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บทคัดย่อ  
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ได้แก่ ความกว้างของกระดอง (CW) ความยาวของ

กระดอง (CL) น้้าหนักตัว (BW) และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (ADG) และประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ ได้แก่ ปริมาณไข่ อัตราการ
ฟักไข่ จ้านวนลูกปูแรกฟัก และอัตรารอดตายของลูกปูอายุ 1 วัน ของพ่อแม่พันธ์ุปูทะเล (Scylla paramamosain) ประชากรธรรมชาติ 
(F0) และประชากร F1 ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดินที่ระยะเวลาเลี้ยง 210 วัน ผลการศึกษาพบว่า ที่ระยะเวลาการเลี้ยง 150 วันเป็นต้น
ไป ปูทะเลประชากร F0 มี CW CL และ BW ดีกว่า (P<0.05) ประชากร F1 และปูประชากร F0 มี ADG เฉลี่ยเท่ากับ 0.93 กรัม/วัน ซึ่ง
สูงกว่า (P<0.05) ประชากร F1 ที่มี ADG เฉลี่ยเท่ากับ 0.65 กรัม/วัน ส่วนการศึกษาด้านประสิทธิภาพการสืบพันธุ์พบว่า ปริมาณไข่นอก
กระดองเฉลี่ยของแม่พันธุ์ปูทั้งสองประชากรไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) แต่อัตราการฟักไข่เฉลี่ย และจ้านวนลูกปูแรกฟักของแม่
พันธุ์ปูประชากร F0 (59.2% และ 707,705 ตัว ตามล้าดับ) จะสูงกว่าปูประชากร F1 (22.7% และ 601,000 ตัว ตามล้าดับ) (P<0.05) 
โดยอัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูอายุ 1 วัน ที่ได้จากแม่ปูประชากร F0 (77.8 %) จะสูงกว่าที่ได้จากปูประชากร F1 (55.6 %) เช่นกัน 
อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้จะน้าไปสู่การปรับปรุงรูปแบบการผลิตพ่อแม่พันธุ์ปูทะเล (S. paramamosain) ในบ่อดินด้วยการ
คัดเลือกพันธุ์ให้มีลักษณะที่ต้องการได้ เช่น มีการเจริญเติบโตที่ดี และได้แม่พันธุ์ท่ีมีคุณภาพ เป็นต้น  
ค าส าคัญ: ปูทะเล การเลี้ยงพ่อแมพ่ันธุ์ การเจริญเติบโต การสืบพันธุ ์  
 

Abstract 
The current study was conducted to compare the performances of growth ( i. e. , carapace width, CW; 

carapace length, CL; body weight, BW; average daily growth, ADG)  and reproductive ( i. e. , fecundity, hatching rate, 
number of newly hatched zoea, survival rate of crab larvae at 1 day after hatching)  of mud crab ( Scylla 
paramamosian)  broodstocks from wild ( F0)  and domesticated ( F1)  crabs reared in the earthen ponds.  Results 
showed that F0 crab had higher CW, CL and BW (P<0.05)  than F1 crab at rearing period of 150 days onwards.  The 
mean ADG of F0 crab (0.93 g/day) was higher than in F1 crab (0.65 g/day). For reproductive performance found that 
no significant difference was observed in mean fecundity of both crabs.  The mean hatching rate and number of 
newly hatched zoea of F0 crab ( 59. 2% and 707,705 crab, respectively)  were higher than in F1 crab ( 22. 7% and 
601,000 crab, respectively)  ( P<0. 05) .  Whereby the mean survival rate of crab larvae at 1 day after hatching of F1 
crab (77.8 %) was higher than in F1 crab (55.6 %). However, these finding should assist in the future establishment 
of a selective breeding program that produces the F1 of this crab possessing desired traits such as fast growth and 
high quality of brooder. 
Keywords: mud crab, broodstock culture, growth, reproductive performance 
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ปูทะเล (Scylla spp.) เป็นสัตว์น้้าที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มีถิ่นอาศัยอยู่แนวป่าชายเลน 
บริเวณชายฝั่ง มีรสชาติดี และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเนื่องจากปูทะเลมีคลอเรสเตอรอลต่้า และอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ ได้แก่ 
แคลเซียม ไคติน ไอโอดีน และแมกนีเซียม เป็นต้น (สนธยา และคณะ, 2549; Pratoomchat et al., 2002) จึงเป็นที่นิยมบริโภคกัน
อย่างแพร่หลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากยังมีอุตสาหกรรมแปรรูปปูทะเล เช่น ปูสดแช่แข็ง ปูกระป๋อง ปูปรุงแต่ง เป็น
ต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น มาเลเซีย ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น (ภัทราวดี และจิติมา, 
2562) โดยในปัจจุบันมีการเลี้ยงปูทะเลหลากหลายรูปแบบ เช่น การเลี้ยงปูโพรกให้เป็นปูเนื้อ การขุนเลี้ยงให้เป็นปูไข่ การเลี้ยงขุนจากปู
เล็กให้เป็นปูใหญ่ และการเลี้ยงเพื่อผลิตเป็นปูนิ่ม (วุฒิชัย และคณะ, 2562) ซึ่งปัญหาส้าคัญที่ผู้เลี้ยงมักพบคือเรื่องของลูกพันธุ์ปู 
โดยเฉพาะปัญหาการขาดแม่พันธุ์ปูไข่แก่ที่ใช้ในการผลิตลูกพันธุ์ในโรงเพาะฟัก จึงท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการเพาะพันธุ์ปูทะเลได้อย่าง
ต่อเนื่อง (อาภรณ์ และคณะ, 2558) ด้วยเหตุนี้การเพาะเลี้ยงปูทะเลจึงจ้าเป็นต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อให้ผลผลิตของปูทะเลที่ได้
จากการเพาะเลี้ยงเข้ามารองรับกับความต้องการของตลาด และทดแทนผลผลิตธรรมชาติที่ลดน้อยลง  

โดยทั่วไปแล้ว ข้อดีของการเลี้ยงสัตว์น้้าเพื่อน้าไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์คือสามารถควบคุมคุณภาพ ควบคุมการผลิต และปริมาณ
พ่อแม่พันธุ์เพื่อการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้้าที่ดี และอย่างต่อเนื่องได้ (Bir et al., 2020) อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปูทะเล หรือ
คุณภาพของพ่อแม่พันธ์ุปูก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญในการน้ามาซึ่งความส้าเร็จดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพของพ่อแม่พันธุ์ปู
ทะเลในรุ่นต่อไป  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตระหว่างความกว้างกระดอง ความยาวกระดอง และน้้าหนักของแม่
ปูทะเลที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดินต่อปริมาณไข่ และอัตราการฟักไข่ รวมไปถึงศึกษาอัตราการฟักไข่ของแม่ พันธุ์ปูทะเล ที่มีการ
พัฒนาการของไข่นอกกระดองต่างกัน ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนา หรือช่วยเพิ่มศักยภาพในการ
เพาะเลี้ยงปูทะเลของประเทศไทยให้สูงขึ้นได้ 
 
อุปกรณ์และวิธีการ 
การวางแผนการทดลอง   

แบ่งชุดการทดลองออกเป็นสองชุดการทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธ์ุปูทะเล 
(Scylla paramamosain) ระหว่างประชากรธรรมชาติ (F0) และประชากร F1 ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน โดยใช้จ้านวนตัวอย่างปูเป็น
จ้านวนซ้้า (n) ของในแต่ละประชากรดังนี้ การศึกษาด้านการเจริญเติบโตใช้จ้านวนตัวอย่าง 25 ตัวอย่าง (n = 25) ส่วนการศึกษาด้าน
ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ใช้จ้านวนตัวอย่างแม่ปูทะเลที่มีไข่แก่นอกกระดองเท่ากับหรือไม่ต่้ากว่า 5 ตัวอย่าง (n > 5)  
การเตรียมบ่อดินส าหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปูทะเล 

เตรียมบ่อดินขนาด 1,600 ตารางเมตร (1 ไร่) ตามหลักการเตรียมบ่อเลี้ยงสัตว์น้้าทั่วไปด้วยการลอกเลน โรยปูนขาว และตาก
บ่อประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นเติมน้้าเค็มความเค็ม 28-33 ppt ให้ได้ระดับน้้าลึกประมาณ 1.2-1.5 เมตร ภายในบ่อติดตั้งเครื่องเติม
อากาศแบบใบพัดตีน้้าจ้านวน 1 แขน (8 ใบพัด) นอกจากน้ี บริเวณคันบ่อดินจะน้าแผ่นกระเบื้องมาตดิกั้นให้ทั่วรอบบ่อ เพื่อป้องกันไม่ให้
ปูทะเลหนีออกจากบ่อเลี้ยง  
การเตรียมพ่อแม่พันธุ์ปูทะเลประชากรธรรมชาติ (F0) และประชากร F1  

รวบรวมพันธุ์ปูขาว หรือปูทะลสกุล S. paramamosian (การคัดแยกสายพันธุ์ชนิดของปูทะเลตามวิธีของ Shellet and 
Lovatelli, 2011) จากการจับจากธรรมชาติโดยชาวประมงลอบปูทะเลในบริเวณปากน้้าชุมพร ต้าบลปากน้้า อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร มาเลี้ยงในบ่อดินขนาด 1 ไร่ ณ สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ต้าบลคลองวาฬ อ้าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จ้านวน 1 บ่อ โดยปล่อยปูขนาดประมาณ 30-50 กรัม (ขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ย 6.5±0.6 เซนติเมตร ความยาวกระดองเฉลี่ย 
4.4±0.4 เซนติเมตร และน้้าหนักตัวเฉลี่ย 49.8±12.6 กรัม) ที่อัตรา 800 ตัว/ไร่ เลี้ยงปูในบ่อด้วยปลาเป็ดสด (ปลาข้างเหลือง 
Selaroides leptolepis ปลาหลังเขียว Sardinella spp. ปลาแป้น Secutor spp. และอื่น ๆ) วันละ 1 มื้อ ที่อัตราการให้อาหาร
ประมาณ 5%/น้้าหนักตัว/วัน เพื่อผลิตแม่พันธุ์ปูทะเลไข่นอกกระดองประชากร F0 ในบ่อดิน 

น้าแม่ปูทะเลประชากร F0 ที่มีไข่แก่นอกกระดองสีเทาด้าที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดินมาเพาะฟักในถังไฟเบอร์ขนาด 500 ลิตร 
ปล่อยแม่ปู 1 ตัว/ถัง ที่ปริมาตรน้้า 400 ลิตร ความเค็ม 30 ppt เมื่อลูกปูฟักออกเป็นตัวแยกแม่ปูออก จากนั้นย้ายลูกปูไปอนุบาลในบ่อ
ซีเมนต์ขนาด 1.5×2.0×1.2 เมตร ทีป่ริมาตรน้้า 3 ตัน อัตราความหนาแน่นของลูกปูประมาณ 100,000 ตัว/น้้า 1 ตัน ความเค็ม 30 ppt 
อนุบาลลูกปูระยะซูเอี้ย 1 – ซูเอี้ย 2 ด้วยโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) ระยะซูเอี้ย 3 – ซูเอี้ย 5 อนุบาลด้วยอาร์ทีเมียแรก
ฟัก (Artemia sp.) ระยะเมกาโลปา – ระยะตัวปู (first crab) อนุบาลด้วยอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยจนเข้าสู่ระยะ crab 2 จึงน้าลูกปูปล่อย
เลี้ยงในบ่อดินที่อัตรา 800 ตัว/ไร่ เลี้ยงปูในบ่อด้วยปลาเป็ดวันละ 1 มื้อ ที่อัตราการให้อาหารประมาณ 5%/น้้าหนักตัว/วัน เพื่อผลิตแม่
พันธุ์ปูทะเลไข่นอกกระดองประชากร F1 ในบ่อดิน 
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ศึกษาการเจริญเติบโตของพ่อแม่พันธ์ุปูทะเลประชากร F0 และ F1 ระหว่างการเลี้ยงในบ่อดินโดยสุ่มชั่งวัดการเจริญเติบโตของ
ปูที่เลี้ยงทุก 30 วัน ด้วยการวางลอบพับดักปู น้าปูที่จับขึ้นมาได้วัดความกว้างของกระดอง (Carapace width, CW) และความยาวของ
กระดอง (Carapace length, CL) โดยใช้เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ และช่ังน้้าหนักตัวปู (Body weight, BW) ด้วยเครื่องช่ังดิจิตอลทศนิยม 
1 ต้าแหน่ง เมื่อสิ้นสุดการทดลองท้าการจับปูทั้งหมด (ที่อายุการเลี้ยง 210 วัน) เก็บข้อมูลน้้าหนักตัว ความกว้างและความยาวของ
กระดอง และค้านวณอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (Average daily growth, ADG) ตามสมการดังนี้ 
 

ADG (กรัม/วัน) = [น้้าหนักตัวเฉลีย่สุดท้าย (กรมั) - น้้าหนักตัวเฉลีย่เริ่มต้น (กรมั)] / จ้านวนวันท่ีเลี้ยง 
 

ระหว่างการเลี้ยงจะสุ่มแม่ปูทะเลที่มีไข่แก่นอกกระดองสีเทาด้าของแต่ละประชากรมาเพาะฟักภายในโรงเพาะฟักตามวิธีการ
เพาะฟักดังทีได้กล่าวมา เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ ได้แก่ ปริมาณไข่ (Fecundity) อัตราการฟักไข่ (Hatching rate) จ้านวน
ลูกปูแรกฟัก และอัตรารอดตายของลูกปูอายุ 1 วัน ตามวิธีการของ Arshad et al. (2006) และ Oniam et al. (2012) ดังนี ้
 

ปริมาณไข่ต่อน้้าหนักไข่ 1 กรัม (ฟอง) = [จ้านวนไข่ท่ีนับได้ (ฟอง) × 1 กรัม] / ตัวอย่างไข่ท่ีสุม่นับ (กรมั) 
 
ปริมาณไข่ (ฟอง/ตัว) = [น้้าหนักแม่ปูก่อนฟักไข่ - น้้าหนักแม่ปูหลังฟักไข่] × ปริมาณไข่ต่อน้้าหนักไข่ 1 กรัม 
 
อัตราการฟักไข่ (%) = [จ้านวนลูกปูแรกฟัก (ตัว) / ปริมาณไข่ (ฟอง/ตัว)] × 100 
 
อัตรารอดตายของลูกปูอายุ 1 วัน (%) = [จ้านวนลูกปูอายุ 1 วัน (ตัว) / จ้านวนลูกปูแรกฟัก (ตัว)] × 100 

