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การศึกษาโครโมโซมของอึ่งกรายหัวแหลม (Pelobatrachus nasuta) อึ่งกรายหัวมน 

(Xenophrys aceras) และอึ่งแม่หนาว (Microhyla berdmorei) 

Chromosome studies of Nose horned toad (Pelobatrachus nasuta) Brown horned 

toad (Xenophrys aceras) and Hour-glass froglet (Microhyla berdmorei)  
 

เบญจมาพร ธนะกองแก้ว1*, สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง2 และ สุมาลี พิมพันธุ์2              

Benjamaphon Thanakongkaew1*, Surachest Aiumsumang2 and Sumalee Phimphan2 
  

บทคัดย่อ          
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของอึ่งกรายหัวแหลม (Pelobatrachus nasuta)         

อึ่งกรายหัวมน (Xenophrys aceras) และอึ่งแม่หนาว (Microhyla berdmorei) เก็บตัวอย่างจากภาคใต้ของประเทศไทย 

โดยเตรียมโครโมโซมจากไขกระดูก ย้อมสีแบบธรรมดาด้วยสีจิมซ่า ผลการศึกษาพบว่าอึ ่งกรายหัวแหลม                       

มีจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์ (2n) เท่ากับ 26 แท่ง มีโครโมโซมพื้นฐาน (NF) เท่ากับ 52 และมีสูตรแคริโอไทป์           

= Lm
4 + Lsm

4 + Mm
2 + Sm

4 + Ssm
12  อึ่งกรายหัวมนมจีำนวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 26 แท่ง และโครโมโซมพื้นฐาน

เท่ากับ 52 และมีสูตรแคริโอไทป์ = Lm
2 + Lsm

6 + Mm
2 + Sm

14 + Ssm
2 และอึ่งแม่หนาวมีจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์

เท่ากับ 24 แท่ง และโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 48 และมีสูตรแคริโอไทป์ = Lm
4 + Lsm

4 + Mm
2 + Sm

10 + Ssm
4  

 

คำสำคัญ:  โครโมโซม แครโิอไทป์ อึ่งกรายหัวแหลม อึ่งกรายหัวมน อึ่งแม่หนาว 

Abstract                                                
 The present study aims to construct the cytogenetic of Pelobatrachus nasuta, Xenophrys aceras and 

Microhyla berdmorei. Samples were collected from the southern region of Thailand. The metaphase chromosomal 

preparation was performed directly from their bone marrows. Conventional staining by Giemsa technique.            

The results showed that of Pelobatrachus nasuta have diploid chromosome in 2n =  26, while the fundamental 

number (NF)  is 52.  The karyotype formula is as follow Lm
4 + Lsm

4 + Mm
2 + Sm

4 + Ssm
12. Xenophrys aceras have 

diploid chromosome in 2n =  26, while the fundamental number (NF)  is 52.  The karyotype formula is as follow                    

Lm
2 + Lsm

6 + Mm
2 + Sm

14 + Ssm
2 and Microhyla berdmorei have diploid chromosome in 2n =  24, while the 

fundamental number (NF) is 48. The karyotype formula is as follow Lm
4 + Lsm

4 + Mm
2 + Sm

10 + Ssm
4. 

 

Keywords:  Chromosomes, Karyotype, Idiogram, Pelobatrachus nasuta,, Xenophrys aceras, Microhyla berdmorei 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

บทนำ   
 ประเทศไทยมีรายงานการค้นพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจำนวน 9 วงศ์ (Family) 172 ชนิด (Species) ได้แก่ 

วงศ์คางคก 13 ชนิด วงศ์กบ 31 ชนิด วงศ์ปาดเมอืงจีน 1 ชนิด วงศ์อึ่งกราย 25 ชนิด วงศ์อึ่งอ่าง 21 ชนิด วงศ์เขียด 38 

ชนิด วงศ์ปาด 36 ชนิด วงศ์ซาลามานเดอร์ 1 ชนิด และวงศ์เขียดงู 6 ชนิด (ยอดชาย และ จันทร์ทิพย์, 2555) อึ่งกราย

จัดเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในวงศ์  Megophryidae มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ ทำหน้าที่ควบคุมแมลงใน

ธรรมชาติ และเป็นตัวชี้วัดสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมที่กําลังเสียสมดุล เปรียบเสมือนมาตรวัดสุขภาพของโลก 

(World health indicator) และมักพบบนใบไม้แห้งที่กองทับถมกันใกล้ลำธารในพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ดังนั้น จึงไม่

