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ศึกษาประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและการสืบพันธุของพอแมพันธุปูทะเล (Scylla paramamosain)  
ที่ไดจากการเลี้ยงในบอดิน 

Study on Growth and Reproductive Performances of Mud Crab (Scylla paramamosain) 
Broodstock Reared in Earthen Pond 

 

รุงทิวา คนสันทัด1 และ วุฒชิยั ออนเอี่ยม 
Konsantad, R.* and Oniam, V. 

 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ไดแก ความกวางของกระดอง (CW) ความยาวของ
กระดอง (CL) น้ําหนักตัว (BW) และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน (ADG) และประสิทธิภาพการสืบพันธุ ไดแก ปริมาณไข อัตราการ
ฟกไข จํานวนลูกปูแรกฟก และอัตรารอดตายของลูกปูอายุ 1 วัน ของพอแมพันธุปูทะเล (Scylla paramamosain) ประชากรธรรมชาติ 
(F0) และประชากร F1 ที่ไดจากการเลี้ยงในบอดินที่ระยะเวลาเลี้ยง 210 วัน ผลการศึกษาพบวา ที่ระยะเวลาการเลี้ยง 150 วันเปนตน
ไป ปูทะเลประชากร F0 มี CW CL และ BW ดีกวา (P<0.05) ประชากร F1 และปูประชากร F0 มี ADG เฉลี่ยเทากับ 0.93 กรัม/วัน ซึ่ง
สูงกวา (P<0.05) ประชากร F1 ที่มี ADG เฉลี่ยเทากับ 0.65 กรัม/วัน สวนการศึกษาดานประสิทธิภาพการสืบพันธุพบวา ปริมาณไขนอก
กระดองเฉลี่ยของแมพันธุปูทั้งสองประชากรไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) แตอัตราการฟกไขเฉลี่ย และจํานวนลูกปูแรกฟกของแม
พันธุปูประชากร F0 (59.2% และ 707,705 ตัว ตามลําดับ) จะสูงกวาปูประชากร F1 (22.7% และ 601,000 ตัว ตามลําดับ) (P<0.05) 
โดยอัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูอายุ 1 วัน ที่ไดจากแมปูประชากร F0 (77.8 %) จะสูงกวาท่ีไดจากปูประชากร F1 (55.6 %) เชนกัน 
อยางไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้จะนําไปสูการปรับปรุงรูปแบบการผลิตพอแมพันธุปูทะเล (S. paramamosain) ในบอดินดวยการ
คัดเลือกพันธุใหมีลักษณะที่ตองการได เชน มีการเจริญเติบโตที่ดี และไดแมพันธุที่มีคุณภาพ เปนตน  
คําสําคัญ: ปูทะเล การเลี้ยงพอแมพันธุ 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 differences were 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 
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ผลของการใชสารสกัดจากใบหูกวาง (Terminalia catappa) เปนสารเติมแตงในน้ําเลี้ยง 
ปลากัด (Betta splendens) เพศผูระยะวัยรุน 

Effect of Aquarium Additive from Indian Almond (Terminalia catappa) Leaf Extract for 
Juvenile Male Siamese Fighting Fish (Betta splendens) 

 

เสาวลักษณ มาลาวะ1, 2 นัทท นันทพงศ1 นเรศ ซวนยุก1 และ การุณ ทองประจุแกว2, 3*
 
 

Malawa, S.1, 2, Nuntapong, N.1, Suanyuk, N.1
 
and Thongprajukaew, K.2, 3*

 
 
 