 
นอกจากนี้ ระหว่างการเลี้ยงจะเปลี่ยนถ่ายน้้าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งประมาณ 30-50% ตามอายุการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้น และตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพน้้าสัปดาห์ละสองครั้ง ดังนี้ ความเค็มของน้้าวัดด้วย salinity refractometer ยี่ห้อ Primatech ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้้า (DO) และอุณหภูมิของน้้าวัดด้วย DO meter ยี่ห้อ YSI รุ่น 550A ความเป็นกรดด่าง (pH) วัดด้วย pH meter ยี่ห้อ Cyber 
Scan pH 11 จากนั้นเก็บตัวอย่างน้้าประมาณ 200 มิลลิลิตร ใส่ขวดพลาสติกมาวิเคราะห์หาปริมา ณแอมโมเนียรวมด้วยวิธี 
indophenol blue method ปริมาณไนไตรทด้วยวิธี colorimetric method และค่าความเป็นด่างด้วยวิธี titration method ตาม
หลักการของ APHA AWWA และ WEF (2017) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเพื่อหาความแตกต่างของข้อมูลด้านประสิทธิภาพการเจริญเติบโต (ความ
กว้างของกระดอง ความยาวของกระดอง น้้าหนักตัวปู และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน) ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ (ปริมาณไข่ 
อัตราฟักไข่ จ้านวนลูกปูแรกฟัก และอัตรารอดตายของลูกปูอายุ 1 วัน) และปัจจัยแวดล้อม (คุณภาพน้้า) ด้วยวิธี Independent 
sample t-test ที่ระดับความเชื่อมัน 95% โดยวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรม IBM SPSS Statistics for Windows (version 
21.0; IBM Corp., Armonk, NY. USA)  
 
ผลการทดลอง 
 
การเจริญเติบโตและผลผลิตของปูทะเล (S. paramamosian) ประชากรกร F0 และ F1  

การเจริญเติบโตด้านความกว้างกระดอง ความยาวกระดอง และน้้าหนักตัวของปูประชากร F0 และ F1 ที่เลี้ยงในบ่อดินขนาด 
1,600 ตารางเมตร (Table 1) และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตระหว่างการเลีย้งปูท้ังสองประชากรพบว่า ปูทะเลประชากร F0 
มีการเจริญเติบโตที่ดีกว่า (P<0.05) ประชากร F1 ที่ระยะเวลาการเลี้ยง 150 วันข้ึนไป (Figure 1) โดยปูทะเลประชากร F0 มีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (ADG) เท่ากับ 0.93±0.19 กรัม/วัน ซึ่งสูงกว่า (P<0.05) ปูประชากร F1 ที่มี ADG เท่ากับ 0.65±0.11 กรัม/วนั  
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Table 1  Carapace width (CW), carapace length (CL) and body weight (BW) of mud crab (S. paramamosain) in wild 

(F0) and domesticated (F1) crabs reared in earthen pond at 210 days (min.-max. and mean±S.D.) (n=25). 
 Time of 
culture 

Wild crab (F0) Domesticated crab (F1) 
CW CL BW CW CL BW 

initial nd nd nd 1.8±0.2  
(1.5-2.4) 

1.0±0.1 
 (0.8-1.4) 

0.6±0.3  
(0.49-1.48) 

30 days nd nd nd  5.6±0.1 
(5.3-6.2) 

 3.6±0.1 
(3.5-4.1) 

31.5±4.5 
(22.1-44.2) 

60 days  6.5±0.6a 
(5.3-7.9) 

 4.4±0.4a 
(3.6-5.3) 

49.7±13.2a 
(27.1-75.1) 

 6.4±0.5a 
(5.1-7.1) 

 4.5±0.3a 
(3.6-4.9) 

 48.0±11.4a 
(27.6-65.1) 

90 days  7.4±1.1a 
(5.6-10.0) 

 5.0±0.8a 
(3.9-6.8) 

 72.2±25.5a 
(35.9-133.1) 

 6.9±0.4a 
(6.3-8.4) 

 4.9±0.4a 
(4.5-6.3) 

 66.7±12.9a 
(45.7-105.9) 

120 days  8.6±1.2a 
(5.9-10.4) 

 5.8±0.8a 
(3.6-7.1) 

 134.4±61.2a 
(36.6-288.7) 

 8.2±0.5a 
(7.1-9.1) 

 5.5±0.3a 
(4.9-6.2) 

 118.8±23.2a 
(73.1-160.0) 

150 days  10.3±1.0a 
(7.8-12.2) 

 6.9±0.7a 
(5.1-8.2) 

 209.1±73.9a 
(60.4-394.6) 

    8.4±0.6b  
(7.1-9.2) 

 5.8±0.3b 
(4.9-6.4) 

128.9±27.0b 
(79.0-171.0) 

180 days  10.6±1.0a 
(8.5-12.5) 

 7.2±0.7a 
(5.7-8.4) 

 225.5±66.3a 
(107.0-332.8) 

 8.8±1.2b 
(6.1-119) 

 6.2±0.7b 
(4.9-7.8) 

 154.5±63.0b 
(68.0-267.0) 

210 days  10.9±1.1a 
(8.0-12.8) 

 7.3±0.7a 
(5.5-8.5) 

 245.2±67.5a 
(97.4-352.2) 

7.4-11.1b 
(9.3±1.0) 

 6.4±0.7b 
(5.3-7.8) 

 185.5±67.5b 
(101.9-281.7) 

Note: nd = no data. Means within a row with the different superscripts are significantly different (P<0.05). 
 
 

   
Figure 1 Mean carapace width (CW), carapace length (CL), body weight (BW) of mud crab (S. paramamosain) in wild 

(F0) and domesticated (F1) crabs reared in earthen pond at 210 days. Different superscripts are significantly 
different (P<0.05). 

 
ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของแม่พันธุ์ปูทะเล (S. paramamosain) ประชากร F0 และ F1  

การศึกษาด้านประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของแม่ปูทะเลที่มีไข่นอกกระดองของประชากร F0 (ความกว้างกระดองเฉลี่ย 
10.8±1.3 เซนติเมตร ความยาวกระดองเฉลี่ย 7.4±0.8 เซนติเมตร และน้้าหนักตัวเฉลี่ย 254.4±92.3 กรัม) และประชากร F1 (ความ
กว้างกระดองเฉลี่ย 12.1±0.3 เซนติเมตร ความยาวกระดองเฉลี่ย 8.6±0.4 เซนติเมตร และน้้าหนักตัวเฉลี่ย 314.4±59.6 กรัม) พบว่า 
ความดกของไข ่และปริมาณไข่นอกกระดองเฉลี่ยของแม่พันธ์ุปูท้ังสองประชากรไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) แต่อัตราการฟักไข่เฉลีย่ 
และจ้านวนลูกปูแรกฟักของแม่พันธุ์ปูประชากร F0 จะสูงกว่าปูประชากร F1 (P<0.05) โดยอัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูอายุ 1 วัน ที่ได้
จากแม่ปูประชากร F0 จะสูงกว่า (P<0.05) ที่ได้จากปูประชากร F1 เช่นกัน (Table 2)  
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Table 2 Reproductive performances (mean±S.D.) of female mud crab (S. Paramamosain) broodstock in wild (F0) 

and domesticated (F1) crabs reared in earthen pond (n=5). 
Parameter observed  Wild crab (F0) Domesticated crab (F1) 

Fecundity (eggs)  20,468±1,365a 19,705±1,264a 
Egg production (eggs/crab)  1,919,417±1,199,561a 1,831,908±1,086,823a 
Hatching rate (%)  59.2±33.4a 22.7±30.5b 
Number of crabs newly hatching (crab)  707,705±858,908a 601,000±940,987b 
Survival rate of crab larvae in 1 day after hatching (%)  77.8±28.6a 55.6±41.3b 

Note: Means within a row with the different superscripts are significantly different (P<0.05). 
 
คุณภาพน้ าระหว่างการเลี้ยง 

ค่าคุณภาพน้้าระหว่างการเลี้ยงปูประชากร F0 และประชากร F1 ในบ่อดินที่อายุการเลี้ยงประมาณ 210 วัน มีความเค็มอยู่
ในช่วง 20-37 และ 25-38 ppt ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้า (DO) อยู่ในช่วง 1.82-7.01 และ 2.23-6.84 mg/l อุณหภูมิของน้้าอยู่
ในช่วง 24.6-35.1 และ 24.4-35.2 ºC ความเป็นกรดด่าง (pH) อยู่ในช่วง 7.7-9.1 และ 6.2-8.9 ปริมาณแอมโมเนียรวมอยู่ในช่วง 
0.000-0.400 และ 0.000-0.627 mg-N/l ปริมาณไนไตรทอยู่ในช่วง 0.000-0.087 และ 0.000-0.263 mg-N/l และค่าความเป็นด่างอยู่
ในช่วง 120-246 และ 110-247 mg/l as CaCO3 ตามล้าดับ ท้ังนี้เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ค่าเฉลี่ยของปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้้าระหว่างการเลี้ยงปูประชากร F0 สูงกว่า (P<0.05) ของการเลี้ยงปูประชากร F1 และค่าเฉลี่ยของค่าความเป็นด่างระหว่าง
การเลี้ยงปูประชากร F1 สูงกว่า (P<0.05) ของการเลี้ยงปูประชากร F0 ส่วนค่าคุณภาพน้้าเฉลี่ยแต่ละพารามิเตอร์อื่น ๆ ของการเลี้ยงปู
ทั้งสองประชากรไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) (Table 3) 
 
Table 3 Water quality (mean±S.D.) of mud crabs (S. paramamosain) in wild (F0) and domesticated (F1) crabs reared 

in Earthen Pond for 210 days (n=56). 
Parameters Wild crab (F0) Domesticated crab (F1) 

Salinity (ppt) 32.7±4.4a 33.4±3.8a 
Water temperature (ºC) 29.0±2.0a 28.8±1.9a 
DO (mg/l) 4.47±1.44a 3.86±1.19b 
pH 8.57±0.29a 8.64±0.36a 
Total ammonia (mg-N/l) 0.091±0.115a 0.095±0.141a 
Nitrite (mg-N/l) 0.005±0.017a 0.006±0.035a 
Alkalinity (mg/l as CaCO3) 149.4±22.0b 166.5±26.5a 

Note: Means within a row with the different superscripts are significantly different (P<0.05). 
 
วิจารณ์ผล 

การเลี้ยงสัตว์น้้าเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์มีข้อดี คือ สามารถควบคุมคุณภาพ และปริมาณพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกพันธุ์ที่ดี และ
ต่อเนื่องได้ ในกรณีของพ่อแม่พันธุ์ปูทะเลจากรายงานที่ผ่านมา พบว่า ขนาดของปูทะเลที่เหมาะสมเป็นพ่อแม่พันธุ์จะมีน้้าหนักตัว
ประมาณ 300 กรัมขึ้นไป หรือที่อายุการเลี้ยงประมาณ 6-8 เดือน (Shellet and Lovatelli, 2011) ส่วนการศึกษาปัจจุบันนี้การผลิต
พ่อแม่พันธุ์ปูทะเลประชากร F0 และ F1 จากการเลี้ยงในบ่อดิน พบว่า ปูทะเลประชากร F0 มีประสิทธิภาพการเจริญเติบโตดีกว่า 
(P<0.05) ประชากร F1 ที่ระยะเวลาการเลี้ยง 150-210 วัน จึงอาจกล่าวได้ว่า คุณภาพของแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในบ่อดินจะด้อยลงเมื่อเข้าสู่
รุ่น F1 นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ ได้แก่ ปริมาณไข่ อัตราการฟักไข่ จ้านวนลูกปูแรกฟัก และอัตรารอดตายของลูกปูอายุ 1 
วัน ของแม่พันธุ์ปูทะเลประชากร F1 ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะด้อยกว่าของแม่พันธุ์ประชากร F0 ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับที่มีการศึกษาในปูชนิดอื่น เช่น ปูม้า (Portunus pelagicus) ที่วุฒิชัย และวาสนา (2558) รายงานว่า แม่พันธุ์ปูรุ่นที่ 3 จะมี
ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ด้อยลงเมื่อเทียบกับแม่พันธุ์รุ่นที่ 1 และ 2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเกิดการผสมแบบเลือดชิด (inbreeding) ขึ้น 
ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของพ่อแม่พันธุ์ และลูกพันธุ์ท่ีได้ และ Gao และคณะ (2008) รายงานว่า ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ และคุณภาพ
ของลูกพันธุ์ปู P. trituberculatus ที่ได้ มีผลมาจากการใช้พ่อแม่พันธ์ุปูในรุ่นต่อ ๆ ไป ดังนั้นการจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์
เพื่อการผสมพันธ์ุ หรือ selective breeding program ในบ่อเพาะเลี้ยงน้ันมีความจ้าเป็นและควรมกีารใช้พ่อแม่พันธ์ุจากแหล่งภายนอก
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เข้ามาใช้ในกระบวนการนี้ด้วย ซึ่งจะช่วยลดการเกิดการผสมแบบเลือดชิดได้ เช่นเดียวกับที่มีรายงานในสัตว์น้้ากลุ่มครัสเตเซียนอื่น ๆ 
เช่น กุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii (ศรีจรรยา และคณะ, 2564) และกุ้งขาว Litopenaeus vannamei (Moss et al., 
2008) เป็นต้น 

การเลี้ยงสัตว์น้้าเพียงรุ่นเดียวปัญหาด้านการผสมเลือดชิดอาจยังไม่เด่นชัดมากนัก เพราะยังมีปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเลี้ยงอันส่งผลถึงคุณภาพของสัตว์น้้าหรือพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงได้ เช่น อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ (Oniam et al., 2012) 
คุณภาพน้้า (Arshad et al., 2006) และรูปแบบการเพาะพันธุ์ (Oniam and Arkronrat, 2014) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ค่าคุณภาพน้้า
ในบ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปูทะเลประชากร F0 และ F1 ที่เลี้ยงในบ่อดินของการศึกษาครั้งนี้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ อัตรารอดตาย และผลผลิตของปู (Maheswarudu et al., 2008; Oniam et al., 2012) การศึกษาครั้งนี้
แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงรูปแบบการผลิตพ่อแม่พันธุ์ปูทะเล (S. paramamosain) ในบ่อดินด้วยการคัดเลือกพันธุ์ให้มีลักษณะที่
ต้องการ เช่น มีการเจริญเติบโตที่ดี และได้แม่พันธุ์ท่ีมีคุณภาพมากขึ้นน้ันมีความจ้าเป็น และเป็นประเด็นวิจัยท่ีควรศึกษาในล้าดับต่อไป 
 