สามารถพบเห็นได้ง่ายนัก ซึ่งสัตว์ในกลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มที่มีลักษณะโบราณ โดยส่วนมากแล้วจะมีหัวขนาดใหญ่ 

ปากกว้าง มีต่อมขนาดใหญ่ที่หน้าอก 1 คู่ ดูคล้ายกับหัวนม มีขาหน้ายาวและขาหลังสั้น เมื่อเทียบกับความยาวตัว    

ทำให้เวลาเดินจะเหมอืนกับกำลังโหย่งเดิน เคลื่อนท่ีค่อนขา้งเช่ืองช้า โดยมากมักจะหยุดนิ่งอยู่กับท่ี หลายชนิดมีติ่งเนื้อ

เหนือตายื่นยาวแหลมออกไป (ธรรมนูญ และคณะ, 2560) อึ่งกรายหัวแหลม (Megophrys nasuta) ในปัจจุบันถูกจัด

ประเภทใหม่เป็นสกุล Pelobatrachus เป็นอึ่งกรายในวงศ์ Megophryidae (Stephen et al., 2022) ถิ่นกำเนดิจะอยู่ในป่า

ดินชื้น จากประวัตกิารค้นพบเจอได้ทางภาคใต้ของไทยเท่านั้น รูปร่างอ้วน หัวแบนกวา้ง หนังตาและจมูกมีลักษณะยื่น

ยาวเป็นแผงรูปสามเหลี่ยม ในประเทศไทยถูกเรียกขานในหลายชื่อ อาทิเช่น อึ่งกรายหัวแหลม , อึ่งกรายจมูกแหลม, 

อึ่งกราย, กบตาหนาม มักจะพบในพื้นที่ป่าสมบูรณ์เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เนื่องจากผืนป่าเหล่านี้ลักษณะ

ภูมิอากาศมีความชื้นค่อนข้างสูงทำให้มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่

เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต ส่งผลให้พบความหลากหลายทางชวีภาพของสิ่งมีชวีติท้ังชนิดพรรณพชืและสัตว์ป่าสูงตาม

ไปด้วย (ปิยวรรณ และคณะ, 2562) 

อึ่งกรายหัวมน (Xenophrys aceras) เป็นอึ่งกรายในวงศ์ Megophryidae อาศัยอยู่ตามพื้นใบไมท่ี้ทับถม รูปร่าง

อ้วนป้อม หลังเรียบมีหูดกระจาย สันเขาต่ำ มีเปลือกตาสั้น สีด้านหลังจะเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีน้ำตาลถึงสีส้ม

สดใส มักจะมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมระหว่างตา ด้านท้องเป็นสีน้ำตาล อาศัยอยู่บนพื้นล่างของป่าหรือบริเวณใกล้ 

ลำห้วย ส่วนใหญ่มสีีลำตัวกลมกลนืกับสภาพแวดล้อม วางไข่ในแหล่งนำ้พบอาศัยอยู่ในป่าดิบท่ีมีเรือนยอดชิด ลูกอ๊อด

อาศัยอยู่ในลำธารน้ำใส และอยู่ใกล้แหล่งน้ำสะอาด หากินแมลงและสัตว์ขนาดเล็กตามพื้นป่า พบได้ไม่บ่อยนัก  

(ปิยวรรณ และคณะ, 2562)  

อึ่งแม่หนาว (Microhyla berdmorei) เป็นอึ่งในวงศ์ Microhylidae อาศัยทั้งในที่โล่งใกล้แหล่งน้ำ พื้นป่า พื้นที่

เกษตรกรรม เป็นอึ่งขนาดกลางแต่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาอึ่งอ่างในสกุล (Genus) Microhyla หน้าค่อนข้างแหลม 

ระยะห่างระหว่างตาพอ ๆ กับความกว้างเปลือกตา นิ้วเรียว มือไม่มีพังผืด ฝ่ามือมีปุ่มขนาดใหญ่ มีขาหลังที่ยาว 

เมื่อเทียบกับความยาวตัว ดังนั้นจึงสามารถกระโดดได้ไกล มักพบตามพื้นที่ราบลุ่มและพื้นป่า กินแมลงเป็นอาหาร

ผสมพันธุ์และวางไข่บริเวณแอ่งน้ำ สืบพันธุ์ในฤดูหนาว จึงเป็นที่มาของชื่อ อึ่งแม่หนาว (ปิยวรรณ และคณะ, 2562)

 การศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาอนุกรมวิธานเพื่อจัดจำแนกโดยใช้ลักษณะลวดลายสีสัน 