บทคัดยอ 

การใชยาปฏิชีวนะและสารเคมีทําใหเกิดผลขางเคียงและสารตกคางที่ไมพึงประสงคในการผลิตสัตวน้ํา สารเติมแตงจากพืชจึง
เปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีปลอดภัยกวา การศึกษาครั้งนี้ไดนําสารสกัดจากใบหูกวาง (Terminalia catappa) มาเติมในน้ําที่ใชเลี้ยงปลากัด 
(Betta splendens) โดยนําปลากัดเพศผูสแีดงท้ังตัว (น้ําหนัก 0.87 ± 0.01 กรัม) จํานวน 75 ตัว มาเลี้ยงเดี่ยวในน้ําที่มีการเติมสารสกดั
จากใบหูกวางความเขมขนแตกตางกัน 4 ระดับ (0.125, 0.25, 0.5 และ 1 กรัม/ลิตร) และกลุมควบคุมที่ไมเติมสารสกัดใบหูกวางเปน
เวลา 8 สัปดาห ผลการทดลองพบวาคุณภาพน้ํา ไดแก ความเปนกรด-ดาง ออกซิเจนละลายน้ํา แอมโมเนยีรวม ไนไตรท และไนเตรท ดี
ขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) ปลาที่เลี้ยงในน้ําที่มีสารสกัด 0.25 กรัม/ลิตร มีการเจริญเติบโต (อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเทากับ 
1.62 เปอรเซ็นต/วัน) และการใชประโยชนจากอาหาร (อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อเทากับ 1.21) ไมตางจากชุดควบคุม (P > 0.05) 
กิจกรรมจําเพาะของเอนไซมยอยโปรตีน ไดแก เพปซิน ทริปซิน และไคโมทริปซิน มีคาไมแตกตางจากปลาในชุดควบคุม แตการใช
ประโยชนจากคารโบไฮเดรตผานกิจกรรมของอะไมเลสลดลง เนื่องจากกิจกรรมของไลเปสเพ่ิมขึ้น และมีอัตราสวนของอะไมเลส/ทริปซนิ
คงที่ ขณะที่ความถี่ (1.7 เทา) และพ้ืนที่หวอด (1.52 เทา) เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับปลาในชุดควบคุม ผลการศึกษา
ทั้งหมดแสดงใหเห็นวาความเขมขนของสารสกัดใบหูกวางที่เหมาะสมสําหรับเลี้ยงปลากัด คือ 0.25 กรัม/ลิตร 
คําสําคัญ: ปลากัด การเจริญเติบโต ใบหูกวาง คุณภาพน้ํา 

 

Abstract 

In the production of aquatic animals, the use of antibiotics and chemicals causes undesirable side effects 
and residues. Phytogenic additives can be safer alternatives. Here, Indian almond (Terminalia catappa) leaf extract 
was added to the rearing water of male Siamese fighting fish (Betta splendens). Seventy-five solid-red male fish 
(0.87 ± 0.01 g body weight) were individually reared in water containing four different treatments of T. catappa leaf 
extract (0.125, 0.25, 0.5, and 1 g/L) and a control group reared in water without the extract. The water quality 
parameters including pH, dissolved oxygen, total ammonia, nitrite, and nitrate were significantly improved (P < 0.05). 
The fish reared in water containing 0.25 g of leaf extract/L maintained growth (specific growth rate = 1.62%/day) and 
feed utilization (feed conversion ratio = 1.21) in comparison with the fish in the control group (P > 0.05). In the 
preferred treatment, specific activities of protein-digesting enzymes (pepsin, trypsin, and chymotrypsin) did not differ 
as compared to control treatment. The sparing effects of carbohydrate utilization through decreased amylase 
specific activity were observed but increased lipase specific activity and maintained amylase/trypsin ratios. The 
frequency of bubble-nest formation (1.7 folds) and bubble-nest size (1.52 folds) were significantly increased as 
compared to control fish. The results suggest that 0.25 g/L of T. catappa leaf extract is a suitable concentration of 
the additive for male Siamese fighting fish.  
Keywords: Betta, Growth, Tropical almond, Water quality 
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ผลของสาหรายพวงองุนตอการลดปริมาณสารประกอบไนโตรเจนและออรโธฟอสเฟตเพื่อการบําบัดน้ํา 
Effect of Green Caviar (Caulerpa lentillifera J. Agardh) to Reducing the Nitrogen Compounds 

and Orthophosphates for Water Treatment 
 

กมลวรรณ ศภุวิญู1 และ ยุทธนา สวางอารมย1* 
Suphawinyoo, K.

