มขาวได้ 
 
คำสำคัญ: อาหารสำเร็จรูป อาร์ทีเมีย ปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris (Cuvier, 1830) 
   
*ผู้รับผิดชอบ: กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กรมประมง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทร 02 562 0513 E-mail: nsamranrat@yahoo.com 
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Port-In and Port-Out of Anchovy falling nets Fishery at Songkhla Province, in 2019 
 
Nonglak Somranrat1* Darawan Yuttayong1 Kamonrat Youngjarean2 and Pisamai Somsueb1 

1Aquatic Animal Feed Research and Development Division 
2Chonburi Aquatic Animal Feed Research and Development center 
 
Abstract 
 The study on effect of using complete feed on replacing artemia for nursing of clown anemonefish 
on growth, survival rate, and feed conversion ratio. The experiment consisted of 4 treatments with 3 replications. 
In treatment 1, clown anemonefish was fed with artemia 4 time/day whereas those treatment 2, 3 and 4 
were fed with switched artemia and artificial feed, artemia 1 time/day and artificial feed 3 time/day, and 
artificial feed 4 time/day, respectively. Initial weight of Anemonefish was 0.005±0.04 g, fish were fed each 
diet to apparent satiation. After 45 days of feeding clown anemonefish, the results showed that there were 
no significant different (p>0.05) on growth rate, survival rate and feed conversion ratio of the fish in treatment 
1 - 4.  
 Color of fish was monitored directly on orange color part of fish body by colorimeter (Minolta color 
reader, CR-10). Color reading system using in this experiment was CIE system, L*a*b (CIELAB), 45 days clown 
anemonefish fed with artemia 4 time/day showed a significantly (P<0.5) in increasing of redness value (a*value) 
value than fish fed artificial feed 4 time/day. The showed that Fish fed artificial feed 4 time/day showed the higher 
yellowness value (b *) value than fish fed with artemia feed 4 time/day at statistically significant difference 
(p<0.05). 
 The results showed that using complete feed to replace artemia for nursing of clown anemonefish 
decreased fish growth, survival rate, and feed conversion ratio following decreasing of artemia, and also effect to 
color density of fish. Fish fed with only artemia produced orange color and a white stripe across the middle of 
the body faster than those fed with artificial feed. This showed that artificial feed was not suitable for nursery 
of clownfish aged from 15 to 45 days. Physical characteristics of feed for nursing of clown anemonefish may need 
to be improved for fish acceptance, and artificial feed is likely to be an alternative feed to replace artemia 
for nursing of clown anemonefish.  
 
Keywords: Artificial feed, Artemia, Amphiprion ocellaris (Cuvier, 1830) 
   