และลักษณะทางสัณฐานวิทยาเป็นหลัก ซึ่งประชากรของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกแต่ละสกุล แต่ละชนิดย่อมมีจำนวน

โครโมโซมและรูปร่างของโครโมโซมท่ีต่างกัน ขณะเดียวกันประชากรในชนิดเดียวกันแต่อยู่ในแหล่งอาศัยต่างกันก็อาจ

มีรูปร่างของโครโมโซมที่ต่างกันได้ (พรณรงค์ และคณะ, 2561) พันธุศาสตร์ของเซลล์เป็นการศึกษารายละเอียด

จำนวน ขนาดและรูปร่างของโครโมโซม แล้วทำการจับคู่โครโมโซม โดยเรียงจากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็กหรือ

เรียกว่า แคริโอไทป์ (karyotype) ซึ่งแคริโอไทป์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีลักษณะคงที่ มีจำนวนที่แน่นอนและ 

มีเอกลักษณ์เฉพาะประจำสปีชีส์นั้น ๆ และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาวิวัฒนาการและการจัดจำแนก

https://en.wikipedia.org/wiki/Pelobatrachus
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C_(%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C_(%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C_(%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2)
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

กลุ่มหรือชนิดของสิ่งมชีวีติ (จารุนันท์ และคณะ, 2562) แคริโอไทป์ คือ การนำเอาโครโมโซมแต่ละแท่งจากเซลล์ระยะ    

เมทาเฟส มาเรียงเป็นคู่โฮโมลอคเรียงตามลำดับจากใหญ่ไปถึงเล็ก การวางโครโมโซมจะวางโดยใช้แขนโครโมโซม 

ตั้งจะวางโดยใช้แขนข้างสั้นตั้งขึ้น และนิยมวางโครโมโซมเพศอยู่ที่มุมล่างขวาของภาพ (อมรา , 2546) อิดิโอแกรมคือ 

ไดอะแกรมแสดงแครโิอไทป์ โดยใชรู้ปร่างของโครโมโซมจรงิๆท่ีได้จากภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ ในระยะเมทาเฟส

มาเรียงตามขนาดโครโมโซมโดยเรียงจากขนาดโครโมโซมคู่ใหญ่ที่สุดไปหาคู่เล็กที่สุด จะจัดให้ตำแหน่งเซนโทรเมียร์

อยู่ในแนวเดียวกัน (เสกสรรค์, 2551) 

โครโมโซมของอึ ่งที ่ม ีการศึกษามาก่อนหน้านี ้ โดยอึ่งในวงศ์ Megophryidae มีรายงาน 2 ชนิด ได้แก่ 

Xenophrys parva, Xenophrys longipes ม ีจำนวนโครโมโซม 2n=26 (Supaprom et al., 2006; Robert and Djoko, 

2005) และวงศ์ Microhylidae มีรายงาน 3 ชนิด ได้แก่ Microhyla berdmorei, Microhyla pulchra, Microhyla fissipes  

มีจำนวนโครโมโซม 2n=24 (ประวีรณ์, 2018) อึ่งกรายหัวแหลม อึ่งกรายหัวมน และอึ่งแม่หนาว ยังไม่มีรายงาน

การศึกษาข้อมูลทางด้านโครโมโซม ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาโครโมโซมของอึ่งทั้ง 3 ชนิด เพื่อทราบจำนวนรูปแบบของ

โครโมโซมและลักษณะแคริโอไทป์ ซึ่งข้อมูลท่ีได้สามารถนำมาประกอบการศึกษาด้านความสัมพันธ์ของอึ่งท้ัง 3 ชนิด 

และเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านเซลล์อนุกรมวิธาน (cytotaxonomy) และยังเป็นประโยชนใ์น

การศึกษาโครโมโซมของอ่ึงในประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา         
 1. ศึกษาโครโมโซมของอึ่งกรายหัวแหลม อึ่งกรายหัวมน และอึ่งแม่หนาวโดยใช้เทคนิคการย้อมสีโครโมโซม

แบบธรรมดา (conventional staining)        
 2. จัดทำแคริโอไทป์ของอึ่งกรายหัวแหลม อึ่งกรายหัวมน และอึ่งแม่หนาวแล้วนำมาเปรียบเทียบกันแต่ละชนดิ 
 

กรอบแนวคิด           

 1. ศกึษาโครโมโซมของอึ่งกรายท้ัง 3 ชนิด        
 2. การเตรียมโครโมโซมโดยใช้เทคนิคการเตรียมจากเซลล์ไขกระดูกอึ่ง     