 
1 and Savangarrom, Y.1* 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพของสาหรายพวงองุนตอการลดปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรทและ
ออรโธฟอสเฟตในน้ําสังเคราะห ประกอบดวย 4 การทดลอง ไดแก 1) การศึกษาสาหรายพวงองุนในการลดปริมาณแอมโมเนียในน้ํา 2) 
การศึกษาสาหรายพวงองุนในการลดปริมาณไนไตรทในน้ํา 3) การศึกษาสาหรายพวงองุนในการลดปริมาณไนเตรทในน้ํา และ 4) 
การศึกษาสาหรายพวงองุนในการลดปริมาณออรโธฟอสเฟตในน้ํา โดยแตละการทดลองประกอบดวย 4 ทรีทเมนต ท่ีมีความแตกตาง
ของปริมาณสาหรายพวงองุน ทรีทเมนตละ 3 ซ้ํา ดังนี้ 0 กรัมตอลิตร (T1 หรือ ชุดควบคุม), 10 กรัมตอลิตร (T2), 20 กรัมตอลิตร (T3), 
30 กรัมตอลิตร (T4) โดยมีปริมาตรน้ําในการทดลอง 7 ลิตรตอถังทดลอง ทําการหาเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักสดของสาหราย
พวงองุนเมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ระยะเวลา 28 วัน หรือจนกวาปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท และ ออรโธฟอสเฟตในน้ําลดลง
เทากับ 0 มิลลิกรัมตอลิตร ผลการทดลอง พบวา ทรีทเมนต T4 สามารถลดปริมาณแอมโมเนียในน้ําได 100 เปอรเซ็นต ภายใน
ระยะเวลา 3 วัน ทรีทเมนต T2 T3 และ T4 สามารถลดปริมาณไนไตรทในน้ําได 100 เปอรเซ็นต ภายในระยะเวลา 2 วัน และมีความ
แตกตางจากทรีทเมนต T1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ทรีทเมนต T4 สามารถลดปริมาณของไนเตรทในน้ําได 100 เปอรเซ็นต 
ในระยะเวลา 14 วัน และมีความแตกตางจากทรีทเมนต T1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ปริมาณออรโธฟอสเฟตในนํ้าไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ในทุกทรีทเมนต สําหรับน้ําหนักสดของสาหรายพวงองุนท่ีเพ่ิมข้ึนในการทดลองที่ 1, 2 และ 3 พบวา ใน
ทรีทเมนต T2 เทากับ 36.1±7.6, 47.4±5.4, และ 127.0±13.9 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในทรีทเมนต T3 เทากับ 46.5±5.0, 26.1±4.6 
และ 66.1±5.5 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และในทรีทเมนต T4 เทากับ 17.0±5.1, 19.8±1.7 และ 39.2±5.5 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ทั้งนี้ 
สาหรายพวงองุนไมสามารถเจริญเติบโตไดในทรีทเมนต T2, T3, และ T4 ของการทดลองที่ 4  
คําสําคัญ: สาหรายพวงองุน การบําบัดน้ํา สารประกอบไนโตรเจน ออรโธฟอสเฟต 

Abstract 

Study on the efficiency of Caulerpa lentillifera J. Agardh to reducing the ammonia, nitrite, nitrate and 
orthophosphates contents from synthetic water. There were 4 experimental trials including; 1) study on Caulerpa 
lentillifera J. Agardh to reducing ammonia content in water, 2) study on Caulerpa lentillifera J. Agardh to reducing 
nitrite content in water, 3) study on Caulerpa lentillifera J. Agardh to reducing nitrate content in water and 4) study 
on Caulerpa lentillifera J. Agardh to reducing the orthophosphate content in water. In each experiment, there were 
4 different amounts of Caulerpa 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 total 7 L of water. The changes of Caulerpa 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 result of experiment showed that the T4 treatment could reduce 100% 
of ammonia content at 3 days after treatment. In the T2, T3 and T4 treatments could reduce 100% of nitrite at 2 
days after treatment, which was significantly effective than T1 treatment (P<0.05). T4 treatment could reduce 100% 
of nitrate at 14 days after treatment and showed significantly effective than T1 treatment (P<0.05). the content of 
orthophosphate in all treatments was not different (P>0.05). Following the experiment 1, 2, and 3, the fresh weights 
of Caulerpa lentillifera J. Agardh in T2 treatment of were increased by 36.1±7.6%, 47.4±5.4%, and 127.0±13.9%, 
respectively. In T3 treatment were 46.5±5.0%, 26.1±4.6%, and 66.1±5.5%, respectively. The fresh weight in T4 
treatment were increased by 17.0±5.1%, 19.8±1.7%, and 39.2±5.5%, respectively. However, the Caulerpa lentillifera 
J. Agardh was unable to grow in T2, T3, and T4 treatments of experiment 4. 
Keywords: Caulerpa lentillifera J. Agardh, water treatment, nitrogen compounds, orthophosphate 
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การคัดเลือกและศึกษาลักษณะของแบคทีเรียบาซิลลัสทนเค็มสองสายพันธุในการบําบัดน้ําเสียที่มีความเค็ม 
Isolation and Characterization of Two Salt-tolerant Bacillus spp. for Saline Waste Water 

Treatment 
 

 

สุนิภา จันทรแกว1 , ธัญญเรศ กอนแกว1, อนสุสรา ทองสังข1 และ ยุทธพงษ สังขนอย1* 
Chankaew, S1, Konkaew, T.1, Thongsang, A.1 and Sangnoi, Y.1  

 