*Corresponding author: Aquatic Animal Feed Research and Division, Department of Fisheries,  
 Phahonyothin Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel. 02 562 0513 
 E-mail: nsamranrat@yahoo.com 
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คำนำ 
 ปลาการ์ตูนเป็นปลาทะเลที่นิยมนำมาเลี ้ยงในตู้ปลาสวยงาม (Brolund et al., 2004) และในปัจจุบันสามารถ
เพาะเลี้ยงได้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น สามารถวางไข่ได้ทั้งปี และ
ปลาที่ได้จากการเพาะเลี้ยงจะมีความแข็งแรง ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานที่เลี้ยงเมื่อเทียบกับปลาที่จับมาจาก
ธรรมชาติ ในการเพาะเลี้ยงปลาทะเลสวยงามการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนนั้นเป็นขั้นตอนสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้อาหารมีชีวิต 
ได้แก่ อาร์ทีเมีย โรติเฟอร์เป็นหลักในการอนุบาลตั้งแต่แรกฟักถึงระยะพัฒนาเป็นปลาวัยรุ่ น (Chutpoom et al., 2008; 
Marte, 2003; Wittenrich, 2007) ชนิดของอาหารและระยะเวลาที่ใช้ในการอนุบาลและช่วงอายุในการปรับเปลี่ยนชนิดของ
อาหารจัดเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่ออัตราการรอดตายของลูกปลาการ์ตูน โดยลูกปลาจะเริ่มกินอาหารทันทีเมื่อไข่แดงยุบ 
หากชนิดของอาหารที ่ใช้ในการอนุบาลในแต่ละช่วงระยะของการพัฒนาของลูกปลาการ์ตูนนั ้นไม่เหมาะสมจะมีผลต่อ  
การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของลูกปลาการ์ตูนได้เช่นกัน (Dokkaew, 2008) การอนุบาลลูกปลาการ์ตูนโดยทั่วไปให้โรติเฟอร์
เป็นอาหารในระยะ 1 - 2 สัปดาห์แรก หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นไรน้ำเค็มแรกฟัก (Wilkerson, 2003) แต่การเลี้ยงโรติเฟอร์ 
มีขั้นตอนการผลิตที่ยุ่งยากเพราะต้องมีการขยายพันธุ์สาหร่ายเพื่อใช้เป็นอาหารของโรติเฟอร์ จึงต้องใช้พื้นที่อุปกรณ์น้ำทะเล
และอื่น ๆ ในการเลี้ยง และมีแนวโน้มที่จะเกิดการปนเปื้อนของแบคทีเรีย (Battaglene et al., 2006) ทำให้เพิ่มภาระทั้งเวลา
และต้นทุนในการอนุบาลลูกปลาการ์ตูน ดังนั้นหากผู้เพาะเลี้ยงสามารถลดระยะเวลาการให้โรติเฟอร์และอาร์ทีเมียเป็นอาหาร
สำเร็จรูปในช่วง 3 สัปดาห์แรกได้ จะทำให้สามารถลดเวลาและลดต้นทุนในการผลิตได้ การอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาว
จำนวนมากด้วยอาหารมีชีวิตมีความยุ่งยากในการจัดหาให้มีปริมาณเพียงพอ ส่วนคุณสมบัติของอาหารสำเร็จรูปสำหรับอนุบาล
ลูกปลาจะต้องมีลักษณะสำคัญคือรูปแบบและขนาดอาหารต้องง่ายต่อการมองเห็นและกระตุ้นการกินอาหารของปลามีคุณค่า
ทางโภชนาการครบถ้วนปลาสามารถย่อยง่ายและนำสารอาหารไปใช้ได้ดีมีความคงตัวในน้ำค่อนข้างสูง (Yufera et al., 2000)  
 ในปัจจุบันมีการใช้ไข่ตุ๋นมาอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนหลายชนิดเพื่อทดแทนการใช้อาหารมีชีวิต เช่น กุ้งก้ามกราม  
ปลาสวยงามบางชนิด ซึ่งเป็นการนำไข่มาผสมกับนมผงและน้ำ นำไปนึ่งจนสุก แล้วนำมาให้ลูกสัตว์น้ำกินโดยตรง ซึ่งการเตรียม
อาหารในลักษณะนี้จะต้องทำใหม่ สด ทุกวันทำให้บางครั้งเกิดความไม่สะดวกในการผลิต มีการสูญเสียจากการละลาย รวมถึง
คุณค่าทางโภชนาการไม่สมดุลเนื่องจากไข่ตุ๋นผสมนมผงเป็นแหล่งโปรตีนที่ขาดอาร์จีนิน เพราะไข่ไก่มีอาร์จีนินต่ำ (Tacon, 
1987) จึงมีงานวิจัยหลายเรื่องที่เติมแหล่งโปรตีนลงในไข่ตุ๋นเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ (ศศิวิมล และชลธิศักดิ์, 2546) 
ดังนั้นการใช้อาหารสำเร็จรูปซึ่งมีสารอาหารครบถ้วน หาได้ง่าย มีความสะดวกในการใช้และสามารถควบคุมปริมาณการผลิตได้ 
น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะนำมาใช้อนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาว จากการศึกษาที่ผ่านมาสามารถฝึกลูกปลาการ์ตูนส้มขาว
ขนาดโตเต็มวัยให้กินอาหารเม็ดสำเร็จรูปได้แล้ว แต่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าควรเริ่มให้อาหารสำเร็จรูปกับลูกปลาเมื่ออายุและ
ขนาดไหนจึงจะเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย  
 การวิจัยในครั้งน้ีมีเป้าหมายเพื่อนำอาหารสำเร็จรูปที่มีอาหารไข่ตุ่นดัดแปลงและเสริมอาหารเพื่อให้สะดวกต่อการใช้
และมีสารอาหารที่เหมาะสมรวมทั้งลักษณะ รูปแบบ ขนาดเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับของลูกปลาการ์ตูนส้มขาวในช่วงวัยอ่อน
มาทดแทนอาหารมีชีวิตท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตายและอัตราแลกเนื้อ เพื่อประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการผลิต
อาหาร และระยะเวลาเก็บรักษาได้นาน ซึ่งผลที่ได้จะช่วยส่งเสริมผู้เพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนโดยใช้อาหารสำเร็จรูปจากการพัฒนาครั้งนี้
ในเชิงพาณิชย์ต่อไป 
 