 3. การย้อมสโีครโมโซมด้วยเทคนิคการย้อมสแีบบธรรมดา     

 4. ศกึษาจำนวน รูปร่างโครโมโซม จัดเรียงแคริโอไทป์ของอึ่งกรายหัวแหลม อึ่งกรายหัวมน และอึ่งแม่หนาว 
 

สมมุติฐาน          
 สามารถทราบจำนวนและรูปร่างโครโมโซม จัดแคริโอไทป์ โดยใชเ้ซลล์ระยะเมทาเฟสท่ีมีโครโมโซมกระจายตัวด ี
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

1. การเก็บตัวอย่าง 

ได้รับความอนุเคราะห์ตัวอย่างของอึ่งกรายหัวแหลม อึ่งกรายหัวมน และอึ่งแม่หนาวมาจากมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งตัวอย่างได้จากจังหวัดปัตตานี ทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยใช้ตัวอย่าง  

3 ชนิด ได้แก่ อึ่งกรายหัวแหลม, อึ่งกรายหัวมน และอึ่งแม่หนาว โดยใชช้นิดละ 5 ตัว 

  



4 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

2. การเตรยีมโครโมโซม         

 อวัยวะท่ีใช ้คือ ไขกระดูกของตัวอย่าง เนื่องจากเป็นอวัยวะท่ีมีการแบ่งเซลล์ตลอดเวลา วธีิการเตรียมดัดแปลง

จากวิธีของ จารุนันท์ พาภักด์ (2562) คือ ฉีดสารโคลชิซิน (Colchicine) เข้มข้น 0.1% ปล่อยพักทิ้งไว้ในกล่องพัก 1 วัน 

จากนั้นทำการสลบอึ่งและผ่าตัดแยกเอาเซลล์ไขกระดูกจาก ขาหน้า ขาหลัง สับเนื้อเยื่อไขกระดูกให้ละเอียด โดยนำมา

สับให้ละเอยีดใน สารละลาย KCl เข้มข้น 0.075 โมล ปริมาตร 5 มลิลิลิตร ใน Petri dish ภายใน 10 นาที เทตะกอนเซลล์ 

ยา้ยเซลล์สารละลายใส่หลอดนำไปป่ันเหวี่ยงท่ี 2,500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 6 นาที ป่ันเสร็จเทส่วนใสท้ิงแล้วเติมน้ำยา

คงสภาพ (Canoy’s fixative) ทีละน้อยจนได้ปริมาตร 7 มิลลิลิตร นำไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วและเวลาเท่าเดิม จากนั้นเท

สารละลายส่วนบนทิ้ง แล้วเติมน้ำยาคงสภาพอีกในปริมาตรเท่าเดิม ทำซ้ำจนกว่าสารละลายจะใส (ประมาณ 3 รอบ) 

ทำการเจือจางตะกอนเซลล์ในปริมาตรพอเหมาะโดยเติมนำ้ยาคงสภาพลงไปในปริมาตร 3 เท่าของปริมาณตะกอนเซลล์ 

และเก็บตะกอนเซลล์ในสารละลายตรึงเซลล์ไว้ที ่ -20 องศาเซลเซียส ขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น  

ได้มีการขออนุญาตจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

(สสพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิ(วช.) ใบรับรองหมายเลข U1-04498-2559  
3. การเตรียมสไลด์โครโมโซม และการย้อมสีโครโมโซม      

 เตรียมสไลด์โครโมโซมโดยนำตะกอนเซลล์ที่เตรียมไว้แล้วมาหยดบนสไลด์ที่สะอาด 1-2 หยด โดยหยดห่าง

จากสไลด์ 10 เซนติเมตร ปล่อยให้แห้งในอากาศ การเตรียมสไลด์จะเตรียมจากตัวอย่างตัวละ 10 สไลด์ การย้อมสี

โครโมโซม โดยเทคนิคการย้อมแบบธรรมดา ย้อมสไลด์โครโมโซมด้วยสีจิมซ่าความเข้มข้น 20% ที่เตรียมจาก stock 

Giemsa’s solution ใน ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (phosphate buffer) เป็นเวลา 10 นาที แล้วล้างสไลด์ด้วยน้ำให้สะอาดท้ิงไว้ให้

แห้งในอากาศ นำไปตรวจสอบภายใตก้ล้องจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (พรวด ีและอิสสระ, 2019) 