บทคัดยอ 

ความเปนพิษในระบบเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจากสารอนินทรียไนโตรเจน เชน แอมโมเนียและไนไตรท นับวามีความสําคัญที่จะตอง
กําจัด ในการศึกษาครั้งน้ี แบคทีเรียบาซิลลัสทนเค็ม (ไอโซเลท Ba9 และ Ba11) ถูกแยกไดจากตะกอนดินใตกระชังเพาะเลี้ยงปลากะพง
ขาว (Lates calcarifer) บริเวณเกาะยอ จังหวัดสงขลา โดยใชวิธีกระตุนดวยความรอน (heat-shock) จากการศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของบาซิลลัส (Bacillus) ไอโซเลท Ba9 และ Ba11 พบวา เปนรูปรางแทง มีเอ็นโดสปอร และติดสีแกรมบวก โดยที่ไอโซ
เลท Ba9 มีความสามารถในการเจริญเติบโตไดดีที่ความเค็มชวง 1.5 ถึง 4.0% NaCl ในขณะที่ไอโซเลท Ba11 มีความสามารถ
เจริญเติบโตไดดีในชวงความเค็มกวางกวาคือ 0 ถึง 4.0% NaCl จากการทดสอบการสรางเอนไซมคาตาเลส พบวา ท้ังสองสายพันธุ
แสดงผลเปนบวก ในขณะที่การทดสอบการสรางเอนไซมออกซิเดสแสดงผลเปนลบ จากการศึกษาลําดับนิวคลีโอไทดของยีน 16S rRNA 
และการวิเคราะหแผนภูมิวิวัฒนาการ พบวา ไอโซเลท Ba9 และ Ba11 อยูในจีนัส Bacillus ซึ่งไอโซเลท Ba9 มีความคลายคลึงกับ B. 
oceanisediminis เทากับ 97% ในขณะท่ีไอโซเลท Ba11 มีความคลายคลึงกับ B. thuringiensis เทากับ 98% สําหรับประสิทธิภาพ
การบําบัดน้ําเสียซึ่งใชอัตราสวนกลาเช้ือ Bacillus แตละไอโซเลทปริมาตร 1% (v/v) ในน้ําเสียสังเคราะห เปนระยะเวลา 14 วัน พบวา 
B. oceanisediminis Ba9 และ B. thuringiensis Ba11 มีประสิทธิภาพในการลดแอมโมเนียได96.87% และ 94.51% ตามลําดับ 
ในขณะที่ไอโซเลท Ba9 และ Ba11 มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ได 90.86% และ 
96.70% ตามลําดับ จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาแบคทีเรียทนเค็ม B. oceanisediminis Ba9 และ B. thuringiensis Ba11 มี
ศักยภาพสูงในการนําไปพัฒนาสําหรับการบําบัดน้ําเสียที่มีความเค็ม เชน การเพาะเลี้ยงกุงทะเล เปนตน 
คําสําคัญ: บาซิลลัสทนเค็ม, การลดแอมโมเนยี, บีโอดี, น้ําเสียที่มีความเค็ม 

 