วตัถปุระสงค ์
 เพื่อทราบผลอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย อัตราแลกเนื้อ และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและสีของลูกปลาการ์ตูนส้มขาว
อายุ 15 - 45 วัน ที่อนุบาลด้วยอาหารสำเร็จรูปทดแทนอาร์ทีเมีย 
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วธิดีำเนนิการ 
 1. การวางแผนการทดลอง 
  1.1 แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแผนแบบสุ ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized 
Design; CRD) แบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ ดังนี ้
   ชุดการทดลองที่ 1 อนุบาลด้วยอาร์ทีเมีย 4 มื้อ (ชุดควบคุม) 
   ชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลด้วยอาร์ทีเมียสลับมื้อกับอาหารสำเร็จรูป 
   ชุดการทดลองที่ 3 อนุบาลด้วยอาร์ทีเมียในมื้อเย็นและอาหารสำเร็จรูปในเวลากลางวัน  
   ชุดการทดลองที่ 4 อนุบาลด้วยอาหารสำเร็จรูป 4 มื้อ 
  1.2 สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรี 
ระหว่างเดือน ตุลาคม2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 
 2. อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง 
  2.1 การเตรียมน้ำทดลอง 
   น้ำทะเลความเค็ม 30 พีพีที การบำบัดน้ำด้วยแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ความเข้มข้น 30 พีพีเอ็ม 
ให้อากาศเป็นเวลา 1 - 2 วัน ท้ิงให้ตกตะกอน หลังจากนั้นสูบน้ำส่วนใสมาเก็บไว้ในบ่อพักน้ำที่มีหลังคาปิดมิดชิด และก่อนนำน้ำ
ไปใช้มีการตรวจสอบคลอรีนและกรองด้วยถุงกรองน้ำขนาดตา 5 - 10 ไมครอน  
  2.2 การเตรียมลูกปลา 
   นำลูกปลาการ์ตูนส้มขาวอายุ 10 วัน ความยาวประมาณ 0.53±0.02 เซนติเมตร น้ำหนัก 
0.005±0.04 กรัม ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ในรุ่นเดียวกัน พ่อแม่พันธุ์เดียวกันประมาณ 300  ตัว มาปรับการกินอาหาร โดย 
ให้อาหารอาร์ทีเมียวัยอ่อนเป็นเวลา 5 วัน ก่อนสุ่มลูกปลาลงชุดการทดลอง 
  2.3 การเตรียมอุปกรณ์ทดลอง 
   เตรียมกล่องโฟมขนาดกว้าง 28 เซนติเมตร ยาว 37 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ทำความสะอาด 
แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดตั้งทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนำมาใช้ ส่วนอุปกรณ์อื่น  ๆ ได้แก่ หัวทราย และสายลม นำมาแช่ยาฆ่าเชื้อใน
แคลเซียมไฮโปคลอไรด์ความเข้มข้น 10 กรัมต่อน้ำ 50 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดและตั้งทิ้งไว้ให้แห้ง  
ก่อนนำมาใช้ เมื่อลูกปลาอายุ 15 วัน นับลูกปลาลงกล่องทดลองที่มีความจุน้ำ 10.5 ลิตร กล่องละ 21 ตัว (ความหนาแน่น  
2 ตัวต่อลิตร) ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ จำนวน 12 กล่อง 
  2.4 เตรียมอาหารทดลอง 
   อาร์ทีเมีย ฟักในถังกรวยทึบแสง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เมตร โดยใช้ไข่อาร์ทีเมีย  
1 กระป๋อง (450 กรัม) ต่อน้ำ 800 ลิตร ที่ความเค็มน้ำ 30 พีพีที ให้อากาศตลอดเวลา โดยใช้หัวทราย 2 หัว เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 
หลังจากนั้นแยกเปลือกออกแล้วรวบรวมตัวอ่อนอาร์ทีเมียมาล้างด้วยไอโอดีน ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 10 ลิตร และล้างด้วย
น้ำสะอาดก่อนนำมาให้ลูกปลาการ์ตูน 
   อาหารสำเร็จรูปมาจากการพัฒนาการผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับอนุบาลลูกปลาการ์ตูนขนาด 
โดยมีระดับโปรตีน 47 เปอร์เซ็นต์ และไขมัน 12 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) วิธีการผลิตอาหารโดยนำวัตถุดิบมาบด ช่ัง ผสม และ
นึ่งด้วยไอน้ำประมาณ 20 นาที บดผ่านตะแกรงขนาดตา 250 และ 500 ไมครอน (ขณะยังอุ่น) จากนั้นผึ่งลมให้ความช้ืนระบายออก
ประมาณ 1 ชั ่วโมง ขั ้นตอนสุดท้ายอบอาหารให้แห้งด้วยตู้อบอาหารที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ประมาณ 2 ชั ่วโมง  
ร่อนอาหารเพื่อแยกเศษอาหารและฝุ่นออก โดยทำการร่อนแยกขนาดอาหารมีขนาดน้อยกว่า 250 ไมครอน 250 ไมครอน และ 
500 ไมครอน เก็บที่อุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส และนำอาหารทดลองมาวิเคราะห์ความคงตัว ตามวิธีของ Hasting and 
Higgs (1978) วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหารทดลอง และอาร์ทีเมีย ได้แก่ปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า กากใย และ
ความชื้น ตามวิธีการของ AOAC (2019) วิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ยี่ห้อ Thermo  
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รุ ่น Helios Alpha และวิเคราะห์ชนิดและปริมาณแคโรทีนอยด์โดยใช้เครื ่อง HPLC ยี่ห้อ Alliance รุ ่นWaters 2695 ที่
ห้องปฏิบัติการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (ตารางที่ 2) ส่วนชนิดและปริมาณของกรดอะมิโน และกรดไขมัน (เฉพาะ
อาหารทดลอง) ส่งวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยชนิดและปริมาณของกรดอะมิโน ใช้วิธีทดสอบ In-house method WI-TMC-06 based on 
Journal of Food Science (2000). 65(7): 1130 - 1133 ส่วนชนิดและปริมาณกรดไขมันใช้วิธีทดสอบ In-house method 
WI-TMC-05 based on Compendium of Methods for food Analysis. Thailand. 1st Edition. 2003. (ตารางที่ 3) 
 3. การจัดการทดลอง 
  ให้อาหารทดลองแบบกินจนอิ่ม แบ่งออกเป็นจำนวน 4 มื้อ เวลา 8.30 น., 11.00 น., 13.30 น. และ 17.00 น. 
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เปลี่ยนถ่ายน้ำ ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ทุก 2 วัน ให้อาหารทดลองตามตาราง
ดังต่อไปนี้ ช่วงปลาอายุ 10 - 15 วัน ให้อาหารสำเร็จรูปขนาดน้อยกว่า 250 ไมครอน เมื่อปลาอายุ 16 - 30 วัน ให้อาหาร
สำเร็จรูปขนาด 250 ไมครอน และช่วงปลาอายุ 30 - 45 วัน ให้อาหารสำเร็จรูปขนาด 500 ไมครอน และให้อาร์ทีเมียวยัอ่อน 
1 ตัวต่อมิลลิลิตร (0.05 กรัมน้ำหนักเปียก เทียบ 0.0064 กรัมน้ำหนักแห้งต่อปลา 1 ตัว) 
 

ชุดการทดลองที ่
เวลา  

08.30 น. 11.00 น. 13.30 น. 16.00 น. 
1 อาร์ทีเมีย อาร์ทีเมีย อาร์ทีเมีย อาร์ทีเมีย 
2 อาหารสำเร็จรูป อาร์ทีเมีย อาหารสำเร็จรูป อาร์ทีเมีย 
3 อาหารสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูป อาร์ทีเมีย 
4 อาหารสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูป 