4. การวิเคราะห์แคริโอไทป์         

 หาค่าเฉลี่ย ความยาวแขนข้างสั้นของโครโมโซม (Ls) แขนข้างยาว (Ll) ความยาวรวมของโครโมโซม (LT) 

ความยาวสัมพัทธ์ (RL) ดัชนีตําแหน่งเซนโทรเมียร์ (CI) และค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากนั ้นนําไปจัด           

แคริโอไทป์และอิดิโอแกรม โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6  และ Microsoft Excel โดยเลือกเซลล์ในระยะ    

เมทาเฟสมีการกระจายที่ดีไม่ซับซ้อนทับกัน และนับจำนวนโครโมโซมได้ครบเท่ากับจำนวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต

ชนิดนั้น ถ่ายภาพเซลล์ที่เลือกไว้โดยใช้เลนส์วัตถุกำลังขยาย 1000 เท่า ใช้รูปถ่ายที่ได้ในการจับคู่โครโมโซมคู่เหมือน 

(homologous chromosome) จากนั้นวัดค่าความยาวของแขนโครโมโซมขา้งยาวและค่าความยาวของแขนโครโมโซมขา้ง

สั้น นำค่าท่ีได้มาคำนวณหาความยาวของโครโมโซมแต่ละแท่ง โดยคำนวณจากค่า Relative length (RL) 

 

  ค่า Relative length        =                 ความยาวของโครโมโซมแต่ละแท่ง (LT) 

                     (LT) ความยาวท้ังหมดของโครโมโซมทุกแท่ง  

 

 การใช้ค่า RL นี้สามารถช่วยในการจับคู่โครโมโซมได้แน่นอนกว่าการใชค้่าความยาวของโครโมโซม เพราะค่า 

RL ของโครโมโซมแต่ละแท่งจะคงท่ีในทุก ๆ เซลล์  

ชนิดของโครโมโซมคำนวณจากค่า Centromeric index (CI) โดยวิเคราะห์ดังนี้ ค่าระหว่าง 0.500-0.599 จัดเป็นชนิด 

เมทาเซนทริก 0.600-0.699 จัดเป็นชนิดซับเมทาเซนทริก 0.700-0.899 จัดเป็นชนิดอะโครเซนทริก 0.900-1.000 

จัดเป็นชนดิเทโลเซนทริก         
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

             ค่า Centromeric index  =           ความยาวของแขนโครโมโซมข้างยาว (LI) 

                   ความยาวของโครโมโซมแต่ละแท่ง (LT)   
 

ผลการศึกษา           

 1. ผลการตรวจสอบและจำนวนโครโมโซมของอึ่งกรายหัวแหลม อึ่งกรายหัวมน และอึ่งแม่หนาว 

 อึ่งกรายหัวแหลม มจีำนวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 26 แท่ง (ภาพท่ี 1ก) และโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 52 

ประกอบด้วยโครโมโซมชนิด เมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง เมทาเซนทริกขนาด

กลาง 2 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดกลาง 4 ซับเมทาเซนทริกขนาดเล็ก 12 แท่ง (ภาพที่ 1ข) และอิดิโอแกรม (ภาพที่ 2) 

โดยมีสูตรแคริโอไทป์ ดังนี ้= Lm
4 + Lsm

4 + Mm
2 + Sm

4 + Ssm
12 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 อึ่งกรายหัวแหลม (Pelobatrachus  nasuta) 

ท่ีมา : https://fishingthai.com/bornean-horned-frog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 โครโมโซมระยะเมทาเฟส (ก) และแคริโอไทป์ (ข) 

ของอึ่งกรายหัวแหลม (2n = 26) ด้วยการยอ้มสีโครโมโซมแบบธรรมดา 

ข ก 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pelobatrachus
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

ภาพที่ 3 ภาพแสดงอิดโิอแกรมของอึ่งกรายหัวแหลม 2n = 26 ด้วยการย้อมสโีครโมโซมแบบธรรมดา 
 

อึ่งกรายหัวมน มีจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 26 แท่ง (ภาพที่ 3ก) และโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 52 

ประกอบด้วยโครโมโซมชนิด เมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 2 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แท่ง เมทาเซนทริกขนาด

กลาง 2 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดกลาง 14 ซับเมทาเซนทริกขนาดเล็ก 2 แท่ง (ภาพที่ 3ข) และอิดิโอแกรม (ภาพที่ 4) 

โดยมสีูตรแคริโอไทป์ ดังนี้ = Lm
2 + Lsm

6 + Mm
2 + Sm

14 + Ssm
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 อึ่งกรายหัวมน (Xenophrys aceras) 