Abstract 

Toxicity in aquaculture systems from inorganic nitrogen such as ammonia and nitrite is important to remove. 
In this study, salt-tolerant Bacillus spp. (strains Ba9 and Ba11) were isolated from sediment under a cage of Asian 
seabass (Lates calcarifer) culture located at Koh Yor, Songkhla. The samples were preliminary screened for Bacillus 
by the heat-shock method. Morphological characteristics showed that strains Ba9 and Ba11 were rod-shape, 
endospore-forming, and gram positive. Ba9 was able to grow well at a salinity in a range of 1.5 to 4.0% NaCl, while 
Ba11 was able to grow well in a wider salinity range of 0 to 4.0% NaCl. The catalase tests of both strains were 
positive, while their oxidase tests were negative. Based on 16S rRNA gene sequencing data and phylogenetic tree 
analysis, strains Ba9 and Ba11 were classified as members of the genus Bacillus. Strain Ba9 was identified as B. 
oceanisediminis with 97% similarity, while strain Ba11 showed highest similarity with 98% to B. thuringiensis. For 
wastewater improvement, seed culture (1% v/v) of each strain (Ba9 and Ba11) was inoculated into artificial 
wastewater for 14 days. The results showed that the ammonia removal efficiencies of B. oceanisediminis Ba9 and 
B. thuringiensis Ba11 were 96.87%  and 94.51%, respectively. Whereas the biochemical oxygen demand (BOD) 
removal efficiencies of Ba9 and Ba11 were 90.86% and 96.70%, respectively. From this results, two salt-tolerant B. 
oceanisediminis Ba9 and B. thuringiensis Ba11 have high potential to develop for saline wastewater treatment such 
as marine shrimp aquaculture. 
Keywords: Salt-tolerant Bacillus spp., ammonia removal, BOD, saline wastewater  
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การคัดแยกแบคทีเรียบาซิลลัสเพื่อเปนหัวเชื้อไบโอฟลอค  
Isolation of Bacillus sp. for Biofloc Starter  
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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือคัดแยกแบคทีเรียบาซิลลัส (Bacillus sp.) ที่มีประสิทธิภาพในการเกิดตะกอนจุลินทรียเพื่อ
เปนหัวเชื้อไบโอฟลอค โดยทําการคัดแยกแบคทีเรียจากตะกอนดิน และตะกอนแขวนลอยจากบอเลี้ยงปลานิล และปลาดุกในพื้นที่
จังหวัดสงขลา ทําการคัดแยกแบคทเีรีย Bacillus sp. โดยวิธีช็อคดวยความรอน (heat shock) จากนั้นศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
และคุณสมบัติทางชีวเคมี พบวาสามารถคัดแยกแบคทเีรีย Bacillus sp. ไดทั้งหมด 38 ไอโซเลต หลังจากนําเช้ือมาทดสอบกิจกรรมการ
ตกตะกอน พบวามี 7 ไอโซเลตที่มีกิจกรรมการตกตะกอนเกิดขึ้น คือ ไอโซเลต MTF2, MTF3, MTF8, MTF15, MTS10, TSB8 และ 
TSB13 โดยพบวาไอโซเลตที่มีกิจกรรมการตกตะกอนมากกวา 40% มีเพียง 3 ไอโซเลต คือ MTF8, TSB8 และ TSB13 ซึ่งมีเปอรเซ็นต
กิจกรรมการตกตะกอนท่ี 43.08, 46.41 และ 69.79 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จากนั้นจึงนําแบคทีเรียมาทดสอบประสิทธิภาพการเกิด
ตะกอนจุลินทรียหรือไบโอฟลอค (biofloc) ในน้ํา โดยทําการทดลองเปนระยะเวลา 10 วัน พบวาชุดการทดลองที่มีการเติมแบคทีเรียไอ
โซเลต MTF8 มีปริมาณแอมโมเนียสูงสุดตลอดการทดลองซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทยีบกับทุกชุดการ
ทดลอง สําหรับปริมาณไนไตรทและไนเตรทของทุกชุดการทดลอง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และพบวา
ชุดการทดลองที่มีการเติมแบคทีเรียไอโซเลต TSB13 มีปริมาณตะกอนไบโอฟลอคมากที่สุด แตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับทุกชุดการทดลอง ดังนั้น จากการศึกษาครั้งนี้พบวา แบคทีเรียกลุม Bacillus sp. ที่มีเปอรเซ็นต
กิจกรรมการตกตะกอนสูงอาจสงผลใหปริมาณของตะกอนจุลินทรียเพิ่มมากขึ้น และสามารถนํามาผลิตเปนหัวเชื้อเติมลงในระบบไบโอ
ฟลอค เพ่ือกระตุนการกอตัวของตะกอนไบโอฟลอคภายในระบบได 
คําสําคัญ: บาซิลลสั ไบโอฟลอค กิจกรรมการตกตะกอน  

 

Abstract 

The purpose of this research was to isolate Bacillus sp. to be used as an effective biofloc starter. Bacteria 
was isolated from soil sediment and suspended matters from tilapia and catfish ponds in Songkhla province. Bacillus 
sp. was isolated by heat shock method. Then their morphological and biochemical properties were studied. It was 
found that 38 isolates of Bacillus sp. were obtained. After the flocculation activity was measured, 7 isolates including 
MTF2, MTF3, MTF8, MTF15, MTS10, TSB8 and TSB13 showed flocculation activity. Only 3 out of 7 isolates (MTF8, 
TSB8 and TSB13) have flocculation activity greater than 40% (43.08, 46.41 and 69.79%, respectively). The isolated 
were then tested for the effectiveness of biofloc formation in the water for a period of 10 days. The experiment of 
Bacillus sp. MTF8 isolate showed the highest ammonium concentration throughout other experiments, which was 
statistically significant different (p<0.05). For nitrite and nitrate quantities, there were no statistically significant 
differences (p>0.05). The results showed that the biofloc particles in the experiment of TSB13 isolate was the 
highest, but there was no statistically significant difference (p>0.05) with all other experiments. Therefore, from this 
study, it was found that Bacillus sp. with a high efficiency of flocculation activity may help to increase biofloc and 
can be used as a starter for biofloc systems. It can stimulate the formation of biofloc suspension within the system. 
Keywords: Bacillus, Biofloc, Flocculation activity 
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สถานการณสงออกอาหารสัตวน้ํา พ.ศ.2560-2564 และแนวโนมตลาดสงออกที่สําคัญ 
Aquafeed Export Situations during 2017 to 2021 and Key Export Market Trend 
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บทคัดยอ 