 
ตารางที ่1 องค์ประกอบวัตถุดิบของอาหารทดลองสำหรับอนุบาลลูกปลาการต์ูนสม้ขาว 
วตัถดุบิ ปรมิาณ (กรมั) เทยีบเปน็เปอรเ์ซน็ต ์
ไข่ไก ่ 135 30.95 
ปลาป่น 125 28.66 
วีทกลูเตน 42 9.63 
แป้งข้าวเจ้า 36 8.25 
แป้งสาล ี 42 9.63 
ยีสต ์ 10 2.29 
สาหร่ายสไปรไูลน่าผง 20.5 4.70 
น้ำมันปลาทะเล 2 0.46 
น้ำมันถั่วเหลือง 3.5 0.80 
วิตามินซี 35% 1 0.23 
แคลเซี่ยมแลคเตท 1 0.23 
วิตามินรวม 1 0.23 
แร่ธาตุรวม 0.5 0.12 
แอสตาแซนทินสังเคราะห์ 10 % 0.82 0.19 
ปลาร้า 15.8 3.62 

รวม 436.12 100.0 
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ตารางที ่2 คณุค่าทางโภชนาการของอาหารทดลองสำหรับอนุบาลลกูปลาการต์ูนส้มขาว 

องคป์ระกอบทางเคม ี อาหารทดลอง อารท์เีมยี 

ความช้ืน (%) 11.34 7.7 
โปรตีน (%น้ำหนักแห้ง) 47.44 60.85 
ไขมัน (%น้ำหนักแห้ง) 12.36 11.06 
เถ้า (%น้ำหนักแห้ง) 8.42 12.51 
กาก (%น้ำหนักแห้ง) 0.87 3.27 
แคโรทีนอยดร์วม (มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม) 82.3 155 
แคนทาแซนทิน (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)  155 
แอสตาแซนทิน (มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม)  59.97  
เซียแซนทิน (มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม) 2.54  
เบต้าแคโรทีน (มิลลิกรัมต่อกิโลกรมั) 2.32   
ความคงตัว (เปอร์เซ็นต์) 95  

 

 
ตารางที ่3 ชนิดและปรมิาณของกรดอะมโินและกรดไขมันของอาหารทดลองสำหรับอนุบาลลูกปลาการ์ตูนสม้ขาว 
   Amino Acid Profile (g/100 g) 

 
   Saturated fatty acid (g/100 g) 

Alanine 2.84  
 

Lauric acid (C12:0) 0.03  
Arginine 2.56  

 
Myristic acid (C14:0) 0.18  

Aspartic acid 4.01  
 

Pentadecanoic acid (C15:0) 0.03  
Cystine 1.03  

 
Palmitic acid (C16:0)  3.39  

Glutamic acid 7.75  
 

Heptadecanoic acid (C17:0) 0.05  
Glycine 2.39  

 
Stearic acid (C18:0) 1.08  

Histidine 0.95  
 

Lignoceric acid (C24:0) 0.20  

Isoleucine 2.02  
 

   Unsaturated fatty acid (g/100 g) 

Leucine 3.44  
 

Palmitoleic acid (C16:1) 0.45  
Lysine 2.54  

 
cis-10-Heptadecenoic acid (C17:1n10) 0.02  

Methionine 1.28  
 

cis-9-Oleic acid (C18:1n9c) 4.87  
Phenylalanine 1.94  

 
cis-11-Eicosenoic acid (C20:1n11) 0.04  

Proline 3.62  
 

Linolenic acid (C18:2n6c) 2.90  
Serine 2.26  

 
alpha-Linolenic acid (C18:3n3) 0.18  

Threonine 1.91  
 

cis-11,14-Eicosadienoic acid (C20:2) 0.02  
Tryptophan 0.30  

 
cis-8,11,14-Eicosatriienoic acid (C20:3n6) 0.02  

Tyrosine 1.49  
 

Arachidonic acid (C20:4n6) 0.29  
Valine 2.33  

 
Dacosahexaenoic acid (C22:6n3) 0.46  
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 4. การวิเคราะห์คณุสมบัติของน้ำ 
  วิเคราะห์คุณสมบัติน้ำทุกวัน โดยเก็บตัวอย่างน้ำเวลา 09.00 น. เพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจน 
ที่ละลายในน้ำ หน่วยเป็นมิลลิกรัมตอ่ลิตร โดยใช้เครื่อง DO meter ยี่ห้อ YSI 58 ความเป็นกรดเป็นด่าง ด้วยเครื่อง pH meter 
ยี่ห้อ HACH ความเป็นด่าง หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียรวม หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรท์ หน่วยเป็นมิลลิกรัม
ต่อลิตรโดยวิธีการไตเตรทตามวิธีของ APHA-AWWA and WPCF (1989) วัดอุณหภูมิน้ำและอากาศด้วยเทอร์โมมิเตอร์ หน่วยเป็น
องศาเซลเซียส และวัดความเค็มด้วยเครื่อง reflecto-salinometer 
 5. การเก็บข้อมูล 
  5.1 การเจริญเติบโต 
   เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต เริ่มการทดลอง ลูกปลาอายุ 15 วัน บันทึกข้อมูลอายุลูกปลา จำนวน 
ลูกปลา สุ่มชั่งน้ำหนักรวม ระหว่างการทดลองบันทึกปริมาณอาหารที่ให้ สังเกตและบันทึกการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง พัฒนาการ
การเปลี่ยนแปลงของจุดสีที่บริเวณต่าง ๆ เช่นแถบสีขาวแถบแรกที่พาดอยู่บริเวณส่วนหัวของปลา เพื่อเปรียบเทียบผลของ 
การให้อาหารในแต่ละชุดการทดลองที่มีผลต่อการพัฒนาการของลูกปลาการ์ตูนส้มขาว และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (45 วัน) 
ช่ังน้ำหนักรวมและนับจำนวนลูกปลา เพื่อคำนวณหาอัตรารอดตรวจสอบการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ  
   น้ำหนักเพิ่ม (กรัม) = น้ำหนักเริ่มต้น-น้ำหนักสุดท้าย 
   อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (specific growth rate, SGR; เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) 
    