ที่มา: https://www.thainationalparks.com/species/megophrys-aceras 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 โครโมโซมระยะเมทาเฟส (ก) และแคริโอไทป์ (ข) 

ของอึ่งกรายหัวมน (2n = 26) ดว้ยการย้อมสโีครโมโซมแบบธรรมดา 

1 

11 

10 9 8 7 6 

5 4 3 2 

13 12 

ก ข 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

 

ภาพที่ 6 ภาพแสดงอิดโิอแกรมของอึ่งกรายหัวมน 2n = 26 ด้วยวิธีการย้อมสโีครโมโซมแบบธรรมดา 

 

อึ่งแม่หนาว มีจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 24 แท่ง (ภาพที่5ก) และโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 48 

ประกอบด้วยโครโมโซมชนิด เมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง เมทาเซนทริกขนาด

กลาง 2 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดกลาง 10 ซับเมทาเซนทริกขนาดเล็ก 4 แท่ง (ภาพที่5ข) และอิดิโอแกรม (ภาพที่ 6) 

โดยมสีูตรแคริโอไทป์ ดังนี้ = Lm
4 + Lsm

4 + Mm
2 + Sm

10 + Ssm
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 อ่ึงแม่หนาว (Microhyla berdmorei) 

ท่ีมา : https://www.thainationalparks.com/species/microhyla-berdmorei 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 โครโมโซมระยะเมทาเฟส (ก) และแคริโอไทป์ (ข) 

ของอึ่งแม่หนาว (2n = 24) ด้วยวิธีการย้อมสโีครโมโซมแบบธรรมดา 

ก ข 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

 
ภาพที่ 9 ภาพแสดงอิดโิอแกรมของอึ่งแม่หนาว 2n = 24 ด้วยวิธีการย้อมสโีครโมโซมแบบธรรมดา 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 
 การศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์โครโมโซมของอึ่งกรายหัวแหลม อึ่งกรายหัวมน และอึ่งแม่หนาวจาก 5 เซลล์ที่พบ

โครโมโซมระยะเมตาเฟส โดยเลือกเซลล์ที่มีความชัดเจนมากที่สุด เพื่อนำมาจัดทำแคริโอไทป์และวัดขนาดของ

โครโมโซม โดยวัดแขนข้างสั้น แขนข้างยาว ความยาวทั้งหมด และนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยเพื่อระบุชนิดโครโมโซม  

ซึ่งได้จากค่า Centromeric index และขนาดของโครโมโซมจากค่า relative length  

 อึ่งกรายหัวแหลม มีจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 26 แท่ง และโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 52 ประกอบด้วย

โครโมโซมชนดิ เมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดกลาง 2 แท่ง เมทา

เซนทริกขนาดกลาง 4 ซับเมทาเซนทริกขนาดเล็ก 12 แท่ง และอดิิโอแกรม โดยมสีูตรแคริโอไทป์ ดังนี้ = Lm
4 + Lsm

4 + Mm
2 

+ Sm
4 + Ssm

12 อึ่งกรายหัวมน มจีำนวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 26 แท่ง และโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 52 ประกอบด้วย

โครโมโซมชนิด เมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 2 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แท่ง  เมทาเซนทริกขนาดกลาง 2 แท่ง  

เมทาเซนทริกขนาดกลาง 14 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดเล็ก 2 แท่ง (ภาพที่3ข) และอิดิโอแกรม โดยมีสูตรแคริโอไทป์ 

ดังนี้ = Lm
2 + Lsm

6 + Mm
2 + Sm

14 + Ssm
2  อึ่งแม่หนาว มีจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 24 แท่ง และโครโมโซมพื้นฐาน

เท่ากับ 48 ประกอบด้วยโครโมโซมชนดิ เมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง เมทาเซนทริก

ขนาดกลาง 2 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดกลาง 10 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดเล็ก 4 แท่ง และอดิิโอแกรม โดยมสีูตรแคริโอ

ไทป์ ดังนี้ = Lm
4 + Lsm

4 + Mm
2 + Sm

10 + Ssm
4   เมื่อเปรียบเทียบกับอึ่งชนิดอื่น พบว่าอึ่งกรายหัวแหลมและอึ่งกรายหัวมนมี

จำนวนโครโมโซมดิพลอยด์ 26 แท่ง  ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของอึ่งกรายห้วยเล็ก, อึ่งกรายขายาว มจีำนวนโครโมโซมดิ