การสงออกอาหารสัตวน้ําไปตลาดตางประเทศสวนใหญตองมีเอกสารรับรองสุขอนามัย (Certificate of Health) ที่หนวยงานภาครัฐ
รับรองใหโดยระบุคุณภาพความปลอดภัยและมาตรฐานของสินคาตามที่ประเทศปลายทางตองการพรอมหลักฐานประกอบเพ่ือสรางความ
เช่ือมั่นใหลูกคาการวิเคราะหสถานการณสงออกอาหารสัตวน้ํา พ.ศ.2560-2564 และแนวโนมตลาดสงออกที่สําคัญในครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพ่ือใหเห็นถึงความสําคัญของธุรกิจสงออกอาหารสัตวน้ําที่มีตอเศรษฐกิจของประเทศไทย ประเภทของอาหารสัตวน้ําที่ตลาดตางประเทศ
ตองการและแนวโนมของตลาดสงออกที่สําคัญ ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูประกอบการของไทยในการปรับตัวใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดโลกรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพงานบริการของภาครัฐที่จะชวยสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจของภาคเอกชน 

การสงออกอาหารสัตวน้ําในชวง 5 ปพ.ศ.2560-2564 มีปริมาณเฉลี่ย 24.92 พันตัน/ปมูลคาเฉลี่ย 2,387 ลานบาท/ปอาหารสัตวน้ํา
ที่มีการสงออกมากที่สุดคืออาหารสําเร็จรูปคิดเปนสัดสวนโดยปริมาณรอยละ 49.9 รองลงมาเปนอาหารเสริมสัตวน้ํา (อาหารเสริมโปรตีน 
อาหารเสริมไขมัน) อาหารสัตวน้ําอื่น ๆ (เชน อารทีเมียแชแข็ง ไขอารทีเมีย ไรแดง ไขกุง ฯลฯ) และอาหารผสมลวงหนา (พรีมิกซ) สัดสวนรอย
ละ 41.8, 7.2 และ 1.1 ตามลําดับ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปลดลงรอยละ 1.1  การสงออกอาหารสัตวน้ําอ่ืน ๆ มีมูลคามากที่สุดเนื่องจาก
เปนสินคาท่ีมีราคาสูง คิดเปนสัดสวนรอยละ 59.9 รองลงมาเปนอาหารสําเร็จรูป อาหารเสริมสัตวน้ํา และอาหารผสมลวงหนาคิดเปนสัดสวน
รอยละ 24.7, 13.4 และ 2.0 ตามลําดับโดยพบวามากกวารอยละ 95 ของอาหารผสมสําเร็จรูปที่สงออกเปนอาหารกุงทะเล   มูลคาการสงออก
อาหารสัตวน้ํามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป เพิ่มข้ึนรอยละ 141สําหรับตลาดสงออกอาหารสัตวน้ําสําคัญมีมูลคามากถึงรอยละ 94.2 ของมูลคา
การสงออกอาหารสัตวน้ําทั้งหมดมีจํานวน 7 ประเทศ เรียงตามลําดับความสําคัญไดแก 1.อินโดนีเซีย 2.เวียดนาม 3.ซาอุดิอาระเบีย 4.
ออสเตรเลีย 5.ศรีลังกา 6.มาเลเซีย 7.อินเดีย และแนวโนมตลาดสงออกอาหารสัตวน้ําที่สําคัญไดแก ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย 
เวียดนาม ศรีลังกา และพบวาอาหารสัตวน้ําที่มีแนวโนมการสงออกที่เพ่ิมข้ึนคืออาหารสัตวน้ําอื่น ๆ และอาหารเสริมสัตวน้ํา 

การรับรองมาตรฐานอาหารสัตวน้ําสงออกจําแนกไดเปน 4 รูปแบบ ไดแก 1) รับรองคุณภาพของสินคา 2) รับรองกระบวนการผลิต 
3) รับรองการเก็บรักษาและการขนสง 4) รับรองอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับความปลอดภัย ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดานงานบริการเชิงรุกของ
ภาครัฐที่จะสงเสริมธุรกิจสงออกอาหารสัตวน้ํา ไดแก 1) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในงานบริการ 2) การใหขอมูล
ขาวสาร ขอกําหนด กฎระเบียบใหมที่ทันตอสถานการณแกผูประกอบการ 3) การสงเสริมการผลิตอาหารสัตวน้ําที่สอดรับกับเทคโนโลยีสีเขียว 
4) การผลิตอาหารสัตวน้ําพิเศษเพ่ือสงออกใหประเทศที่เปนตลาดเปาหมายเฉพาะ 
คําสําคัญ: อาหารสัตวน้ํา สถานการณสงออก ตลาดสงออก 
 