สรุปผล 

 การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปูทะเล (Scylla paramamosain) ประชากร F0 ในบ่อดินพบว่ามีประสิทธิภาพการเจริญเติบโตดีกว่า
ประชากร F1 นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ ได้แก่ ปริมาณไข่ อัตราการฟักไข่ จ้านวนลูกปูแรกฟัก และอัตรารอดตายของลูกปู
อายุ 1 วัน ของแม่พันธุ์ปูทะเลประชากร F1 ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะด้อยกว่าของแม่พันธุ์ประชากร F0 เช่นกัน ดังนั้นการจัดการ
เกี่ยวกับการคัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุเพื่อการผสมพันธ์ุ หรือ selective breeding program ในบ่อเพาะเลี้ยงน้ันมีความจ้าเป็น และควรมีการ
ใช้พ่อแม่พันธุ์จากแหล่งภายนอกเข้ามาใช้ในกระบวนการนี้ด้วย ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนา หรือ
ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเพาะเลี้ยงปูทะเลของประเทศไทยให้สูงขึ้นต่อไป 

 
ค าขอบคุณ 

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจการผลิตปูทะเลตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างเป็นสินค้าเศรษฐกิจชนิดใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานี ” ที่สนับสนุน
งบประมาณโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นท่ี (บพท.) ประจ้าปีงบประมาณ 2564 
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ผลของการลดปริมาณสารประกอบไนโตรเจนและออร์โธฟอสเฟสด้วยสาหร่ายพวงองุ่น 

Effect of Reduce the Nitrogen Compounds and Orthophosphates Contents  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 4 การทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของสาหร่าย

พวงองุ่นต่อการลดปริมาณ 1) แอมโมเนีย 2) ไนไตรท์ 3) ไนเตรท และ 4) ออร์โธฟอสเฟต ในน้้าสังเคราะห์ โดยแต่ละการทดลอง
ประกอบด้วย 4 ชุดการทดลองที่มีความแตกต่างของความหนาแน่นของสาหร่ายพวงองุ่น ชุดการทดลองละ 3 ซ้้า ดังนี้ 0 กรัมต่อ
ลิตร (T1 หรือ ชุดควบคุม), 10 กรัมต่อลิตร (T2), 20 กรัมต่อลิตร (T3), 30 กรัมต่อลิตร (T4) โดยมีปริมาตรน้้าในการทดลอง 8 ลิตร
ต่อถังทดลอง ท้าการหาเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงน้้าหนักสดของสาหร่ายพวงองุ่นเมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ระยะเวลา 28 วัน หรือ
จนกว่าปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท และ ออร์โธฟอสเฟตในน้้าลดลงเท่ากับ 0 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการทดลอง พบว่า 
สาหร่ายพวงองุ่นที่ความหนาแน่น 30 กรัมต่อลิตร สามารถลดปริมาณแอมโมเนียและไนเตรทในน้้าได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายใน
ระยะเวลา 3 และ 14 วัน ตามล้าดับ สาหร่ายพวงองุ่นท่ีความหนาแน่น 10 20 และ 30 กรัมต่อลิตร สามารถลดปริมาณไนไตรท์ใน
น้้าได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 2 วัน และมีความแตกต่างจากชุดควบคุม อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ปริมาณออร์
โธฟอสเฟตในน้้าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ในทุกชุดการทดลอง ความหนาแน่นของสาหร่ายมีผลต่อน้้าหนักสาหร่าย
ที่เพ่ิมขึ้น ในการทดลองที่ 1, 2 และ 3 และสาหร่ายพวงองุ่นไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในการทดลองที่ 4 
ค าส าคัญ: สาหร่ายพวงองุ่น บ้าบัดน้้า สารประกอบไนโตรเจน ออร์โธฟอสเฟต 

 
Abstract 

This study including 4 experiment trials and aims to determine the relationship between density of 
Caulerpa lentillifera J. Agardh to reducing 1) ammonia 2) nitrite 3) nitrate and 4) orthophosphates contents from 
synthetic water. In each experiment, there were 4 different density of C. lentillifera J. Agardh in triplicate: 0 g/L 
(T1 or control group), 10 g/L (T2), 20 g/L (T3), and 30 g/L (T4). Each treatment had a total 8 L of water. The 
changes of C. lentillifera J. Agardh fresh weights were determined at the end of the experiment (28 days), or 
until the content of nitrogen compounds and orthophosphate decreased to 0 mg/L. The results showed that 
the C. lentillifera J. Agardh at 30 g/L could reduce 100% of ammonia content and nitrate content at 3 and 14 
days after treatment, respectively. In the C. lentillifera J. Agardh at 10, 20 and 30 g/L could reduce 100% of 
nitrite at 2 days after treatment, which was significantly effective than control treatment (P<0.05). The content 
of orthophosphate in all treatments was not different (P>0.05). The density of C. lentillifera J. Agardh have 
effect on the fresh weights of C. lentillifera J. Agardh increased in the experiment 1, 2 and 3. However,     
the C. lentillifera J. Agardh was unable to grow in experiment 4. 
Keywords: Caulerpa lentillifera J. Agardh, water treatment, nitrogen compounds, orthophosphate 
 
บทน า 

ปี 2563 ประเทศไทยคือผู้ผลิตสัตว์น้้ารายใหญ่อันดับ 10 ของโลก ที่มีผลผลิตสูงถึง 2.563 ล้านตัน โดยได้จากภาคการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าประมาณ 0.934 ล้านตัน และภาคการท้าประมงอีก 1.629 ล้านตันที่ก้าลังการผลิตอยู่ในสถานกาณ์คงตัวหรือ
ชะลอตัวลงเนื่องจากสภาวะทรัพยากรสัตว์น้้าเสื่อมโทรมจากการท้าประมงเกินศักยภาพการผลิตทดแทนของธรรมชาติติดต่อกัน
ยาวนานหลายปีสวนทางกับผลผลิตสัตว์น้้าภาคการเพาะเลี้ยงที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว (คณะอนุกรรมการ พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง, 2564) ส่งผลให้ในอนาคตอันใกล้ผลผลิตสัตว์น้้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าต้องเป็นตัวแปรส้าคัญ
ต่อการสร้างเสถียรภาพให้กับความมั่งคงทางอาหารของไทยและโลกต่อไปโดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงแบบพัฒนาที่สามารถให้ผลผลิต
สัตว์น้้าต่อหน่วยสูงกว่าการเลี้ยงแบบธรรมชาติมาก เนื่องจากใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ประยุกต์ร่วมกันควบคู่กับการใช้
อาหารส้าเร็จรูปที่มีคุณค่าทางอาหารสูง โดยมีโปรตีนที่สูงถึง 40 เปอร์เซ็นต์เป็นอาหารหลัก ในปริมาณที่สัตว์น้้ากินหมดทั้งวันด้วย
เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ เพื่อเร่งอัตราการเจริญเติบโตและผลผลติให้สูงขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้นและบ่อยครัง้ไม่เป็นไปตามนั้นแต่
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กลับส่งผลให้สัตว์น้้ามีอัตราการเจริญเติบโตลดลงและรุนแรงจนอาจตายได้ถ้าได้รับการแก้ไขไม่ทันท่วงที เนื่องจากผลกระทบจาก
สารประกอบไนโตรเจนสูงที่ส่วนใหญ่เป็นแอมโมเนีย (60-70 เปอร์เซ็นต์) รองลงมา คือ ยูเรีย ไนไตรท์ และไนเตรท ซึ่งแอมโมเนีย
และไนไตรท์เป็นพิษนั้นเอง (มั่นสิน และไพพรรณ, 2540) ปัจจุบันการปรับปรุงและรักษาคุณภาพน้้าให้เหมาะสมต่อสัตว์น้้าตลอด
ระยะการเลี้ยงเป็นสิ่งจ้าเป็นท ี่ท้าได้หลายวิธีซึ่งการใช้สาหร่ายทะเลชนิดต่าง ๆ ช่วยดูดซับธาตุอาหารที่ละลายน้้า (เช่น แอมโมเนีย 
และไนเตรทรวมถึงฟอสเฟต) เข้าสู่เซลล์ท้าให้น้้าภายในบ่อมีคุณภาพน้้าดีขึ้นจนอยู่ระดับไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้้าเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่น่าสนใจเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายน้อยและที่ส้าคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการเลี้ยงสาหร่ายทะเลภายในบ่อเลี้ยงสัตว์น้้าหรือบ่อ
บ้าบัด เช่น การใช้ Gracilaria (ธวัชชัย, 2548; Yang et al., 2006; Troell et al., 1997) Ulva reticulata (Flower et al., 
2002; Neori, 2000) และ Caulerpa lentillifera (ธีญาภรณ์ และคณะ, 2561) ซึ่งบ่อยครั้งที่สาหร่ายทะเลเหล่านี้มีประสิทธิภาพ
บ้าบัดน้้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าได้มากน้อยแตกต่างกันไปเนื่องจากประสิทธิภาพบ้าบัดน้้าย ังขึ้นอยู่กับ ชนิด ความหนาแน่น
สาหร่ายทะเลเริ่มต้น สิ่งแวดล้อม ค่าคุณภาพน้้า โดยเฉพาะปริมาณธาตุอาหาร (แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท และออร์โธฟอสเฟต) 
เป็นส้าคัญ  

ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความหนาแน่นสาหร่ายพวงองุ่นต่อการลดปริมาณ
แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท และออร์โธฟอสเฟตในน้้าสังเคราะห์  เพื่อน้าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการอธิบายการใช้
สาหร่ายพวงองุ่นในการบ้าบัดน้้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. การวางแผนการทดลอง  
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด Completely Randomize Design : CRD ประกอบด้วย 4 ชุดการทดลอง จ้านวน 3 ซ้้า 
โดยแบ่งออกเป็น 4 การทดลอง ได้แก ่
- การทดลองที่ 1 ศึกษาสาหร่ายพวงองุ่นในการลดปริมาณแอมโมเนียรวมในน้้า โดยก้าหนดให้ความเข้มข้นเริ่มต้นของ

แอมโมเนียในน้้า เท่ากับ 5.63±0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยแบ่งชุดการทดลองดังนี ้
ชุดการทดลองที่ 1 เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 0 กรัมต่อลิตร (ชุดควบคุม) : T1 
ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 10 กรัมต่อลิตร : T2 
ชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 20 กรัมต่อลิตร : T3 
ชุดการทดลองที่ 4 เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 30 กรัมต่อลิตร : T4 

 
- การทดลองที่ 2 ศึกษาสาหร่ายพวงองุ่น ในการลดปริมาณไนไตรท์ในน้้า โดยก้าหนดให้ความเข้มข้นเริ่มต้นของไนไตรท์

ในน้้า เท่ากับ 1.02±0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยแบ่งชุดการทดลองดังนี ้
ชุดการทดลองที่ 1 เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 0 กรัมต่อลิตร (ชุดควบคุม) : T1 
ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 10 กรัมต่อลิตร : T2 
ชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 20 กรัมต่อลิตร : T3 
ชุดการทดลองที่ 4 เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 30 กรัมต่อลิตร : T4 

 
- การทดลองที่ 3 ศึกษาความสัมพันธ์ความหนาแน่นของสาหร่ายพวงองุ่น ในการลดปริมาณไนเตรทในน้้า โดยก้าหนดให้

ความเข้มข้นเริ่มต้นของไนเตรทในน้้า เท่ากับ 11.60±0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยแบ่งชุดการทดลองดังนี ้
ชุดการทดลองที่ 1 เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 0 กรัมต่อลิตร (ชุดควบคุม) : T1 
ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 10 กรัมต่อลิตร : T2 
ชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 20 กรัมต่อลิตร : T3 
ชุดการทดลองที่ 4 เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 30 กรัมต่อลิตร : T4 

 
- การทดลองท่ี 4 ศึกษาสาหร่ายพวงองุ่น ในการลดปริมาณออร์โธฟอสเฟตในน้้า โดยก้าหนดให้ความเข้มข้นเริ่มต้นของ

ออร์โธฟอสเฟตในน้้า เท่ากับ 2.33±0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยแบ่งชุดการทดลองดังนี ้
ชุดการทดลองที่ 1 เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 0 กรัมต่อลิตร (ชุดควบคุม) : T1 
ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 10 กรัมต่อลิตร : T2 
ชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 20 กรัมต่อลิตร : T3 
ชุดการทดลองที่ 4 เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 30 กรัมต่อลิตร : T4 
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2. การเตรียมน ้าและสาหร่ายพวงองุ่น 

เตรียมถังขนาด 500 ลิตร สูบน้้าทะเลใส่ลงในถังและปรับความเค็มของน้้าให้เท่ากับ 28 ส่วนในพันส่วน จากนั้นน้า
สาหร่ายพวงองุ่น มาล้างท้าความสะอาดด้วยน้้าทะเล ก่อนใส่พักลงในถังขนาด 500 ลิตร พักไว้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อปรับสภาพ 

ส้าหรับปริมาตรน้้าที่ใช้ในการทดลองใช้น้้าทะเล 8 ลิตรต่อถังทดลอง  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 การทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 มีการตรวจวัดปริมาณ แอมโมเนียรวม, ไนไตรท์, ไนเตรท และออร์โธฟอสเฟตในน้้า 
ตามล้าดับ โดยใช้วิธีของ พงศ์เชฏฐ ์(ม.ป.ป.) เป็นระยะเวลา 28 วัน หรือจนกว่า พบว่า มีค่าต่าง ๆ ลดลงเท่ากับ 0 มิลลิกรัมต่อลิตร  

3.2 การเจรญิเติบโตของสาหร่าย โดยการน้าสาหร่ายมาช่ังน้้าหนักสุดทา้ย และหาเปอร์เซ็นต์น้้าหนักของสาหร่ายพวง
องุ่นที่เพ่ิมขึ้น เมื่อสิ้นสดุการทดลอง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ของข้อมูล และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละชุดการทดลองโดยวธิี 

Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 
การทดลองที่ 1 ศึกษาสาหร่ายพวงองุ่นในการลดปริมาณแอมโมเนียรวมในน ้า 