พลอยด์ เท่ากับ 26 แท่ง และมีจำนวนโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 52 (Supaprom et al., 2006; Robert and Djoko, 2005) 

(ตารางที่1) ส่วนอึ่งแม่หนาวมีจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์ 24 แท่งสอดคล้องกับรายงานอึ่งน้ำเต้า อึ่งข้างดำมีจำนวน

โครโมโซมดิพลอยด์ เท่ากับ 24 แท่ง และมีจำนวนโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 48 (Sangpakdee et al., 2017; ประวีรณ์, 

2561) (ตารางที่1) ซึ่งความสอดคล้องนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบสำหรับการจัดจำแนกทางอนุกรมวิธาน และเป็น

ประโยชน์สำหรับการศกึษาโครโมโซมของอึ่งชนดิอื่น ๆ ในประเทศไทยต่อไป 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

ตารางที่ 1 รายงานการศึกษาโครโมโซมของอึง่ 

ชนิด (species) 
จำนวน

โครโมโซม (2n) 
เอกสารอา้งองิ 

อึ่งผี (Leptobrachium smithi) 24 Thavorn et al., (2005) 

อึ่งก้นขดี (Kaloula mediolineata) 28 จารุนันท์ และคณะ, (2562) 

อึ่งบ้าน (Kaloula pulchra) 28 จารุนันท์ และคณะ, (2562) 

อึ่งปุ่มหลังลาย (Kalophrynus interlineatus) 26 ประวีรณ์, (2561) 

อึ่งกรายเล็ก (Megophrys minor) 24 ประวีรณ์, (2561) 

อึ่งลายแต้ม (Microhyla butleri) 22 Kuramoto and Yong, (1992) 

อึ่งนำ้เต้า (Microhyla fissipes) 24 Sangpakdee et al., (2017) 

อึ่งนำ้เต้า (Microhyla fissipes) 26 Joshy and Kuramoto, (2011) 

อึ่งข้างดำ (Microhyla heymonsi) 24 ประวีรณ์, (2561) 

อึ่งหลังจุด (Micryletta inornata) 26 นภิาพร (2564) 

อึ่งขาคำ (Microhyla pulchra) 24 นภิาพร (2564) 

อึ่งนำ้นอง (Occidozyga martensii) 26 นภิาพร (2564) 

อึ่งกรายห้วยเล็ก (Xenophrys parva) 26 Supaprom et al., (2006) 

อึ่งกรายขายาว (Xenophrys longipes) 26 Robert and Djoko, (2005) 

อึ่งกรายหัวแหลม (Pelobatrachus nasuta) 26 การศึกษาครัง้นี ้

อึ่งกรายหัวมน (Xenophrys aceras) 26 การศึกษาครัง้นี ้

อึ่งแม่หนาว (Microhyla berdmorei) 24 การศึกษาครัง้นี ้

 

  

กิตติกรรมประกาศ          
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้คำปรึกษา ที่ได้ชี ้แนะแนวทางและการปรึกษาในการทำงานวิจัยนี้ 

ตลอดจนช่วยตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องของโครงงานวจิัยเล่มนีใ้ห้สำเร็จไปโดยสมบูรณ์    

 เหนอืสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และญาติท่ีน้องของผู้วจิัยท่ีคอยดูแลให้กำลังใจและให้ความ

ช่วยเหลอืสนับสนุนในทุก ๆ ดา้นอย่างดีท่ีสุด ไม่ว่ากำลังกาย กำลังใจ และทุนทรัพย์แก่ผู้วิจัยเสมอมา   
 ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนทั้งในสาขาวิชาชีววิทยาและนอกเหนือที่ไม่ได้เอ่ยนามที่คอยให้กำลังใจและคอย

ช่วยเหลอืเสมอมาจนสามารถทำรายงานฉบับนี้ได้สำเร็จสมบูรณ์ 
 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Pelobatrachus
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 
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จังหวัดกาฬสินธ์ุ. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย (ครั้งที่14) 50 ปี. มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม. ‘ผู้มีปัญญา พงึเป็นอยู่เพื่อมหาชน’. หนา้ 702-710 
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ศรี, ณัฐชานนท์ ปุ๊ล๊ะ, สุขวนิัย คำกลั่น และเชฐพงษ์ ทับทิมแดง. (2560). รายงานการสำรวจสัตว์ ส ะ เ ท ิ น น้ ำ
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ปิยวรรณ นิยมวัน, ไพรวัลย์ ศรีสม และปริญญา ภวังคะนันทน์. (2562). สัตว์สะเทินน้ำสะเทนิบกของประเทศไทย,ภาพ

พมิพ,์ กรุงเทพฯ. หนา้ 114 - 143 

ประวีรณ์  สุพรรณอ่วม. (2561). วิวัฒนาการของโครโมโซมของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทย. วารสาร

วิทยาศาสตร์ มข. ปีท่ี46 เล่มท่ี4, หนา้ 654-663. 