Abstract 

The majority of aquafeed exports to foreign markets require a certificate of health from the government, 
which details the product's quality, safety and standards as required by the customers with supporting documentation 
to build trust. The analysis of the aquafeed export situation during 2017 to 2021 and key export market trends aims 
to show the value of aquafeed business of Thailand's Economy, types of aquafeed required by the global market, and 
the key export market trends. There will be help Thai businesses adapt to the requirements of the global markets and 
improving the quality of government services that will support and increase competitive of the private sector's business. 
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Exports of aquafeed averaged 24.92 thousand tons per year and 2,387 million baht per year throughout the 
five-year period from 2017 to 2021.The most exported aquafeed was complementary feed, amount of 49.9% of the 
total export volume, followed by supplementary feeds (protein/ lipid supplementary), none especially controlled 
feeds (eg. artemia, shrimp eggs, moina) and premix were 41.8, 7.2 and 1.1 percent respectively, the exports of none 
especially controlled feed were the most of value because they are high-value product amount for 59.9%, followed 
by complementary feed, supplementary feed and premix respectively amount of 24.7, 13.4 and 2.0, respectively. Most 
of the 95 percent of the exported complementary feed were shrimp feeds. The export of aquafeed were declined 1.1 
percent in volume, on the other hand, average annual growth were increased by 141 percent in value. The export 
markets of aquafeed from seven major countries amount of value was 94.2% of the total export value. Key export 
countries were 1. Indonesia 2. Vietnam 3. Saudi Arabia 4. Australia 5. Sri Lanka 6. Malaysia 7. India The trends of key 
aquafeed export market are Indonesia, Malaysia, India, Vietnam, Sri Lanka respectively. Types of potential aquafeed to 
export were none especially controlled feed and supplementary feed. 

The main sentences of health certification were classified to 4 groups: 1) product quality guarantee 2) 
production process guarantee 3) storage and transportation guarantee 4) other guarantee related to the feed safety, 
environmental friendly and other welfare. The proactive service of the government sector will promote the aquafeed 
export business for adapting to relevance the trend of global market, the use of information technology facilitates 
export services, providing update information on export situations or related to new regulations for entrepreneurs, 
promoting aquafeed production in line with green technology and to encourage specific aquafeed production for 
target countries  
Keywords: Aquafeed, export situation, export market 
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การใชสารสกัดแทนนินจากใบหูกวางตออัตรารอดของปลากะพงขาว  
Application of Extracted Tannin from Terminalia catappa Leaves on Survival Rate  

of Giant Perch, Lates calcarifer (Bloch) 
 

พรพิมล พิมลรัตน1* ชานนท  สุภรักษ1 และ นิรุทธ หวดัสนิท1  
Pimolrat, P.

 
1*, Suparuk, C.2

 
and Wadsanit, N.1

 
 
 

บทคัดยอ  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประยุกตใชสารสกัดแทนนินจากใบหูกวางในการเลี้ยงปลากะพงขาวที่ระดับความเขมขนของสาร
แทนนินตางกัน โดยแบงการศึกษาออกเปน 3 ชุดการทดลอง ที่ระดับความเขมขนของแทนนิน คือ 0, 10 และ 50 ppm ความเขมขนละ 
3 ซ้ํา เปนระยะเวลา 14 วัน ผลการศึกษาพบวา ปลากะพงขาวที่เลี้ยงในสารสกัดแทนนินความเขมขน 0 ppm มีอัตราการรอดตายสูง
ที่สุด (100 เปอรเซ็นต) แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองอ่ืนๆ ขณะที่ชุดการทดลองท่ีความเขมขน 10 และ 
50 ppm พบวา ปลาเริ่มทยอยตายในวันที่ 8 ของการทดลองและตายหมดเมือ่สิ้นสดุการทดลอง จากการศึกษาครั้งน้ีพบวา ความเขมขน
ของสารสกัดแทนนินจากใบหูกวางไมมีผลตอคุณภาพน้ําในสวนของอุณหภูมิ (29 – 33 องศาเซลเซียส) ความเค็ม (31 – 33 พีพีที) และ
ออกซิเจนที่ละลายน้ํา (5.38 – 5.96 มิลลิกรัมตอลิตร) ระหวางการทดลอง แตชุดการทดลองที่ใชสารสกัดแทนนินจากใบหูกวางที่ความ
เขมขน 50 ppm มีผลตอคาความเปนกรด – ดาง (8.09 – 8.52)  ปริมาณแอมโมเนียรวม (0.03-1.56 มิลลิกรัมตอลิตร) และปริมาณ
แอมโมเนียที่เปนพิษ (0-0.23 มิลลิกรัมตอลิตร) สูงแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชดุการทดลองอ่ืนในชวงทายของการ
ทดลอง 
คําสําคัญ: แทนนิน, แอมโมเนีย, ปลากะพงขาว, อัตรารอดตาย  
 