พบว่า ชุดการทดลองที่ 4 ใส่สาหร่ายพวงองุ่น 30 กรัมต่อลิตร มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณแอมโมเนียรวมในน้้ามาก
ที่สุดแต่ไม่มีความแตกต่างจากชุดการทดลองที่ 3 (P>0.05) และสามารถลดปริมาณแอมโมเนียรวมในน้้าได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ใน
ระยะเวลา 3 วัน โดยมีปริมาณแอมโมเนียรวมในน้้าเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 ดังนี้ 4.63±0.09, 
0.72±0.07, 0.04±0.00 และ 0.00±0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ (Figure 1) ปริมาณแอมโมเนียรวมในน้้ามีประโยชน์ต่อ
แพลงก์ตอนพืชและสาหร่าย เนื่องจากแพลงก์ตอนพืชและสาหร่าย สามารถดูดซึมแอมโมเนียในน้้าไปใช้ได้โดยทันที (Phansawat, 
2001 อ้างโดย พรพิมล และคณะ, 2565) นอกจากนี้สาหร่ายพวงองุ่นจะเลือกใช้สารประกอบไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของแอมโมเนีย
ก่อนไนเตรทอีกด้วย (Thondet, 2010 อ้างโดย พรพิมล และคณะ, 2565) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ที่สาหร่ายพวงองุ่น
สามารถลดปริมาณแอมโมเนียรวมในน้้าได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 3 วัน ที่ระดับความหนาแน่นของสาหร่ายพวงองุ่นที่ 30 
กรัมต่อลิตร การศึกษาของกมลวรรณ และคณะ (2563) ยังสนับสนุนผลการศึกษาในครั้งนี้ที่ว่า สาหร่ายทะเลจะน้าไนโตรเจนในรูป
แอมโมเนียมาใช้ก่อนไนเตรท โดยสาหร่ายผมนางให้ผลการศึกษาไปในแนวทางเดียวกันคือ สาหร่ายผมนางที่ระดับความหนาแน่น 
10 กรัมต่อลิตร สามารถลดปริมาณแอมโมเนียรวมในน้้าได้ภายในระยะเวลา 4 วัน แต่ลดปริมาณไนเตรทได้ในระยะเวลา 14 วัน 
แอมโมเนียในน้้าสามารถระเหยสู่ช้ันบรรยากาศได้ง่ายด้วยกระบวนการ ammonia volatilization (Wongkiew et al., 2017) 
ส่งผลท้าให้ในชุดการทดลองที่ 1 มีปริมาณแอมโมเนียรวมในน้้าลดลงจากวันแรกของการทดลอง 

 

 
Figure 1 Total ammonia nitrogen content (mg/L) of water containing a different density of Caulerpa 

lentillifera J. Agardh. 
หมายเหตุ อักษร a b c ที่เหมือนกันในระยะเวลาเดียวกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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เปอร์เซ็นต์น้้าหนักของสาหร่ายพวงองุ่นที่เพิ่มขึ้นพบว่า ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 ใส่สาหร่ายพวงองุ่น 10 และ 20 กรัม

ต่อลิตร มีเปอร์เซ็นต์น้้าหนักที่เพิ่มขึ้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่มีความแตกต่างจากชุดการ
ทดลองที่ 1 และ 4 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อสิ้นสุดการทดลองในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 มีเปอร์เซ็นต์
น้้าหนักสาหร่ายที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.0±0.0, 36.1±7.6, 33.4±5.7 และ 17.0±5.1 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (Figure 2) 
 

 
Figure 2 Fresh weight acquires (%) at a different density of Caulerpa lentillifera J. Agardh grown under 

synthesis water containing ammonia 
หมายเหตุ อักษร a b c ที่เหมือนกันในระยะเวลาเดียวกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 

 
การทดลองที่ 2 ศึกษาสาหร่ายพวงองุ่นในการลดปริมาณไนไตรทใ์นน ้า 

พบว่า ทุกชุดการทดลองทีม่ีการใส่สาหร่ายพวงองุ่น มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณไนไตรท์ในน้้าได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ใน
ระยะเวลา 2 วัน และมีความแตกต่างจากชุดการทดลองที่ 1 ที่ไม่ใส่สาหร่ายพวงองุ่น อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อสิ้นสดุ
การทดลองพบว่า มีปริมาณไนไตรท์ในน้้าในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 ดังนี้ 0.63±0.00, 0.00±0.00, 0.00±0.00 และ 
0.00±0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ (Figure 3) ปริมาณไนไตรท์ในน้้าลดลงเนื่องจากไนไตรท์สามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นไนเตรท
ได้ด้วยกระบวนการ nitrite oxidation (Wongkiew et al., 2017) 

 
Figure 3 Nitrite content (mg/L) of water containing a different density of Caulerpa lentillifera J. Agardh. 

หมายเหตุ อักษร a b c ที่เหมือนกันในระยะเวลาเดียวกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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เปอร์เซ็นต์น้้าหนักของสาหร่ายพวงองุ่นที่เพิ่มขึ้นพบว่า ชุดการทดลองที่ 2 ใส่สาหร่ายพวงองุ่น 10 กรัมต่อลิตร มี

เปอร์เซ็นต์น้้าหนักที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าชุดการทดลองอื่น ๆ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 มี
เปอร์เซ็นต์น้้าหนักสาหร่ายที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.0±0.0, 47.4±5.4, 26.1±4.6 และ 19.8±1.7 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (Figure 4) 
 

 
Figure 4 Fresh weight acquires (%) at a different density of Caulerpa lentillifera J. Agardh grown under 

synthesis water containing nitrite. 
หมายเหตุ อักษร a b c ที่เหมือนกันในระยะเวลาเดียวกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 

 
การทดลองที่ 3 ศึกษาสาหร่ายพวงองุ่นในการลดปริมาณไนเตรทในน ้า 

พบว่า ชุดการทดลองที ่4 ใส่สาหร่ายพวงองุ่น 30 กรัมต่อลิตร จะลดปริมาณไนเตรทในน้้ามากท่ีสุดแต่ไม่มีความแตกตา่งจาก
ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 (P>0.05) และสามารถลดปริมาณไนเตรทได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลา 14 วัน และมีปริมาณ  ไนเต
รทในน้้าเมื่อสิ้นสุดการทดลองในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 ดังนี้ 4.47±1.17, 0.22±0.38, 0.02±0.03 และ 0.00±0.00 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ (Figure 5) สาหร่ายทะเลสามารถน้าไนเตรทไปใช้ได้ ซึ่งอัญชลี และคณะ (2565) ท้าการศึกษาปุ๋ย
แอมโมเนียมคลอไรด์และปุ๋ยโซเดียมไนเตรท ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาด พบว่าปุ๋ยทั้งสองชนิดสามารถใช้เลี้ยงสาหร่าย
ผักกาดได้ที่ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และต้องเติมปุ๋ยทุก ๆ 7 วัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในครั้งนี้ ในเรื่องการลด
ปริมาณของแอมโมเนียรวมในน้้าเริ่มต้นที่ 5.63±0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยสาหร่ายพวงองุ่นสามารถช่วยลดปริมาณแอมโมเนียรวม
ในน้้าถึง 0 มิลลิกรัมต่อลิตรภายในระยะเวลา 3 วัน ส้าหรับปริมาณไนเตรทในน้้าเริ่มตน้ 11.60±0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร สาหร่ายพวง
องุ่นจะช่วยลดปริมาณลงได้เหลือ 0 มิลลิกรัมต่อลิตรภายในระยะเวลา 14 วัน 
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Figure 5 Nitrate content (mg/L) of water containing a different density of Caulerpa lentillifera J. Agardh. 

หมายเหตุ อักษร a b c ที่เหมือนกันในระยะเวลาเดียวกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 

เปอร์เซ็นต์น้้าหนักของสาหร่ายพวงองุ่นที่เพิ่มขึ้นพบว่า ชุดการทดลองที่ 2 ใส่สาหร่ายพวงองุ่น 10 กรัมต่อลิตร มี
เปอร์เซ็นต์น้้าหนักที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าชุดการทดลองอื่น ๆ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 มี
เปอร์เซ็นต์น้้าหนักสาหร่ายที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.0±0.0, 127.0±13.9, 66.1±5.5 และ 39.2±5.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (Figure 6) 
 

 
 
Figure 6 Fresh weight acquires (%) at a different density of Caulerpa lentillifera J. Agardh grown under 

synthesis water containing nitrate. 
หมายเหตุ อักษร a b c d ที่เหมือนกันในระยะเวลาเดียวกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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การทดลองที่ 4 ศึกษาสาหร่ายพวงองุ่นในการลดปริมาณออร์โธฟอสเฟตในน ้า 

พบว่า ทุกชุดการทดลองที่มีการใส่สาหร่ายพวงองุ่น ไม่สามารถลดปริมาณออร์โธฟอสเฟตในน้้าจนเหลือ 0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรได้ เมื่อสิ้นสุดการทดลองในวันที่ 21 ของการทดลอง ปริมาณออร์โธฟอสเฟตในน้้าในทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกัน 
(P>0.05) พบว่าในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 มีค่าเท่ากับ 2.68±0.07, 1.89±0.24, 1.71±0.18 และ 1.59±0.46 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ตามล้าดับ (Figure 7) เหตุที่ต้องท้าการตรวจวัดปริมาณออร์โธฟอสเฟตก่อนระยะเวลาที่ก้าหนด เนื่องจากสาหร่ายพวงองุ่น
ตายในทุกชุดการทดลอง สาหร่ายพวงองุ่นไม่สามารถลดปริมาณออร์โธฟอสเฟตในน้้าให้ถึง 0 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนหนึ่งมาจาก
สัดส่วนของไนโตรเจนต่อฟอสเฟตในน้้าไม่เหมาะสม โดย Kesena (2015) พบว่า สาหร่าย Selenastrum gacile จะมีการ
เจริญเติบโตที่ดี เมื่อมีสัดส่วนของไนเตรท-ไนโตรเจนต่อฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส มีค่า เท่ากับ 8 ต่อ 1  

 

 
Figure 7 Orthophosphate content (mg/L) of water containing a different density of Caulerpa lentillifera J. 

Agardh. 
หมายเหตุ อักษร a ที่เหมือนกันในระยะเวลาเดียวกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 

 
 ความหนาแน่นของสาหร่ายที่ใช้ในการเลี้ยงส่งผลต่อน้้าหนักที่เพิ่มขึ้นของสาหร่ายด้วยเช่นเดียวกัน จากการศึกษาของ  
พรพิมล และคณะ (2565) พบว่า สาหร่ายพวงองุ่นที่ระดับความหนาแน่น 13.33 กรัมต่อลิตร มีน้้าหนักที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าที่ระดับ
ความหนาแน่น 40 กรัมต่อลิตร โดยมีน้้าหนักสาหร่ายที่เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 104.11±0.12 และ 20.90±0.48 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ เมื่อ
พิจารณาจากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ในการทดลองที่ 1, 2 และ 3 สาหร่ายพวงองุ่นในชุดการทดลองที่ 2 ที่ใส่สาหร่ายพวงองุ่น
ที่ระดับ 10 กรัมต่อลิตร มีน้้าหนักสาหร่ายเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทดลองสูงกว่า ชุดการทดลองอื่น ๆ นอกจากนี้การศึกษาความ
หนาแน่นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตา ยังสนับสนุนผลการศึกษาในครั้งนี้ว่า สาหร่ายที่เลี้ยงในระดับความ
หนาแน่นต่้าจะมีการเจริญเติบโตที่สูงกว่าทีร่ะดับความหนาแน่นสูง โดยพบว่าสาหร่ายเตาที่ความหนาแน่น 1 กรัมต่อลิตร จะมีการ
เจริญเติบโตดีกว่าที่ระดับ 3, 5 และ 7 กรัมต่อลิตร (ณัฐรินทร์ และธนภัทร, 2558) และการใช้สาหร่ายผมนางในการลดปริมาณ
แอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรท จะมีน้้าหนักสาหร่ายที่เพิ่มสูงขึ้นในชุดที่เลี้ยงสาหร่าย 1 กรัมต่อลิตร สูงกว่าที่ระดับ 5 และ 10 
กรัมต่อลิตร ด้วยเช่นเดียวกัน (กมลวรรณ และคณะ, 2563) สาหร่ายพวงองุ่นไม่สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในน้้าที่มีปริมาณออร์โธ
ฟอสเฟตเพียงอย่างเดียวได้ เริ่มเกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีขาวซีดตั้งแต่วันที่ 3 ของการทดลอง และเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในวันที่ 4 
ของการทดลอง จากนั้นสาหร่ายเริ่มเหี่ยวและตายในท่ีสุด สัดส่วนของไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสมีความส้าคัญต่อการเจริญเติบโตของ
สาหร่าย (Kesena, 2015) ถึงอย่างไรก็ตามในน้้าที่ผ่านการเลี้ยงสัตว์น้้า จะมีทั้งปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทั้งสองชนิดนี้
รวมกัน ดังนั้นเป็นไปได้ว่า สาหร่ายพวงองุ่นสามารถด้ารงชีวิตอยู่ในน้้าดังกล่าวได้  
 
สรุปผล 

การใช้สาหร่ายพวงองุ่นที่ระดับ 20 กรัมต่อลิตร มีความสามารถในการลดปริมาณแอมโมเนียรวม ไนไตรท์ และไนเตรทได้
ไม่แตกต่างจากที่ระดับ 30 กรัมต่อลิตร และสาหร่ายพวงองุ่นทุกชุดการทดลองมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณออร์โธฟอสเฟตไม่
แตกต่างกัน จากการศึกษาครั้งนี้สามารถเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นเพื่อใช้ในการบ้าบัดน้้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าได้ 
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Survival Rate of Giant Perch (Lates calcarifer)  

 
พรพิมล พิมลรัตน์ 1*ชานนท์  สุภรักษ1์  และ นิรุทธ์ หวดัสนิท1 
Pimolrat, P.