SGR =  
lnน้ำหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง–lnน้ำหนักปลาเริ่มต้น 

X100 
ระยะเวลาทดลอง 

 

อัตรารอด (Survival rate) (%) =  
จำนวนปลาสิ้นสุดการทดลอง 

X100 
จำนวนปลาเริ่มต้น 

 
  5.2 การวัดความเข้มสีปลา 
   เมื่อสิ้นสุดการทดลองวัดความเข้มของสีบริเวณลำตัวปลาทุกตัว โดยใช้เครื่องมือวัดสีรุ่น Konica 
Minolta CR-10 อ่านค่าในระบบแบบ CIE L*a*b* (L* คือค่าความสว่าง, a* คือค่าเฉดสีแดง และ b* คือค่าเฉดสีเหลือง) 
(Skrede and Storebakken, 1987) 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลที่ได้นำมาตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล และความแปรปรวนของข้อมูล หากพบว่าข้อมูลมี  
การแจกแจงแบบปกติ และค่าความแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุ่มเท่ากัน จึงวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตามวิธี Duncan s’ new multiple range test ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ถ้าข้อมูลมีการกระจายแบบไม่ปกติ ทำการแปลงข้อมูลให้มีการแจกแจงแบบปกติก่อนนำไป
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 
ผลการทดลอง 
 1. ผลการเจริญเติบโต เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าลูกปลาการ์ตูนส้มขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารชุดการทดลองที่ 1 - 4  
มีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ย น้ำหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอด มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 4) 
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ตารางที ่4 การเจรญิเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดของลูกปลาการ์ตูนสม้ขาวที่อนุบาลด้วยอาหารสำเรจ็รปูทดแทน
 อาร์ทีเมีระยะเวลา 45 วัน 
ข้อมูลของตัวแปร ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 ชุดการทดลองที่ 4 
น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย (กรัม) 0.005±0.04a 0.005±0.04a 0.005±0.04a 0.005±0.04a 
น้ำหนักสุดท้ายเฉลีย่ (กรัม) 0.151±0.05a 0.117±0.03a 0.102±0.04a 0.073±0.01a 
น้ำหนักเพิ่ม (กรัม) 0.146±0.54a 0.112±0.29a 0.097±0.04a 0.068±0.01a 
อัตราการเจรญิเติบโตจำเพาะ (%/วัน) 7.48±0.76a 6.95±0.54a 6.61±0.78a 5.96±0.20a 
อัตราแลกเนื้อ 1.54±0.43a 2.02±0.50a 2.54±0.98a 2.73±0.25a 
อัตรารอด (%) 98.41±2.55a 96.82±2.74a 95.24±4.76a 92.07±2.75a 

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีเหมือนกันตามแนวนอนแสดงว่าไม่มีความแตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ (p>0.05)  
 
 2. ความเข้มส ี
  จากการศึกษาความเข้มสีหลังจากอนุบาลลูกปลาการ์ตนูส้มขาวเป็นระยะเวลา 45 วัน วัดสีด้วยเครื่องวัดสทีี่
บริเวณลำตัว อ่านค่าในระบบ CIE L*a*b* (CIELAB) แสดงใน (ตารางที่ 5) และ (ภาพที่ 1) พบว่าลูกปลาการ์ตูนส้มขาวใน 
ชุดการทดลองที่ 4 มีค่าความสว่าง (L*) มากกว่าแตกต่างกับชุดการทดลองที่1, 2, และ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ส่วนชุดการทดลองที่ 1, 2, และ 3 กับชุดการทดลองที่ 4 แต่ไม่แตกต่างจากชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีค่าแตกต่างกันอย่าง 
ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ส่วนค่าเฉดสีแดง (a*) พบว่าชุดการทดลองที่ 1 มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 4 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยชุดการทดลองที่ 1 มีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 2 และ 3  
(p>0.05) ส่วนชุดการทดลองที่ 4 มีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 2 และ 3 (p>0.05) ค่าเฉดสีเหลือง 
(b*) พบว่าชุดการทดลองที่ 4 มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) พบว่าชุดการทดลองที่ 4  
มีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 2 และ 3 (p>0.05) และชุดการทดลองที่ 1 มีค่าแตกต่างอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 2 และ 3 (p>0.05) 
 
ตารางที ่5 ความเข้มสีของของลูกปลาการต์ูนสม้ขาวที่อนุบาลด้วยอาหารสำเร็จรูปทดแทนอาร์ทเีมีย ระยะเวลา 45 วัน 

ตำแหน่ง  ความเข้มส ี ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 ชุดการทดลองที่ 4 
สีส้ม 

บริเวณ
ลำตัว 

ความสว่าง (L*) 41.43±2.70a 45.10±2.26ab 46.00±3.68ab 48.73±2.47b 
เฉดสีแดง (a*) 18.50±7.78a 17.00±0.92ab 15.30±0.75ab 13.63±1.60b 