Abstract  

The objective of this research was to apply extracted tannin from Terminalia catappa leaves on culture of 
Giant perch, Lates calcarifer (Bloch) at different tannin concentrations. The experiment was divided into three 
treatments at the extracted tannin concentration of 0, 10 and 50 ppm. Each treatment was designed to 3 replications 
for 14 days. The results showed that the Giant perch fish cultured in 0 ppm 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 ppm 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 ppt), 
and dissolved oxygen (in range of 5.38-5.96 mg/L) during culture. However, the experimental set using extracted 
tannin of 50 ppm concentration influenced pH (in range of 8.09 – 8.52), total ammonia (in range 0.03-1.56 mg/L), 
and toxic ammonia content (in range 0-0.23 mg/L) and showed significant difference (p<0.05) with the other 
concentrations at the end of the experiment.   
Keywords: Tannin, ammonia, Lates calcarifer, survival rate  
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ผลการเปลี่ยนชนิดอาหาร ตออตัรารอดในการอนุบาลลูกกุงมดแดง 
Rhynchocinetes durbanensis (Gondon, 1936) 

Effect of Change of Feed Types on Survival Rate of the Dancing Shrimp Larvae 
Rhynchocinetes durbanensis (Gondon, 1936) 
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บทคัดยอ 

กุงมดแดง Rhynchocinetes durbanensis (Gondon, 1936) เปนกุงสวยงามท่ีอาศัยในแนวปะการัง ปจจุบันเปนท่ีตองการ
ของกลุมผูเลี้ยงมากขึ้น ดังนั้นจึงทําการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงมดแดงวัยออนเพ่ือการประยุกตใชเชิงพาณิชย เพื่อลดการจับจาก
ธรรมชาติ โดยการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนชนิดอาหารจากแพลงกตอนสัตว (อารทเีมียวัยออน) เปนอาหารสด 
(เนื้อหอยลาย (Paphia sp.) สับ) ในการอนุบาลลูกกุงมดแดง โดยกําหนดการเปลี่ยนใหอาหารตามอายุลูกกุง โดยชุดการทดลองที่ 1 ให
อารทีเมียตลอดการทดลอง (ชุดควบคุม), ชุดการทดลองท่ี 2 ใหอาหารสดเมื่ออายุ 10 วัน, ชุดการทดลองที่ 3 ใหอาหารสดเมื่ออายุ 20 
วัน, ชุดการทดลองที่ 4 ใหอาหารสดเมื่ออายุ 30 วัน และชุดการทดลองที่ 5 ใหอาหารสดเมื่ออายุ 40 วัน ทําการทดลองภายใตสภาพ
หองปฏิบัติการ ผลการทดลองพบวาอัตรารอดของลูกกุงมดแดงยาวนานที่สุด คือชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงไดนาน 7 สัปดาห มีอัตรารอด
รายสัปดาหเทากับ 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 
เปอรเซ็นต รองลงมาคือชุดการทดลองที่ 4, ชุดการทดลองที่ 1 เลี้ยงไดนาน 6 สัปดาห (อัตรารอดเทากับ 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 เปอรเซ็นต) ชุดการทดลองที่ 1 (อัตรารอดเทากับ 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 เปอรเซ็นต) ชุดการทดลองท่ี 5 เลี้ยงไดนาน 5 
สัปดาห (82.22 ± 10.18, 11.11 ± 10.18, 8.89 ± 10.18, 8.89 ± 10.18 และ 8.89 ± 10.18 เปอรเซ็นต) และชุดการทดลองที่ 2 
เลี้ยงไดนาน 1 สัปดาห (42.22 ± 10.18 เปอรเซ็นต) ตามลําดับ ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปชวงที่เหมาะสมที่สุดของการเปลี่ยนชนดิ
อาหารจากแพลงกตอนสัตว (อารทีเมียวัยออน) เปนอาหารสด (เนื้อหอยลายสับ Paphia sp.) ในการอนุบาลลูกกุงมดแดง คืออายุ 20 
วัน สงผลใหลูกกุงมดแดงมีอัตรารอดท่ีสูงข้ึน 
คําสําคัญ: กุงมดแดง Rhynchocinetes durbanensis (Gondon, 1936), อาหาร, อัตรารอด 

Abstract  

Dancing shrimp, Rhynchocinetes durbanensis (Gondon, 1 936 )  is marine ornamental that live in coral reef. 
These shrimps 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 harvests 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, 1936) The experiments were 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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