 
1*, Suparuk, C.1

 
and Wadsanit, N.1

  

 
1 สาขาวิชาการเพาะเลีย้งสัตว์น้้าชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตา้บลละแม อ้าเภอละแม จังหวัดชุมพร  
1  Department of Coastal Aquaculture, Faculty of Maejo University at Chumphon, Lamae, Chumphon  
*Corresponding author: paqua50@gmail.com  
 

บทคัดย่อ  
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้สารสกัดแทนนินจากใบหูกวาง (Terminalia catappa) ในการเลี้ยงปลากะพง

ขาว (Lates calcarifer) ที่ระดับความเข้มข้นของสารแทนนินต่างกัน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ชุดการทดลอง ที่ระดับความ
เข้มข้นของแทนนิน คือ 0, 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นละ 3 ซ้้า เป็นระยะเวลา 14 วัน ผลการศึกษาพบว่า ปลากะพง
ขาวที่เลี้ยงในสารสกัดแทนนินความเข้มข้น 0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอัตราการรอดตายสูงที่สุด (100 เปอร์เซ็นต์) แตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองอื่น ๆ ขณะที่ชุดการทดลองที่ความเข้มข้น 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ปลา
เริ่มทยอยตายในวันที่ 8 ของการทดลองและตายหมดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ความเข้มข้นของสารสกัด
แทนนินจากใบหูกวางไม่มีผลต่อคุณภาพน้้าในส่วนของอุณหภูมิ  (29 – 33 องศาเซลเซียส) ความเค็ม (31 – 33 พีพีที) และ
ออกซิเจนที่ละลายน้้า (5.38 – 5.96 มิลลิกรัมต่อลิตร) ระหว่างการทดลอง แต่ชุดการทดลองที่ใช้สารสกัดแทนนินจากใบหูกวางที่
ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าความเป็นกรด – ด่าง (8.09 – 8.52) ปริมาณแอมโมเนียรวม (0.03-1.56 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
และปริมาณแอมโมเนียที่เป็นพิษ (0-0.23 มิลลิกรัมต่อลิตร) สูงกว่าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดการ
ทดลองอื่นในช่วงท้ายของการทดลอง 
ค าส าคัญ: แทนนิน, แอมโมเนีย, ปลากะพงขาว, อัตราการรอดตาย 

 
Abstract  

The objective of this research was to apply extracted tannin from Indian almond (Terminalia catappa) 
leaves on culture of giant perch (Lates calcarifer) at different tannin concentrations. The experiment was divided 
into three treatments at the extracted tannin concentration of 0, 10 and 50 mg/L. Each treatment was designed 
to 3 replications for 14 days. The results showed that the Giant perch fish cultured in 0 mg/L of extracted tannin 
had the highest survival rate (100 percent) (p<0.05) comparing to the other experiments, while the experimental 
set at concentrations of 10 and 50 mg/L showed that the fish began to die gradually on day 8 of the experiment 
and were completely dead by the end of the experiment. Moreover, the concentration of extracted tannin from 
T. catappa leaves had no effect on water quality in terms of temperature (in range of 29-33 °C), salinity (in 
range of 31-33 g/L) , and dissolved oxygen (in range of 5.38-5.96 mg/L) during culture. However, the experimental 
set using extracted tannin of 50 mg/L concentration pH (8.09 – 8.52), total ammonia content (0.03-1.56 mg/L) 
and toxic ammonia content (0-0.23 mg/L) were significantly higher (p<0.05) when compared to another set of 
experiments at the end of the experiment. 
Keywords: Tannin, ammonia, Lates calcarifer, survival rate 
 
บทน า  

ปลากะพงขาว (Lates calcarifer (Bloch) เป็นสัตว์น้้าชายฝั่งเศรษฐกิจท่ีมีการเพาะเลี้ยงกันมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็น
ปลาที่เลี้ยงง่าย สามารถเลี้ยงได้ทั้งในน้้าจืด น้้ากร่อย และน้้าทะเล กินอาหารที่มีชีวิต แต่ก็สามารถปรับให้กินอาหารที่ไม่มีชีวิตได้ มี
การเจริญเติบโตดี และมีความโดดเด่นในรสชาติและสามารถน้ามาประกอบอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ปัญหาที่พบในการเลี้ยง
ปลากะพงขาวคือการตายของปลาเนื่องจากโรคและพยาธิ ซึ่งพบได้ทั้งปลาวัยอ่อนจนถึงขนาดพ่อแม่พันธุ์ท่ีมีน้้าหนัก 3 - 4 กิโลกรมั 
(นิรัติศัย และสุวิมล, 2551) หนึ่งในสาเหตุของการเกิดปัญหาคือเรื่องคุณภาพน้้าจากการเลี้ยงแบบหนาแน่น ในขณะเลี้ยงปลาจะมี
ของเสียเกิดขึ้นจ้านวนมากในบ่อ เช่น แอมโมเนียซึ่งเป็นสารพิษสามารถท้าให้ปลาตายหมดบ่อได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการให้อาหาร
ปลาที่มีโปรตีนสูง และการให้อาหารปริมาณมากเกินไปรวมกับการขับถ่ายของเสียจากตัวปลา โดยปริมาณแอมโมเนียที่ถูกขับถ่าย
ออกมาส่วนใหญ่มาจากทางเหงือกและมีสัดส่วนประมาณ 2.5-3 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณอาหารที่กินเข้าไปในแต่ละวัน (Lawson, 
1995) แอมโมเนียในน้้าที่มากขึ้นจะส่งผลเสีย ท้าให้สัตว์น้้า กินอาหารลดลง ลดการเจริญเติบโต หรือลดความสามารถด้าน
ภูมิคุ้มกันของสัตว์น้้า (Hargreaves, 1998) ท้าให้ปลาเครียด และตายได้ โดยเฉพาะลูกปลาตัวเล็ก ๆ ดังนั้นในระบบจัดการน้้าควร
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มีค่าแอมโมเนียที่ปลอดภัยต่อสัตว์น้้าที่ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร (MacIntyre et al., 2008) ทั้งนี้วิธีการบ้าบัดคุณภาพน้้าและลด
ปริมาณแอมโมเนียให้อยู่ในระดับที่สามารถด้ารงชีวิตได้นั้นสามารถท้าได้หลายวิธี เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้้าใหม่บ่อย ๆ นอกจากการ
เปลี่ยนถ่ายน้้าใหม่แล้ว การลดแอมโมเนียท้าได้โดยการใช้โอโซน การใช้เครื่องแยกโปรตีน การเติมสารเคมี และการใช้จุลินทรีย์ ซึ่ง
ระบบเหล่านี้สามารถน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ล้วนมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ดังนั้นการลดปริมาณ
แอมโมเนียด้วยสารสกัดจากธรรมชาติจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และที่ส้าคัญไม่ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างในแหล่งน้้า ปัจจุบันมีรายงานการใช้ใบหูกวาง (Terminalia catappa 
L.) เพื่อรักษาบาดแผลและโรคในปลากัด (Ko-sing et al., 2018) ทั้งนี้จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของใบหูกวางพบว่า มี
เถ้า Cellulose, Lignin, Pentosan, Alkaloid และมีปริมาณสารแทนนิน (Tannins) อยู่ถึง 12.67 เปอร์เซ็นต์ (Puttamat and 
Suwannasarn, 2007) โดยสารแทนนินที่ได้จากใบหูกวางนี้มีรายงานว่า สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพน้้าให้ค่าคุณภาพน้้าจากท่ีต่้า
กว่ามาตรฐานกลับมามีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานก้าหนด และช่วยลดปริมาณแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในน้้าให้หมดไปภายใน 21 วัน โดยไม่
มีผลต่ออุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง การละลายของออกซิเจนในน้้า และปริมาณของฟอสฟอรัสในน้้า ขณะที่ปริมาณแอมโมเนีย
และไนไตรท์มีค่าลดลง (Puttamat and Suwannasarn, 2007; Pimolrat et al., 2018) เช่นเดียวกับรายงานของ Ponpompisit 
และคณะ (2006) ที่ศึกษาการใช้ใบหูกวางเพื่อรักษาโรคในปลากัดและปลาหางนกยูงพบว่า น้้าสกัดใบหูกวางมีความเป็นพิษต่อปลา
กัดและปลาหางนกยูงที่ระดับความเข้มข้น 6,760 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 5,281 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ โดยระดับความเข้มข้น
ที่น้้าสกัดใบหูกวางสามารถยับยั้งแบคทีเรียชนิดแอร์โรโมแนส สเตรปโตคอคคัส และโปรโตซัวเตตราไฮมีนาเท่ากับ 1,000, 4,000 
และ 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารแทนนินที่ได้จากน้้าใบหู
กวางสกัดและแนวทางการน้าสารสกัดไปลดประมาณแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงที่อาจจะมีผลต่ออัตรารอดของปลากะพงขาวยังมีอยู่
น้อย ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ ศึกษาการประยุกต์ใช้สารสกัดแทนนินจากใบหูกวางในการเลี้ยงปลากะพงขาวที่ระดับ
ความเข้มข้นของสารแทนนินต่างกันต่ออัตราการรอดตายของปลากะพงขาว เพื่อน้าข้อมูลที่ได้มาใช้เลี้ยงปลากะพงขาวอย่างถูกวิธี 
อีกทั้งยังเป็นการใช้สารสกัดจากธรรมชาติมาลดปริมาณของเสียภายในบ่อแทนการใช้ยาและสารเคมีซึ่งอาจจะตกค้างในปลาหรือ
แหล่งน้้าธรรมชาติได้ 
 
อุปกรณ์และวิธีการ 
  
การเตรียมหน่วยทดลอง 
 เตรียมถังพลาสติกส้าหรับเลี้ยงปลาจ้านวน 9 ถัง ปริมาตร 100 ลิตร และถังขนาด 500 ลิตร ส้าหรับพักน้้าจ้านวน 1 ถัง 
พักน้้าไว้ 1 คืนก่อนน้ามาใช้เลี้ยงปลา พร้อมทั้งมีการให้อากาศตลอดเวลา น้้าที่น้ามาเลี้ยงเป็นน้้าทะเลความเค็ม 31-33 กรัมต่อลิตร 
การเตรียมสัตว์ทดลอง 

เตรียมลูกปลากะพงขาวขนาด 3 เซนติเมตร จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าชายฝั่งชุมพร ก่อนท้าการทดลองได้
พักปลาเพื่อปรับสภาพเป็นเวลา 14 วัน ช่ังน้้าหนักและวัดความยาวก่อนการทดลอง หลังจากนั้นน้าลูกปลาใส่ลงไปในถังทดลองที่
เตรียมไว้ถังละ 20 ตัว มีการให้อากาศตลอดเวลา และมีการจัดการระหว่างการทดลองดังนี้ ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง (เวลา 08.00 
และ 16.00 น.) ในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายน้้ามีรายละเอียดดังนี้ ชุดการทดลองที ่1 เปลี่ยนถ่ายน้้าทุกวัน ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 
ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้้าตลอดการทดลองระยะเวลา 14 วัน 
การสกัดสารแทนนินจากใบหูกวาง 

เก็บใบหูกวางแห้งน้ามาล้างน้้าให้สะอาดและน้าใบหูกวางที่ได้ไปอบแห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส 
ประมาณ 6 ช่ัวโมง เพื่อลดความช้ืน (ให้ต่้ากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักแห้ง) จากนั้นน้าใบหูกวางที่ได้มาตัดให้เป็นช้ินเล็กแล้ว
น้าไปชั่งน้้าหนัก 20 กรัม และปรับปริมาตรด้วยน้้าสะอาดให้ได้ 1,000 มิลลิลิตร น้าไปสกัดด้วยความร้อนตามวิธีการของ Pimolrat 
et al. (2018) โดยการใช้ความร้อนประมาณ 80-90 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการสกัดนาน 30 นาที เมื่อครบเวลาที่ก้าหนดท้าการ
สุ่มตักตัวอย่างสารสกัดที่ได้ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เพื่อน้าไปวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มเข้มข้นเริ่มต้นของสารแทนนินตามวิธีการ
ของ AOAC (Association of Official Analytical Chemists , 1990) ได้ความเข้มเข้มข้นเริ่มต้นของสารแทนนินจากสารสกัดใบหู
กวางอยู่ท่ี 1,183.22±71.19 มิลลิกรัมต่อลิตร แล้วจึงน้าสารที่ได้ไปเจือจางให้ได้ความเข้มข้นอีก 2 ระดับตามแผนการทดลอง 
การวางแผนการทดลอง 

การศกึษาครัง้นี้ไดอ้อกแบบการทดลองแบบสุม่ตลอด (Completely  Randomized  Design : CRD) โดยแบ่งการ
ทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลอง (Treatment) ชุดทดลองละ 3 ซ ้า ดงันี้ 

ชุดการทดลองที่ 1 เลี้ยงปลากะพงขาวโดยมีการเปลี่ยนถ่ายน้้าปกติ (ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงปลากะพงขาวด้วยสารสกัดแทนนิน 10 มิลลกิรัมต่อลิตร เลี้ยงโดยไม่เปลี่ยนถ่ายน้้าตลอดการ

ทดลอง 
ชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงปลากะพงขาวด้วยสารสกัดแทนนิน 50 มิลลกิรัมต่อลิตร เลี้ยงโดยไม่เปลี่ยนถ่ายน้้าตลอดการ

ทดลอง 
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การเก็บข้อมูลและบันทึกผล 

อัตราการรอด (Survival rate) 

% อัตราการรอด = 
จ้านวนปลาที่เหลือเมือ่สิ้นสดุการทดลอง

จ้านวนปลาที่ปล่อยเมือ่เริ่มการทดลอง
 ×100 

 

คุณภาพน  า 
 ตรวจวัดคุณภาพน้้าของทุกชุดการทดลอง ค่าคุณภาพน้้าท่ีตรวจวัด ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า (DO) อุณหภูมิน้า้ 
ค่าความเป็นกรด – ด่าง ความเค็ม ปริมาณแอมโมเนีย และแทนนิน ตามรายละเอียดดังนี้ 

- การวัดค่าอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ 
- การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้้าด้วยเครื่อง pH meter 
- การวัดค่าแอมโมเนียในน้้า ใช้วิธี Koroleff's Indophenol Blue Method 
- การวัดค่าแทนนิน ใช้วิธี AOAC (Association of Official Analytical Chemists , 1990)     

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ข้อมูลอัตราการรอดตายและคุณภาพน้้าระหว่างการเลี้ยงที่ได้น้าไปวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของตัวแปรโดยรวม

ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบแจกแจงทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) ทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยของตัวแปร โดยวิธี Duncan’s multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่นท่ี 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS 
version 25 
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  
 
อัตราการรอดตายของปลากะพงขาว 

จากผลการน้าสารแทนนินมาใช้ในการเลี้ยงปลากะพงขาวเพื่อลดแอมโมเนียเป็นระยะเวลา 14 วัน พบว่า อัตราการรอด
ของปลาในแต่ละชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยในชุดควบคุม (0 มิลลิกรัมต่อลิตร) ปลา
กะพงขาวมีอัตราการรอด 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่อีก 2 ชุดการทดลองพบอัตราการรอดของปลาต่้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 8 ของ
การทดลองปลาจะเริ่มมีการตายสูง เมื่อสิ้นสุดการทดลองชุดที่มีอัตราการรอดต่้าที่สุดคือ ชุดที่มีความเข้มข้นของสารสกัดแทนนิน 
10 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร (00.00±0.00 เปอร์เซ็นต์) และปลากะพงขาวตายหมดในวันที่ 10 ของการทดลองในชุดที่ใช้ความ
เข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร (Table 1)   
 
Table 1 Survival rate of Giant perch cultured in different tannin concentrations 

Tannin 
extracts  
(mg/L) 

Time (days) 
0 7 8 10 13 14 

0 100.00 ± 0.00 100.00 ± 0.00 100.00 ± 0.00c* 100.00 ± 0.00c 100.00 ± 0.00c 100.00 ± 0.00b 
10 100.00 ± 0.00 100.00 ± 0.00 63.50 ± 4.95b 63.50 ± 4.95b 40.00 ± 0.00b 0.00 ± 0.00a                                                                      
50 100.00 ± 0.00 100.00 ± 0.00 23.50 ± 4.95a 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 

*Means followed by different letters in the same vertical were significantly different, according to Duncan’s multiple range test 
at p < 0.05. 
 