เฉดสเีหลือง (b*) 13.40±0.72b 18.87±3.88ab 21.40±2.12ab 23.10±4.61a 
หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันตามแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติทีร่ะดับนยัสำคญั (p<0.05) 
 
  การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการแสดงออกของแถบสีขาวที่ปรากฏขึ้นบนตัวปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง   
เมื่อลูกปลาที่มีอายุ 17 วัน ลูกปลาการ์ตูนส้มขาวจะมีสีส้มชัดเจน และมีแถบสีขาวพาดบริเวณกลางลำตัว ซึ่งจะเห็นได้ในลูกปลา
ที่ได้รับอาหารจากอาร์ทีเมียเพียงอย่างเดียว ส่วนลูกปลาที่ได้รับอาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวลูกปลาการ์ตูนส้มขาวจะมีสีส้ม
ชัดเจน และมีแถบสีขาวพาดบริเวณกลางลำตัวเมื่อลูกปลาที่มีอายุ 20 วัน ส่วนการให้อาหารอาร์ทีเมียสลับกับอาหารสำเร็จรูป 
ลูกปลาการ์ตูนส้มขาวจะมีสีส้มชัดเจน และมีแถบสีขาวพาดบริเวณกลางลำตัว เมื่อปลามีอายุ 18 - 19 วัน  
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 คุณภาพน้ำระหว่างการทดลอง 
  คุณภาพน้ำตลอดการทดลองมีค่าอุณหภูมิอยู่ในช่วง 25–30 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ
อยู่ในช่วง 5.0 - 6.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเค็มอยู่ในช่วง 26 - 30 พีพีที ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 7.8 - 8.0 ความเป็นด่าง
อยู่ในช่วง 85 - 120 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนีย-ไนโตรเจนอยู่ในช่วง 0.0011 – 0.1658 มิลลิกรัมต่อลิตร และไนไตรท์-
ไนโตรเจนอยู่ในช่วง 0.0202 – 0.0425 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
 
 
สรปุและวจิารณ ์
 ผลจากการศึกษาการใช้อาหารสำเร็จรูปในการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาววัยอ่อนเพื่อทดแทนอาร์ทีเมีย พบว่า  
การเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยพิจารณาจากน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ย น้ำหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ 
เช่นเดียวกับอัตรารอด และอัตราแลกเนื้อ พบว่าลูกปลาที่ได้รับอาร์ทีเมีย 4 มื้อต่อวัน มีการเจริญเติบโต และอัตรารอดมากและ
อัตราแลกเนื้อต่ำเมื ่อเทียบกับการให้อาหารสำเร็จรูป การเจริญเติบโต และอัตรารอดมีแนวโน้มลดลงส่วนอัตราแลกเนื้อ 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการแทนที่ด้วยอาหารสำเร็จรูป จากการทดลองของ Wittenrich (2007) ในการอนุบาลลูกปลาการ์ตูน
อายุ 7 วันขึ้นไป ปรับให้กินอาร์ทีเมียวัยอ่อนขนาด 500 - 525 ไมครอน และรายงานการศึกษาพบว่าขนาดของอาหารที่ให้  
ไม่ควรมีความกว้างเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ของความยาวลูกปลา (Dokkaew, 2008) ซึ่งสอดคล้องกับ Curnow et al. (2006) พบว่า
ความสัมพันธ์ของช่วงเวลาการเปลี่ยนชนิดอาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมีย ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของ
ลูกปลากะพงขาววัยอ่อน และ Faulk et al. (2007) พบว่าการใช้โรติเฟอร์และอาร์ทีเมียอนุบาลลูกปลาช่อนทะเล 
เป็นระยะเวลา 18 วัน ในระบบปิดมีอัตรารอดเฉลี่ย 13.2 เปอร์เซ็นต์ ดวงทิพย์ และคณะ (2556) รายงานว่าการให้อาร์ทีเมีย 
วัยอ่อนเป็นอาหารแก่ลูกปลาการ์ตูนเพอคูล่าตั้งแต่แรกฟักมีอัตรารอดเพียง 11.1±9.6 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการมองเห็นเหยื่อ
ของลูกปลายังไม่ดี การว่ายน้ำช้ามาก (Moe, 1982) แต่หากให้อาร์ทีเมียภายหลังเมื่อลูกปลามีอายุตั้งแต่ 3 ถึง 6 วัน จะพบว่า
ลูกปลามีอตัรารอดตายเฉลี่ยสูงขึ้น อยู่ระหว่าง 40.0 – 48.9 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เนื่องมาจากการเปลี่ยนชนิดของอาหารจากโรติเฟอร์
เป็นอาร์ทีเมียวัยอ่อนขึ้นอยู่กับอายุของลูกปลา การพัฒนาของระบบภายในร่างกายยังไม่สมบูรณ์ ในช่วงแรกโดยการกินอาหารของ