คุณภาพน้้าในระหว่างการเลี้ยงปลากะพงขาว 

การควบคุมคุณภาพน้้าเป็นปัจจัยส้าคัญในการเลี้ยงปลากะพงขาวโดยเฉพาะการลดสารพิษแอมโมเนียในน้้า จาก
การศึกษาการใช้สารแทนนินในการลดแอมโมเนียในการเลี้ยงปลากะพงขาวที่ความเข้มข้น 0, 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็น
ระยะเวลา 14 วัน พบว่า ค่าคุณภาพน้้าในส่วนของ DO อุณหภูมิ และความเค็มในทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) (Figure 1 a-c) ออกซิเจนที่ละลายน้้ามีค่าอยู่ในช่วง 5.38 – 5.96 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิน้้าตลอด
การทดลองมีค่าอยู่ในช่วง 29 – 33 องศาเซลเซียส ความเค็มตลอดการทดลองมีค่าอยู่ในช่วง 31 – 33 กรัมต่อลิตร ซึ่งค่าของ
คุณภาพน้้าดังกล่าวยังอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลากะพงขาว โดยจารุวัฒน ์(2530) รายงานว่า ระดับออกซิเจนที่ละลายใน
น้้าต่้ากว่า 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระดับท่ีอันตรายส้าหรับปลากะพงขาว ระดับออกซิเจนที่ละลายในน้้า 1.4 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็น
ระดับที่ปลากะพงขาวยังสามารถทนอยู่ได้ และระดับการเจริญเติบโตที่เป็นปกติของปลากะพงขาวอยู่ในระดับ 2.4 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้าและอุณหภูมขิองน้้าท่ีไม่แตกต่างกัน เนื่องจากมีการเติมออกซิเจนตลอดเวลาการเลี้ยงและทดลองเลีย้ง
ในอาคารบริเวณเดียวกัน จึงท้าให้อุณหภูมิของน้้าไม่ต่างกัน ความเข้มข้นของแทนนินที่ใช้ในการทดลองสอดคล้องกับความเข้มข้น
ของแทนนินในแต่ละชุดการทดลองที่ได้ก้าหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นการทดลองจนสิ้นสุดการทดลอง (Figure 1d) โดยปริมาณแทนนินมี
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ค่าลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาทดลอง ทั้งนีก้ารก้าหนดความเข้มข้นของสารสกัดแทนนินจากใบหูกวางที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ได้น้า
ข้อมูลการศึกษาและทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดแทนนินจากใบหูกวางที่ท้าปลากะพงขาวตายครึ่งหนึ่ง (LC50) ของทีมผู้วิจัย 
(ข้อมูลไม่ได้โชว์) ซึ่งพบว่า ความเข้มข้นท่ีเหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อการน้าไปใช้ในสัตว์น้้า คือ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร (พบอัตรา
การตายสะสมในสัตว์น้้าตั้งแต่ที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ขึ้นไป) ประกอบกับรายงานของ Ponpompisit และคณะ 
(2006)  ที่พบว่าการใช้น้้าสกัดใบหูกวางที่ระดับความเข้มข้น 50 -200 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วยท้าให้ปลากัดและปลาหางนกยูงที่ติด
เช้ือเตตร้าไฮมีนาในห้องปฏิบัติการมีอัตรารอดเพิ่มขึ้น จึงเลือกใช้สารสกัดที่ความเข้มข้นสูงสุด คือ50 มิลลิกรัมต่อลิตร มาศึกษาต่อ
เพื่อหาแนวทางการน้าสารสกัดที่ได้มาประยุกต์ใช้เลี้ยงปลากะพงขาวอย่างถูกวิธี 

   

  
Figure 1 Dissolved oxygen ( a) , water temperature ( b) , salinity ( c)  and tannin concentration ( d)  in the 

experimental series with different concentrations of tannin extracts 
  

ปริมาณแอมโมเนียในการเลี้ยงปลากะพงขาวที่ความเข้มข้น 0 , 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) พบค่าแอมโมเนียรวมสูงที่สุดในวันที่ 10 ของการทดลองที่ความเข้มข้นของสารสกัดแทนนิน 50 
มิลลิกรัมต่อลิตร (1.56±0.02 mg-N/L) (Figure 2a) เช่นเดียวกับค่าแอมโมเนียที่เป็นพิษมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) พบค่าแอมโมเนียที่เป็นพิษสูงที่สุดในวันที่ 10 ของการทดลอง (0.23 ± 0.04 mg-N/L) ที่ความเข้มข้นของสารสกัด
แทนนิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร (Figure 2b)  

ค่าความเป็นกรด – ด่างจากการศึกษาครั้งนี้มีค่าเพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่ 7 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) กับชุดการทดลองอื่น ๆ โดยชุดความเข้มข้นที่พบค่าความเป็นกรด – ด่างสูงที่สุดคือ ความเข้มข้นที่ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(Figure 2c) ค่าความเป็นกรดหรือด่างของน้้านอกจากจะมีผลต่อสัตว์น้้าโดยตรงแล้วยังมีผลทางอ้อมคือ ท้าให้ความเป็นพิษของ
แอมโมเนียเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้้า (มั่นสิน และไพพรรณ, 2539) โดยแอมโมเนียในน้้าที่เพิ่มขึ้นจะไปลดปริมาณ
แอมโมเนียที่ปลาขับถ่ายออกมาท้าให้เลือดและเนื้อเยื่อปลามีแอมโมเนียเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าความเป็นกรด–ด่างในเลือดปลาเพิ่มขึ้น 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท้างานของเอนไซม์และความคงตัวของเยื่อในตัวปลา (ธรรมรักษ์, 2541) ในระบบจัดการน้้าจึงควรมีการ
ควบคุมค่าแอมโมเนียที่เป็นพิษไม่ให้มีปริมาณสูงเกินกว่าค่าที่ปลอดภัยต่อสัตว์น้้าคือ น้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร (MacIntyre 
et al., 2008) ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ค่าแอมโมเนียที่เป็นพิษในชุดการทดลองที่เลี้ยงปลาด้วยสารสกัดแทนนินท้ัง 2 ความเข้มข้น จะเห็น
ว่าในช่วงท้ายของการทดลองปริมาณแอมโมเนียที่เป็นพิษมีค่าสูงกว่าค่าที่ปลอดภัยต่อสัตว์น้้า อย่างต่อเนื่อง (ตั้งแต่วันที่ 7-14) 
(Figure 2b) สอดคล้องกับอัตราการรอดตายใน Table 1 ที่พบการตายของปลากะพงขาวอย่างต่อเนื่องในทั้ง 2 ชุดการทดลองที่ใช้
สารสกัดแทนนินโดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้้าเลยในระหว่างการเลี้ยง ซึ่งเมื่อน้าช้ินส่วนเหงือกของปลาที่ตายมาส่องภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ พบว่ามีสารแขวนลอยที่เกิดจากเศษอาหารและของเสียจากการขับถ่ายของปลาเกาะอยู่ที่บริเวณเหงือกเป็นจ้านวนมาก 
จึงสรุปได้ว่า การตายของปลาน่าจะเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ ปริมาณแอมโมเนียและแอมโมเนียเป็นพิษที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่ได้มี
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การเปลี่ยนถ่ายน้้า ประกอบกับความเข้มข้นของสารสกัดแทนนินที่ใช้ทดลองเลี้ยงนั้นไม่สามารถลดปริมาณแอมโมเนียได้  และแทน
นินไปจับกับแอมโมเนียอิสระและสารแขวนลอยต่างๆ ในน้้าท้าให้โมเลกุลมีขนาดใหญ่ขึ้นเหนี่ยวน้าให้ตกตะกอนสู่เบื้องล่าง       
(ฤทัยรัตน์, 2551) ของถังทดลอง และสารแขวนลอยบางส่วนไปเกาะอยู่ที่บริเวณเหงือกปลาเป็นจ้านวนมาก ท้าให้ความสามารถใน
การแลกเปลี่ยนออกซิเจนของปลาลดน้อยลงและทยอยตายในที่สุด 

 

  

  
Figure 2 The total ammonia concentration (a), toxic ammonia concentration and pH (c) in the experimental 

series with different concentrations of tannin extracts 
 
สรุปผล  

จากผลการใช้สารสกัดแทนนินจากใบหูกวางต่ออัตรารอดของปลากะพงขาวท่ีพบว่า ระดับความเข้มข้นของสารสกัดแทน
นินที่ใช้ในการทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวในครั้งนี้ไม่สามารถลดปริมาณแอมโมเนียได้ และท้าให้ปลากะพงขาวมีอัตราการรอดตาย
ต่้า โดยปลาในชุดการทดลองที่ใช้สารสกัดแทนนินเข้มข้น 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร มีการตาย 100 เปอร์เซ็นต์ (อัตราการรอด
ตาย 0 เปอร์เซ็นต์) 
 
ค าขอบคุณ  

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก  ส้านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอขอบคุณคณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรที่สนับสนุนการจัดท้างานวิจัย
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บทคัดย่อ  
 กุ้งมดแดง Rhynchocinetes durbanensis (Gondon, 1936) เป็นกุ้งสวยงามที่อาศัยในแนวปะการัง ปัจจุบันเป็นที่
ต้องการของกลุ่มผู้เลี้ยงมากข้ึน ดังนั้นจึงท าการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งมดแดงวัยอ่อนเพื่อการประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ เพื่อลดการจบั
จากธรรมชาติ โดยการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนชนิดอาหารจากแพลงก์ตอนสัตว์ (อาร์ทีเมียวัยอ่อน) เป็น
อาหารสด (เนื้อหอยลาย (Paphia sp.) สับ) ในการอนุบาลลูกกุ้งมดแดง โดยก าหนดการเปลี่ยนให้อาหารตามอายุลูกกุ้ง โดยชุดการ
ทดลองที่ 1 ให้อาร์ทีเมียตลอดการทดลอง (ชุดควบคุม), ชุดการทดลองที่ 2 ให้อาหารสดเมื่ออายุ 10 วัน, ชุดการทดลองที่ 3 ให้
อาหารสดเมื่ออายุ 20 วัน, ชุดการทดลองที ่4 ให้อาหารสดเมื่ออายุ 30 วัน และชุดการทดลองที่ 5 ให้อาหารสดเมื่ออายุ 40 วัน ท า
การทดลองภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการ ผลการทดลองพบว่าอัตรารอดของลูกกุ้งมดแดงยาวนานท่ีสุด คือชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงได้
นาน 7 สัปดาห์ มีอัตรารอดรายสัปดาห์เท่ากับ 71.11 ± 10.18, 53.33 ± 6.67, 28.89 ± 7.70, 4.44 ± 3.85, 2.22 ± 3.85, 2.22 
± 3.85 และ 2.22 ± 3.85 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือชุดการทดลองที่ 4, ชุดการทดลองที่ 1 เลี้ยงได้นาน 6 สัปดาห์ (อัตรารอดเท่ากบั 
80.00 ± 17.64, 57.78 ± 21.43, 8.89 ± 10.18, 2.22 ± 3.85, 2.22 ± 3.85 และ 2.22 ± 3.85 เปอร์เซ็นต์) ชุดการทดลองที่ 1 
(อัตรารอดเท่ากับ 64.44 ± 13.88, 37.78 ± 7.70, 4.44 ± 3.85, 4.44 ± 3.85, 2.22 ± 3.85 และ 2.22 ± 3.85 เปอร์เซ็นต์) ชุด
การทดลองที่ 5 เลี้ยงได้นาน 5 สัปดาห์ (82.22 ± 10.18, 11.11 ± 10.18, 8.89 ± 10.18, 8.89 ± 10.18 และ 8.89 ± 10.18 
เปอร์เซ็นต์) และชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงได้นาน 1 สัปดาห์ (42.22 ± 10.18 เปอร์เซ็นต์) ตามล าดับ ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถ
สรุปช่วงที่เหมาะสมที่สุดของการเปลี่ยนชนิดอาหารจากแพลงก์ตอนสัตว์ (อาร์ทีเมียวัยอ่อน) เป็นอาหารสด (เนื้อหอยลายสับ 
Paphia sp.) ในการอนุบาลลูกกุ้งมดแดง คืออายุ 20 วัน ส่งผลให้ลูกกุ้งมดแดงมีอัตรารอดที่สูงข้ึน 
ค าส าคัญ: กุ้งมดแดง Rhynchocinetes durbanensis (Gondon, 1936), อาหาร, อัตรารอด 

 
Abstract  

 Dancing shrimp, Rhynchocinetes durbanensis (Gondon, 1 9 3 6 )  is marine ornamental that live in coral 
reef. These shrimp have high economic value and now the demand in marine ornamental trade gradually 
increase. So that successful of aquaculture should be the alternatives that can both support the demand 
Dancing shrimp larvae for application uses in commercial production and can be decrease the number of harvest 
them from the natural habitat. The experiments were conducted to study the changing feed from Artemia sp. 
to Paphia sp. of Dancing shrimp, Rhynchocinetes durbanensis (Gondon, 1 9 3 6 )  The experiments was designed 
into 5 treatments (T1 Artemia sp.(Control), feed changed at 10 days (T2), 20 days (T3), 30 days (T4) and 40 days 
( T5) )  were collected under the laboratory conditions. The results showed that the highest survival rate of R. 
durbanensis was T3 for 7 weeks (71.11 ± 10.18, 53.33 ± 6.67, 28.89 ± 7.70, 4.44 ± 3.85, 2.22 ± 3.85, 2.22 ± 3.85 
and 2.22 ± 3.85 percent) , followed by T4 and T1 (6 weeks (80.00 ± 17.64, 57.78 ± 21.43, 8.89 ± 10.18, 2.22 ± 
3.85, 2.22 ± 3.85 and 2.22 ± 3.85 percent)), T1 (64.44 ± 13.88, 37.78 ± 7.70, 4.44 ± 3.85, 4.44 ± 3.85, 2.22 ± 3.85 
and 2.22 ± 3.85 percent) , T5 (5 weeks (82.22 ± 10.18, 11.11 ± 10.18, 8.89 ± 10.18, 8.89 ± 10.18 and 8.89 ± 10.18 
percent)) and T2 (1 week (42.22 ± 10.18 percent)) respectively. The results of this study can be concluded that 
the optimal time for food change in the highest survival rate into nursery of R. durbanensis is 20 days. 
Keywords: Dancing shrimp, Rhynchocinetes durbanensis (Gondon, 1936), Feed, Survival rate 
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 กุ้งมดแดง (Rhynchocinetes durbanensis; Hinge-beak shrimp) จัดอยู่ในกลุ่มกุ้งทะเลสวยงาม สามารถพบได้ตาม
แนวปะการัง ในบริเวณทะเลเขตร้อน (Calado et al., 2003; Tang et al., 2016) อาศัยอยู่ในความลึกตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ชอบ
หลบซ่อนอยู่ตามโพรงหินหรือปะการัง กินแพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์น้ าขนาดเล็ก ตัวอ่อนของปะการังบางชนิด ซากพืช ซากสัตว์ และ
สามารถกินดอกไม้ทะเลขนาดเล็กที่มีเข็มพิษที่เป็นอันตรายได้ อย่างไรก็ตามพบว่ากุ้งมดแดงเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่เริ่มเป็นที่
นิยมในกลุ่มผู้เลี้ยงปลาตู้ โดยมีข้อมูลพบว่าในปี พ.ศ. 2553 มีการจ าหน่ายกุ้งมดแดงมากถึง 5,629 ตัว คิดเป็นมูลค่า 1,252,355 
บาท มีการน าเข้ากุ้งมดแดง 44 ตัว คิดเป็นมูลค่า 443.17 บาท และในปี พ.ศ. 2554 มีการจ าหน่ายกุ้งมดแดง 16,271 ตัว มีมูลค่า 
685,927.27 บาทต่อปี  มีการน าเข้ากุ้งมดแดงลดลงเหลอื 37 ตัว คิดเป็นมูลค่า 396.43 บาท (วรเทพ และคณะ, 2556) ซึ่งเป็นกุ้งที่
จับมากจากแนวปะการังธรรมชาติเป็นหลัก ส่งผลท าให้สัตว์น้ าในแนวปะการังลดลง และยังส่งผลต่อสมดุลทางธรรมชาติ เมื่อ
ท าการค้นคว้าหาข้อมูลการเพาะเลี้ยงกุ้งมดแดง ก็พบว่ามีข้อมูลค่อนข้างน้อย ยังไม่พบว่ามีเกษตรน ามาการเพาะเลี้ยง ส่วนใหญ่จะ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ท าการเพาะเลี้ยงและศึกษาวิจัย (กรมประมง และ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากรายงานการศึกษาวิจัยของ ชมพูนุช (2554); ศิริวรรณ และคณะ (2562) ที่ท าการเลี้ยงและอนุบาลลูกกุ้งมดแดงในโรง
เพาะฟัก พบว่าช่วงวัยอ่อนท าการอนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ รวมถึงมีการเสริมอาหารกลุ่มอาหารท าเอง หรือ
ไข่ตุ๋น เป็นต้น  

 อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มถึงโอกาสการขยายพันธุ์กุ้งมดแดงที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงให้มีอัตรารอดเพิ่มมากขึ้น  และเพื่อลด
การจับสัตว์น้ าจากธรรมชาติ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนอาหารของลูกกุ้งเป็น ซึ่งคาดว่าอาจจะมีผลม าให้
อัตรารอดลูกกุ้งมดแดงเพิ่มมากขึ้น โดยก าหนดวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยน
ชนิดอาหารของลูกกุ้งมดแดง โดยท าการทดลองทั้งหมด 5 ช่วงอายุ ได้แก่ อายุ 0, 10, 20, 30 และ 40 วัน เพื่อในอนาคตจะ
สามารถน าข้อมูลนี้มาใช้ในการอ้างอิง หรือเป็นความรู้พื้นฐานในการเพาะเลี้ยง เพื่อเพ่ิมอัตราการรอดตายให้สูงขึ้น และสามารถน า
ข้อมูลนี้มาต่อยอดในการเพาะเลี้ยงกุ้งสวยงามทะเลชนิดอื่นได้ต่อไป  
 
อุปกรณ์และวธิีการ   
 การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized Design; CRD) ท าการทดลองระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การเปลี่ยนชนิดอาหาร โดยแบ่งเป็น 5 ชุดการทดลอง (Treatments) ๆ ละ 3 ซ้ า (Replicate) รวมทั้งหมด 15 หน่วยการทดลอง 
(Experimental units) โดยใช้ลูกกุ้งทั้งหมด 225 ตัว ทดลองในตู้กระจกที่มีความจุน้ า 8 ลิตร บรรจุลูกกุ้ง 15 ตัว/ตู้/น้ า 5 ลิตร 
รายละเอียดของชุดการทดลอง มีดังนี ้

ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) ให้อาร์ทีเมียวัยอ่อนตลอดชุดการทดลอง 
ชุดการทดลองที่ 2 ให้อาร์ทีเมียวัยอ่อนตั้งแต่ลูกกุ้งแรกฟักอายุ 0 วันจนถึง 9 วัน และเริ่มเปลี่ยนให้เนื้อหอยลายเมื่อลูก

กุ้งอายุ 10 วัน  
ชุดการทดลองที่ 3 ให้อาร์ทีเมียวัยอ่อนตั้งแต่ลูกกุ้งแรกฟักอายุ 0 วันจนถึง 19 วัน และเริ่มเปลี่ยนให้เนื้อหอยลายเมือ่ลกู

กุ้งอายุ 20 วัน  
ชุดการทดลองที่ 4 ให้อาร์ทีเมียวัยอ่อนตั้งแต่ลูกกุ้งแรกฟักอายุ 0 วันจนถึง 29 วัน และเริ่มเปลี่ยนให้เนื้อหอยลายเมือ่ลกู

กุ้งอายุ 30 วัน 
ชุดการทดลองที่ 5 ให้อาร์ทีเมียวัยอ่อนตั้งแต่ลูกกุ้งแรกฟักอายุ 0 วันจนถึง 39 วัน และเริ่มเปลี่ยนให้เนื้อหอยลายเมือ่ลกู

กุ้งอายุ 40 วัน 
 โดยให้อาร์ทีเมียวัยอ่อนท่ีความหนาแน่น 5 ตัวต่อมิลลิลิตรเท่ากันทุกชุดการทดลอง และเนื้อหอยลายหั่นขนาดเล็กขนาด 
2-3 มิลลิเมตร ท่ีความถี่ 3 ครั้งต่อวัน คือ 09.00 น., 12.00 น. และ 15.00 น.  
 การเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ส าหรับการทดลอง  

ล้างท าความสะอาดภาชนะที่จะน ามาใช้ในการทดลอง อุปกรณ์ส าหรับให้อากาศ รวมถึงอุปกรณ์เปลี่ยนถ่ายน้ าท่ีเกี่ยวข้อง 
ล้างและผึ่งลมให้แห้ง 
 การเตรียมอาร์ทีเมีย 

ช่ังไข่อาร์ทีเมียแช่แข็งยี่ห้อ Phenix ปริมาณ 10 กรัม น าไข่อาร์ทีเมียที่ตวงได้ใส่ภาชนะที่บรรจุน้ าเค็ม (Figure 1) ปิดโดยรอบ
ภาชนะด้วยถุงพลาสติกสีด า และเว้นช่องว่างจากฐานภาชนะสูงขึ้นมา 1 นิ้ว (เพื่อให้แสงส่องถึง) จากนั้นให้อากาศเบา ๆ  ทิ้งไว้เป็นเวลา 18-
24 ช่ัวโมง หลังจากทิ้งนาน 18-24 ช่ัวโมง เมื่ออาร์ทีเมียฟักออกเป็นตัว จึงท าการน าสายอากาศออกและปิดปากภาชนะด้วยพลาสติกสีด า 
โดยอาศัยหลักการที่อาร์ทีเมียเคลื่อนที่เข้าหาแสง และเปลือกไข่ท่ีเหลือมีน้ าหนักเบาจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ า เพื่อแยกไข่และตัวอาร์ทีเมียออกจาก
กัน ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที จากนั้นค่อย ๆ น าสายยางขนาดเล็กจุ่มลงไปในภาชนะฟักไข่อาร์ทีเมียบรเิวณก้นภาชนะ ดูดตัวอารท์ีเมียร์แรกฟกั
แยกใส่อีกถัง และล้างด้วยน้ าทะเลสะอาดที่มีความเค็มเท่าเดิมอีกครัง้ จากนั้นน าอาร์ทีเมียร์แรกฟักใส่ในเหยอืกขนาด 1 ลิตร ก่อนน าไปใช้ใน
การทดลอง ท าการสุ่มนับจ านวนความหนาแน่นอาร์ทีเมียแรกฟัก เพื่อความสะดวกในการให้อาร์ทีเมียร์ตามความหนาแน่นที่ก าหนด 
 การเตรียมเนื้อหอยลาย 

ใช้เนื้อหอยลายชนิด Paphia sp. น ามาล้างท าความสะอาด แยกส่วนล าไส้ กะเพาะ และส่วนของเสียทิ้ง น าเนื้อหอยลาย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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ที่ได้น ามาล้างท าความสะอาดให้น้ า จากนั้นสับละเอียดให้มีขนาดชิ้นประมาณ 1 มิลลิเมตร (Figure 1) ใส่ในภาชนะพลาสติกแช่แข็ง
เพื่อเก็บรักษาคุณภาพไว้ที่ตู้แช่แข็ง ก่อนน ามาใช้จะน าออกมาวางไว้ในสภาพอุณหภูมิห้อง รอจนน้ าแข็งละลาย จากนั้นจึงน าเนื้อ
หอยไปใช้ในการทดลองต่อไป  
 

 
Figure 1 Feeding preparation for R. durbanensis 

 
 การเตรียมสัตว์ทดลอง 

ใช้ตัวอย่างพ่อแม่พันธ์ุกุ้งมดแดง R. durbanensis (Figure 2) จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดย
ท าการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งมดแดงในระบบหมุนเวียนน้ าแบบปิด ให้อากาศเบา ๆ ภายในตู้กระจกที่มีความจุน้ า 30 ลิตร ในตู้ใส่วัสดุ
หลบซ่อน (กองหินเป็นเทียม) เพื่อป้องกันภัยให้พ่อแม่พันธุ์ โดยเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ที่อัตราปล่อยตัวผู้ 1 ตัวต่อตัวเมีย 3-4 ตัว ให้
อาหารเม็ดส าเร็จรูปเป็นอาหารวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น หมั่นสังเกตไข่บริเวณท้องของแม่กุ้ง (ตัวผู้มีก้ามคู่หน้าใหญ่ ตัวเมียไม่มี
ก้าม) ถ้าพบว่าไข่บริเวณท้องของแม่พันธุ์มีตาสีเงินแวววาว จึงจะย้ายแม่พันธุ์มาฟักในช่วงเย็น โดยฟักในถังไฟเบอร์ขนาดความจุน้ า 
40 ลิตร ให้อากาศเบา ๆ จากนั้นตอนเช้าจึงจะสังเกตตัวอ่อนกุ้งมดแดง ถ้าพบการฟักตัวจึงจะน ามาใช้ในการทดลองต่อไป 
 

 
Figure 2 Broodstock of R. durbanensis 

 
 การด าเนินการศึกษาวิจัย 

ในช่วงการทดลองจะมีการดูดตะกอน และเปลี่ยนถ่ายน้ าในช่วงเช้า 50% ทุก และมีการเปลี่ยนตู้การทดลองทุก ๆ 7 วัน 
วัน เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคต่าง ๆ และลดของเสียในตู้ทดลอง โดยทุกชุดการทดลองเมื่อลูกกุ้งมดแดงฟัก อายุ 0-3 วัน อนุบาล
ลูกกุ้งวัยอ่อนด้วยโรติเฟอร์ชนิด Brachionus rotundiformis ที่มีขนาดประมาณ 45-120 ไมโครเมตร เนื่องจากลูกกุ้งยังว่ายน้ าไม่
แข็งแรง โครงสร้างร่างกายรวมถึงอวัยวะที่ใช้ในการกินมีขนาดเล็ก และขนาดลูกกุ้งแรกฟักท่ีมีขนาดความยาวท้ังหมดเพียง 1.96 ± 
0.13 มิลลิเมตร  จากนั้นท าการอนุบาลลูกกุ้งมดแดงต่อด้วยอาร์ทีเมียแรกฟักจนถึงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแต่ละชุดการทดลอง  
   

Eggs 
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การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล 
อัตรารอด ท าการนับจ านวนลูกกุ้งเริ่มต้น และสิ้นสุดการทดลอง เพื่อที่จะสามารถน ามาค านวณหาค่าอัตราการรอดสุด

สุดท้าย โดยใช้สูตรหาอัตราการรอดตาย ดังนี้ 
   อัตรารอด = จ านวนลูกกุ้งมดแดงเมื่อสิ้นสดุการทดลอง  X 100 
            จ านวนลูกกุ้งมดแดงเริ่มต้นการทดลอง 