ชุดการทดลองที่ 1 

ภาพที่ 1 ความเข้มสีของของลูกปลาการต์ูนส้มขาวที่อนุบาลด้วยอาหารสำเร็จรูปทดแทนอาร์ทีเมีย ระยะเวลา 45 วัน 
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ปลาวัยอ่อนจะขึ้นอยู่กับขนาดความกว้างของปากปลาและขนาดอาหาร อัตราส่วนระหว่างขนาดเหยื่อ 25 - 50 เปอร์เซ็นต์ของ
ความกว้างของปากปลาวัยอ่อนเหมาะสมที่สุด (Shirota, 1970; Busch, 1996) นอกจากนี้ยังมีรายงานการอนุบาลลูกปลา
การ์ตูนปล้องอายุ 7 วันให้อาร์ทีเมียวัยอ่อนเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวจนสิ้นสุดการทดลองมีอัตราการรอด 66 เปอร์เซ็นต์  
ที่ความหนาแน่น 5 ตัว/ มิลลิลิตร (Dokkaew, 2008) ซึ่งแตกต่างจากการทดลองครั้งนี้ เริ่มให้อาร์ทีเมียอย่างเดียวเมื่อลูกปลา
อายุ 15 วัน มีอัตรารอด 98.41 เปอร์เซ็นต์ ที่ความหนาแน่น 1 ตัว/มิลลิลิตร แต่จากการทดลองครั้งนี้ อาร์ทีเมียที่ให้เป็นอาร์ทีเมีย
แรกฟักที่ยังมีถุงอาหารเก็บสะสมอยู่และมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าอาหารสำเร็จรูป มีโปรตีน ไขมัน และเถ้า เท่ากับ 
60.85, 11.06 และ 12.51 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Leger et al (1987) พบว่าอาร์ทีเมียแรกฟักมีโปรตีน ไขมัน 
และเถ้า เท่ากับ 52.5, 18.9 และ 9.7 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และมีกรดอะมิโนที่จำเป็นโดยเฉพาะอาร์จีนีนและไลซีน และปลาการ์ตูน
เป็นสัตว์น้ำเค็มจึงมีความต้องการกรดไขมันไม่อิ ่มตัว โดยเฉพาะกรดไขมันกลุ ่ม w3 HUFA ซึ ่งมีบทบาทที ่สำคัญต่อ 
การเจริญเติบโตของปลาทะเล เนื่องจากปลาทะเลไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ต้องได้รับจากอาหาร และพบว่าในอาร์ทีเมียมี 
EPA 0.28 เปอร์เซ็นต์ และไม่พบ DHA (Akbary et al., 2011) แต่จากการทดลองครั้งนี้ในอาหารสำเร็จรูปไม่พบ  EPA แต่ 
มี DHA 0.46 เปอร์เซ็นต์ สำหรับการทดลองครั้งนี ้ลูกปลาการ์ตูนส้มขาวที่ให้อาหารสำเร็จรูปสลับกับอาร์ทีเมีย พบว่ามี  
การเจริญเติบโตดีกว่าให้อาหารสำเร็จรูปอย่างเดียวแต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ลูกปลามีน้ำหนักและอัตรารอดลดลง และอัตราแลกเนื้อ
เพิ่มขึ้นตามมื้ออาหารที่ให้อาหารสำเร็จรูปแสดงให้ว่าลูกปลายอมรับอาหารได้ไม่ดี แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการให้อาหาร
สำเร็จรูปอย่างเดียวมีผลต่อการเจริญเติบโตลดลงและอัตราแลกเนื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการให้อาร์ทีเมียเป็นอาหาร ทั้ งนี้
เนื่องจากพฤติกรรมการกินอาหารของลูกปลาชอบกินกลางน้ำ ดังนั้นอาหารสำเร็จรูปซึ่งทยอยจมอยู่ก้นบ่อ ซึ่งยากต่อการจับกินของ
ลูกปลาการ์ตูนส้มขาว จึงทำให้ปริมาณการได้กินอาหารของลูกปลาการ์ตูนน้อยลงและส่งผลต่อการเจริญเติบโต และอัตราแลกเนื้อ  
 การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงรูปร่างภายนอกคือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง ลวดลาย และพฤติกรรม โดย  
การเปลี่ยนรูปร่างของปลาการ์ตูนส้มขาวเริม่สังเกตได้จากเกิดแถบสีขาวแถบแรกที่พาดอยู่บริเวณสว่นหัวเมื่อลูกปลาการ์ตนูอายุ
เฉลี่ย 10 วัน จากนั้นลูกปลาที่มีอายุ 15 วัน ลูกปลาการ์ตูนส้มขาวจะมีสีส้มชัดเจนและมีแถบสีขาวพาดบริเวณกลางลำตัว 
(Pathiyasevee, 1994) ซึ ่งแตกต่างจากการทดลองครั้งนี ้พบลูกปลาเกิดแถบสีขาวแถบแรกที่พาดอยู่บริเวณส่วนหัวแล้ว 
เนื่องจากนำลูกปลามาทดลองหลังจากลูกปลาอายุ 10 วันแล้ว และพบว่าลูกปลาการ์ตูนส้มขาวจะมีสีส้มชัดเจนและมีแถบสีขาว
พาดบริเวณกลางลำตัว ซึ่งจะเห็นได้ในลูกปลาที่ได้รับอาหารจากอาร์ทีเมียเพียงอย่างเดียวเมื่ออายุลูกปลา 18 วัน ส่วนลูกปลา 
ที่ได้รับอาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวลูกปลาการ์ตูนส้มขาวจะมีสีส้มชัดเจน และมีแถบสีขาวพาดบริเวณกลางลำตัวเมื่อลูกปลา
มีอายุ 20 วัน ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่ามีการปรับการให้อาหารสำเร็จรูปเมื่อลูกปลาอายุ 15 วันข้ึนไป  
 ผลต่อการเพิ่มสีในลูกปลาการ์ตูนส้มขาว ในชุดการทดลองที่ให้อาร์ทีเมียอย่างเดียวมีสีส้มชัดเจนแตกต่างจากชุด  
การทดลองอื่น ๆ อาจเป็นผลจากอาร์ทีเมียมีสว่นประกอบของแคโรทีนอยด์ชนิดแคนทาแซนทินพบลกูปลาให้เฉดสแีดงท่ีเดน่ชัด 
และอาร์ทีเมียเป็นอาหารที่มีความเหมาะสมกับปลาวัยอ่อน (Krinsky, 1965) แต่ในอาหารสำเร็จรูปมีการเสริมแอสตาแซนทิน
สังเคราะห์และสไปรูไลน่าทำให้การแสดงออกของสีของลูกปลาเป็นเฉดสีเหลืองมากกว่า  เนื่องจากสไปรูไลน่ามีส่วนประกอบ
ของเบต้าแคโรทีน 50 เปอร์เซ็นต์ และซีแซนทิน 21 เปอร์เซ็นต์ (Regunathan, 2008) แต่เบต้าแคโรทีนซึ่งมีลักษณะสีเหลือง
ทำหน้าที่เป็นโปรวิตามินเอมากกว่าที่จะทำหน้าที่เป็นสารเร่งสี (Choubert, 1979) และปลาการ์ตูนส้มขาวไม่สามารถเปลี่ยน
เบต้าแคโรทีนไปเป็นซีแซนทินและแอสตาแซนทินได้ ซึ่งแตกต่างจากซีแซนทินที่เสริมในอาหารใช้เลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาวอายุ 
60 วัน พบการแสดงออกของสีบริเวณผิวหนังปลาเป็นเฉดสีส้ม (นงลักษณ์ และคณะ, 2556) ซึ่งแตกต่างจากการทดลองครั้งนี้
เนื่องจากอายุของปลาและชนิดอาหารที่ให้แตกต่างกัน ตลอดจนขบวนการผลิตอาหารลูกปลาการ์ตูนวัยอ่อนยังไม่เหมาะสม 
อาจทำให้สารสีมีประสิทธิภาพลดลงผลส่งให้การแสดงออกของสีไม่ชัดเจนในปลาที่ได้รับอาหารสำเร็จรูปอย่างเดียว  
 จากผลการทดลองสรุปได้ว่าการใช้อาหารสำเร็จรูปในการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาววัยอ่อนเพื่อทดแทนอาร์ทีเมีย
พบว่าการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และอัตราแลกเนื้อมีแนวโน้มลดลงตามการแทนที่ และมีผลต่อความเข้มของสีลูกปลา   
แต่การให้อาร์ทีเมียอย่างเดียวมีสีส้มชัดเจนและมีแถบสีขาวพาดบริเวณกลางลำตัวเร็วกว่าอาหารสำเร็จรูปอย่างเดียว แสดงว่า
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อาหารสำเร็จรูปที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ยังไม่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวช่วงอายุ 15 – 45 วันอาจต้องปรับปรุง
ลักษณะทางกายภาพเพื่อให้ลูกปลายอมรับอาหาร และอาจจะปรับเทคนิคการผลิตอาหารเพื่อให้การใช้ประโยชน์จาก สไปรูไลน่า
มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความเข้มสใีนขบวนการผลติอาหารสำเร็จรปู จากการศึกษาครั้งน้ีอาหารสำเร็จรูปมีแนวโน้มน่าจะเปน็
ทางเลือกหนึ่งที่จะนำมาใช้ทดแทนอาร์ทีเมียในการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนส้มขาวได้  
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คณะทำงานฝ่ายพิจารณาและนำเสนอผลงานวชิาการ 
 