ด้านการเจริญเติบโต ท าการบันทึกขนาดทั้งหมด (Total length) วัดตั้งแต่ปลายกรี (Rostrum) ถึงปลายแหลมที่บริเวณ
หาง (Telson) (ธรรมศักดิ์ และคณะ, 2553) ก่อนการทดลอง และสิ้นสุดการทดลอง โดยตักลูกกุ้งใส่ภาชนะพร้อมน้ า เทียบกับสเกล
วัดขนาดภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ จากน้ันน าภาพมาวัดขนาดความยาวโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Image J  
 น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองทั้งอัตรารอด และการเจริญเติบโต รายงานผลแบบบรรยายเปรียบเทียบ และรายงานผลเป็น
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: ±SD) และวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance; 
ANOVA) แบบ CRD และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  (DMRT)  
 
ผลการทดลอง  

อัตรารอด จากการทดลองท าการเก็บรวบรวมข้อมลูอัตราการรอดของลูกกุ้งมดแดงในแต่ละชุดการทดลองทุกสัปดาห์จน
สิ้นสุดการทดลอง รวมทั้งหมด 7 สัปดาห์ พบว่าอัตรารอดรายสัปดาห์มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) ในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 ส่วน
สัปดาห์ที่ 4, 5, 6 และ 7 พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงใน Table 1 ดังนี้ 

สัปดาห์แรก ชุดการทดลองที่ 5, 4, 3 มีอัตราการรอดสูงที่สดุเท่ากับ 82.22, 80.00, 71.11% ตามล าดบั ซึ่งมีความ
แตกต่างทางสถิติ (P<0.05) กับชุดการทดลองที ่1 และ 2 ซึ่งมีอัตราการรอดเท่ากับ 64.44 และ 42.22 % ตามล าดับ  
 สัปดาห์ที่ 2 ลูกกุ้งมดแดงมีอัตรารอดสูงที่สุดเรียงล าดับจากชุดการทดลองที่ 4, 3, 1 มีอัตราการรอดเท่ากับ 57.78, 
53.33, 37.78 % ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) กับชุดการทดลองที่ 5และ 2 ซึ่งมีอัตราการรอดเท่ากับ 11.11 
และ 0.00 % ตามล าดับ  
 สัปดาห์ที่ 3 ลูกกุ้งมดแดงในชุดการทดลองที่ 3 มีอัตราการรอดตายสูงที่สุดเท่ากับ 28.89 % มีความแตกต่างทางสถิติ 
(P<0.05) กับชุดการทดลองที่ 4, 5, 1 และ 2 ซึ่งมีอัตราการรอดตายเท่ากันคือ 8.89, 8.89, 4.44 และ 0.00 % ตามล าดับ 
 สัปดาห์ที่ 4 พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ลูกกุ้งมดแดงในชุดการทดลองที่ 5 มีอัตราการรอดตายสูงที่สุด
เท่ากับ 8.89 % รองลงมาคือชุดการทดลองที่ 1 และ 3 ซึ่งมีอัตราการรอดตายเท่ากันคือ 4.44 % และในชุดการทดลองที่ 4 มีอัตรา
การรอดตายเท่ากันคือ 2.22 %  
 สัปดาห์ที่ 5 พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ลูกกุ้งมดแดงในชุดการทดลองที่ 5 มีอัตราการรอดตายสูงที่สุด
เท่ากับ 8.89 % รองลงมาคือชุดการทดลองที่ 1, 3 และ 4 มีอัตราการรอดตายเท่ากันคือ 2.22 %  
 สัปดาห์ที่ 6 พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ลูกกุ้งมดแดงในชุดการทดลองที่ 1, 3 และ 4 มีอัตราการรอด
เท่ากันคือ 2.22 % แต่ในชุดการทดลองที่ 5 พบว่าลูกกุ้งตายหมด 0.00 % 
 สัปดาห์ที่ 7 พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) เหลืออัตราการรรอดเพียงในชุดการทดลองที่ 3 เท่านั้น ซึ่งมี
อัตราการรอดตายเท่ากับ 2.22 % 

เมื่อพิจารณาภาพรวมของอัตรารอดลูกกุ้งเฉลีย่ในทุกสัปดาห์ ก็พบว่าอัตรารอดลูกกุ้งชุดการทดลองที่ 3 (เปลี่ยนชนิด
อาหารเมื่อลูกกุ้งอายุ 20 วัน) มีแนวโน้มอัตรารอดอยู่ในเกณฑส์ูงตลอดเกือบทุกสัปดาห์ ดังแสดงใน Table 1 
 

* Note; Mean followed by the same letter with in a column are not significantly different at P<0.05 using DMRT.  
ns = non-significant (P>0.05) 
 

จ านวนวันในการมีชีวิตรอด เมื่อพิจารณาข้อมูลจ านวนวันในการรอดชีวิตของลูกกุ้งมดแดงในแต่ละชุดการทดลอง พบว่า
ลูกกุ้งมดแดงในชุดการทดลองที่ 3 มีชีวิตรอดในระหว่างการทดลองนานที่สุด (37.00 วัน) ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
อัตรารอด รองลงมาคือชุดการทดอลงที่ 1, 4 และ 5 (32.67, 29.33 และ 26.67 วัน) ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P<0.05) กับชุดการทดลองที่ 2 ซึ่งมีจ านวนวันในการรอดชีวิตเพียง 7.00 วัน ดังแสดงใน Table 2 

Table 1 Survival rate of R. durbanensis 

Treatments 
Survival rate /weeks 

1 2 3 4ns 5 ns 6 ns 7 ns 
1 64.44±13.88ab 37.77±7.70a 4.44±3.85b 4.44±3.85 2.22±3.85 2.22±3.85 0.00±0.00 
2 42.22±10.18b 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00  0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 
3 71.11±10.18a 53.33±6.67a 28.89±7.70a 4.44±3.85 2.22±3.85  2.22±3.85 2.22±3.85 
4 80.00±17.64a 57.78±21.43a 8.89±10.18b 2.22±3.85 2.22±3.85 2.22±3.85 0.00±0.00 
5 82.22±10.18a 11.11±10.18b 8.89±10.18b 8.89±10.18  8.89±10.18  0.00±0.00 0.00±0.00 
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Table 2 Number of days of survival R. durbanensis 
Treatments Number of days of survival  

1 32.67±12.06a 
2   7.00±0.00b 
3 37.00±8.66a 
4 29.33±11.37a 
5 26.67±12.70a 

*Note; Mean followed by the same letter with in a column are not significantly different at P<0.05 using DMRT. 
 
 การเจริญเติบโต (ด้านความยาวทั้งหมด (Total length; TL)) ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูการเจรญิเติบโตด้านความ
ยาวท้ังหมด (Total length; TL) เป็นการวัดความยาวเหยยีด โดยวดัจากปลายกรี (Rostrum) ถึงปลายแหลมที่บริเวณหาง 
(Telson) (Figure 3) 
 

 
Figure 3 Measurements of R. durbanensis 

 
 ท าการวัดความยาวลูกกุ้งมดแดง R. durbanensis ก่อนการทดลอง และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เพื่อท าการเปรียบเทียบ
การเจริญเติบโต พบว่าระหว่างการทดลองเลี้ยง ลูกกุ้งมดแดงตาย ลักษณะตัวเปื่อย ส่วนใหญ่พบเป็นช้ินส่วนซากลูกกุ้งมดแดง การ
วัดขนาดความยาวจากลูกกุ้งมดแดงที่ตายจึงท าได้ยาก จึงท าให้ไม่มีผลขนาดความยาวทั้งหมดเมื่ อสิ้นสุดการทดลอง ซึ่งมี
รายละเอียดขนาดความยาวทั้งหมดเฉลี่ยของลูกกุ้งมดแดงก่อนท าการทดลองของแต่ละชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ดังนี้ 
1.96 ± 0.13, 3.97 ± 0.51, 6.87 ± 0.63, 6.21 ± 0.87 และ 8.23 ± 1.82 มิลลิเมตร (mm) (n=10) ตามล าดับ  
 
วิจารณ์ผล  
 เมื่อพิจารณาจากผลการทดลองอัตราการรอดตาย และจ านวนวันการรอดชีวิตนั้นพบว่าอัตราการรอดตายและจ านวนการ
รอดชีวิตนั้นสอดคล้องกัน ซึ่งในชุดการทดลองที่ 3 นั้นมีจ านวนการรอดชีวิตนานท่ีสูง เนื่องมาจากการได้รับอาหารในช่วงที่ลูกกุ้งเริ่ม
มีพฤติกรรมการกินอาหารที่สามารถจับฉีกเนื้อได้แล้ว และต้องการสารอาหารที่มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม De Silva และ Anderson 
(1995) ที่รายงานว่าอัตราเมตาบอลิซึมของสัตว์จะเพิ่มขึ้นโดยตรงเมื่อมีการเพิ่มขนาดของร่างกาย เพราะความต้องการพลังงานของ
เนื้อเยื่อหนึ่งช้ินมีความต้องการไม่เท่ากันข้ึนกับขนาดของสัตว์ 
 นอกจากปัจจัยด้านขนาดอาหารที่ส่งผลต่ออัตรารอดและการเจริญเติบโตแล้ว ยังพบปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านอื่นที่ส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตของลูกกุ้งมดแดงในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจากข้อมูลรายงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์  (2556) ได้ท าการเลี้ยงอนุบาลกุ้งการ์ตูน
ซึ่งเป็นชนิดกุ้งสวยงามทะเล พบว่าการเลี้ยงกุ้งการ์ตูน รวมถึงพัฒนาการที่แตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การเลี้ยง อาหาร
ที่ให้ และชนิดของกุ้งแต่ละชนิด เช่นเดียวกับรายงานของ Purcell (2017) พบว่าอุณหภูมิของน้ าเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการเลี้ยงและ
ด ารงชีวิตอยู่ของสัตว์น้ ารวมถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีผลต่อการด ารงชีวิต การเจริญเติบโต การ
สืบพันธุ์ สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ ศิริวรรณ และคณะ (2562) ที่ท าการทดลองเลี้ยงอนุบาลลูกกุ้งมดแดงโดยพบว่าระหว่าง
การเลี้ยงอนุบาลลูกกุ้งมดแดง พบค่าคุณภาพน้ าด้านอุณหภูมิระหว่างการเลี้ยงอยู่ในช่วงระหว่าง 26-28 องศาเซลเซียส สามารถ
เลี้ยงลูกกุ้งลงเกาะได้เร็วที่สุดอายุ 42 วัน เช่นเดียวกับชมพูนุช (2554) ที่ท าการเลี้ยงลูกกุ้งมดแดง ก็พบว่าอุณหภูมิน้ าระหว่างการ
เลี้ยงอยู่ระหว่าง 26-28 องศาเซลเซียสเช่นเดียวกัน ซึ่งท าให้ลูกกุ้งเริ่มลงเกาะได้เมื่ออายุได้ 35 วัน เมื่อพิจารณาจากผลการทดลอง
ในครั้งนี้และรายงานการศึกษาวิจัยที่ปรากฏ ก็พบว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านอุณหภูมิ ก็น่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยมีผลต่อการรอดตาย  
เจริญเติบโต จนถึงการลงเกาะของลูกกุ้งมดแดงเช่นเดียวกัน เช่นเดียวกับการทดลองครั้งนี้ในระหว่างการเลี้ยงอยู่ในช่วงฤดูหนาว 
อุณหภูมิต่ า (25-27 องศาเซลเซียส) ลูกกุ้งมดแดงใช้ระยะเวลาลงเกาะค่อนข้างนาน โดยลงเกาะครั้งแรกเมื่ออายุ 60 วันเป็นต้นไป 
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 อีกปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญได้แก่ ปัจจัยด้านอาหาร เนื่องจากการทดลองในครั้งนี้ เมื่อท าการปรับการให้อาหารจากแพลงก์ตอน 
(อาร์ทีเมียแรกฟัก) ไปเป็นอาหารสด (เนื้อหอยลายสับ) เรียบร้อยแล้ว หลังจากเริ่มการทดลองจะไม่มีการให้แพลงก์ตอนสัตว์ร่วมกับ
เนื้อหอยลายสับตลอดการทดลอง ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลให้ลูกกุ้งมดแดงตายระหว่างการศึกษาวิจัย ซึ่งจะสังเกตได้จากชุด
การทดลองที่ 1 ซึ่งสามารถเลี้ยงระยะเวลานาน แต่ลูกกุ้งมดแดงก็มีขนาดเล็ก และพัฒนาการช้ากว่าชุดการทดลองอื่น ซึ่งเมื่อสังเกต
พฤติกรรมการด ารงชีวิตของลูกกุ้งมดแดงก็พบว่ายังด ารงชีวิตแบบแพลงก์ตอนสัตว์ คือ มีพฤติกรรมล่องลอยในน้ า และอาศัย
กระแสน้ าในการเคลื่อนที่ และการจับกินอาหารในมวลน้ า แต่ก็พบว่าด้วยขนาดตัวลูกกุ้งมดแดงท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น (12.43 มิลลิเมตร) 
แต่ยังจับกินอาร์ทีเมียแรกฟักเป็นอาหาร พลังงานที่สูญเสียระหว่างจับกินอาหารที่มีขนาดเล็กและพลังงานที่ได้รับจากอาหารที่มี
ขนาดเล็ก อาจจะไม่เพียงพอต่อการน าไปใช้ในการเจริญเติบโต แต่มีพลังงานพอเพียงแค่ด ารงชีพเท่านั้น ดังเช่นรายงานของ De 
Silva และ Anderson (1995) ที่รายงานว่าการบริโภคออกซิเจนและอัตราเมตาบอลิซึมของสัตว์จะเพิ่มขึ้นโดยตรงเมื่อมีการเพิ่ม
ขนาดของร่างกาย ความต้องการพลังงานของเนื้อเยื่อหนึ่งช้ินมีความต้องการไม่เท่ากันข้ึนกับขนาดของสัตว์  
 
สรุปผล   
 จากการทดลองศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนชนิดอาหารของลูกกุ้งมดแดง R. durbanensis ที่มีผลต่อ
อัตราการรอด และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งมดแดง สามารถผลการศึกษาวิจัยได้ ดังนี้ จากแนวโน้มอัตรารอดและจ านวนวันการมี
ชีวิตรอดของลูกกุ้งมดแดง สามารถสรุปได้ว่าช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนชนิดอาหาร คือ ให้อาร์ทีเมียวัยอ่อนตั้งแต่ลูก
กุ้งแรกฟักอายุ 0 วันจนถึง 19 วัน และเริ่มเปลี่ยนให้เนื้อหอยลายเมื่อลูกกุ้งอายุ 20 วัน  
 
ค าขอบคุณ  
 งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ
ทุนอุดหนุนจากการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
2565  
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