 นายบุญส่ง  ศรีเจริญธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมง ประธานคณะทำงาน 

 นายสุวิทย์  คชสิงห ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม คณะทำงาน 

 นางเพราลัย  นุชหมอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล คณะทำงาน 

 นายพุทธ  ส่องแสงจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล คณะทำงาน 

 นางชวนพิศ  จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ คณะทำงาน 

 นางสาวกาญจนรี  พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะทำงาน 

 นายวิศณุพร  รัตนตรัยวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำ คณะทำงาน 

 นางสาววิรงรอง  ทิมดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงเชิงพื้นที่ คณะทำงาน 

 นาวาโทพรชัย  สิงหบุญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประมง คณะทำงาน 

 นางสาวชมัยพร  ชูงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง คณะทำงาน 

 นายยงยุทธ  ปรีดาลัมพะบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง คณะทำงาน 

 นายณัฐพงค์  วรรณพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด คณะทำงาน 

 นางมณีรัตน์  หวังวิบูลย์กิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืด คณะทำงาน 

 นางสาวเจนจิตต์  คงกำเนิด ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ำ คณะทำงาน 

 นางอรุณี  รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม คณะทำงาน 

 นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะทำงาน 

  ด้านการประมงน้ำจืด 

 นางสุภาน้อย  ทรัพย์สินเสริม ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ คณะทำงาน 

 นางพิศมัย  สมสืบ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ำ คณะทำงาน 

 นางกนกพรรณ  ศรีมโนภาษ ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง คณะทำงาน 

 นางสาวรัตนาวล ี พูลสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา คณะทำงาน 

 นางโสมลดา  ประเสริฐสม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิจัย คณะทำงาน 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และเลขานุการ 

 นางสาวกมลชนก  นิลโขง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ คณะทำงาน 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และผู้ช่วยเลขานุการ 

 นางสาวมารีรักษ์  บุตรสุทธิวงศ์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) คณะทำงาน 

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และผู้ช่วยเลขานุการ 
  



คณะผู้จัดทำ 
 

นางสาวเสาวลักษณ์  เรืองขำ 

นางสาวกมลชนก  นิลโขง 

นางสาวมารีรักษ์  บุตรสุทธิวงศ์ 
นายรัฐนันท์  เกิดบ้านตะเคียน 

นางสาวจิดาภา  ก้องเมธีกุลรัตน์ 
นายธน  วิรติกุล 
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