พรณรงค์ สิริปิยสิงห,์ จิรการนต์ ศรีหาบุตร, ชลธิชา อุ่นบุญ และช่อเพชร ย่อมสวัสดิ. (2561). รายงานพันธุศาสตร์เซลล์
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Kevin M. Ryan (2019). Prosodic weight: categories and continua. (Oxford Studies in Phonology and Phonetics.) 

 Oxford: Oxford University :189-190.    

 Kuramoto, M.  and Yong, H.  ( 1992) .  Karyotypes of several frog species from Peninsular Malaysia.Herpetologica 

 48(4): 434-438.  

https://research.psru.ac.th/PBR2019/index.php?case=10
https://research.psru.ac.th/PBR2019/index.php?case=10
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/nakhonsithamrat/seksan_d/karyotypic_study_real
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Mitsuru-Kuramoto-39942510
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

การวิเคราะห์แคริโอไทป์ของปาดเขียวตีนดำ (Rhacophorus nigropalmatus) และ

ปาดแคระป่า (Raorchestes parvulus)  

Karyotype analysis of Wallace's flying frog (Rhacophorus nigropalmatus) and 

Dwarf Bush frog (Raorchestes parvulus)  
 

ดารินทร ์สาพู1, สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง2 และ สุมาลี พิมพันธุ์2* 

Darin saphu1, Surachest Aiumsumang2 and Sumalee Phimphan2* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ของปาด 2 ชนิด คือ ปาดเขียวตีนดำ (Rhacophorus nigropalmatus) และปาดแคระ

ป่า (Raorchestes parvulus) เก็บตัวอย่างจากแหล่งธรรมชาติทางภาคใต้ของประเทศไทย และใช้วิธีเตรียมโครโมโซม

โดยตรงจากเซลล์ไขกระดูก และนำไปย้อมด้วยสีจิมซ่า ผลการศึกษาพบว่าปาดเขียวตีนดำ มีจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์ 

(2n) เท่ากับ 26 แท่ง มีจำนวนโครโมโซมพื้นฐาน (NF) เท่ากับ 52 แคริโอไทป์ประกอบด้วย โครโมโซมชนิดเมทาเซนทริก

ขนาดใหญ่ 8 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดกลาง 2 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดเล็ก 10 แท่ง และซับเมทาเซนทริกขนาดเล็ก  
6 แท่ง สูตรแคริโอไทป์ คือ 2n (26) = Lm

8+ Mm
2 + Sm

10 + Ssm
6 ปาดแคระป่ามจีำนวนโครโมโซมดิพลอยด์ เท่ากับ 26 แท่ง 

มีจำนวนโครโมโซมพื้นฐาน เท่ากับ 52 แคริโอไทป์ประกอบด้วยโครโมโซมชนิด เมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง ซับเมทา 

เซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดกลาง 2 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดเล็ก 12 แท่ง และซับเมทาเซนทริก 

ขนาดเล็ก 4 แท่ง สูตรแคริโอไทป์ คือ 2n (26) = Lm
4 + Lsm

4 + Mm
2 + Sm

12 + Ssm
4 

 

คำสำคัญ:   โครโมโซม, แคริโอไทป์, ปาดเขียวตนีดำ, ปาดแคระป่า 
 

Abstract  
 Genetic cell studies of two types of paddocks the Wallace's flying frog (Rhacophorus nigropalmatus) and the 

wild Dwarf Bush frog (Raorchestes parvulus). Samples were collected from natural sources in southern Thailand and 

chromosomes were prepared directly from bone marrow cells and dyed with Giemsa's technique. The results showed 

that the Rhacophorus nigropalmatus are 26 diploid chromosomes (2n) and 52 fundamental number chromosomes (NF). 

The karyotype consists of 8 large metacentric chromosomes, 2 medium metacentric, 10 small metacentric, and 6 small 

submetacentric chromosomes. The karyotype formula is 2n (26) = Lm
8+ Mm

2 + Sm
10 + Ssm

6. Raorchestes parvulus are 

26 diploid chromosomes and 52 fundamental number chromosomes. Type of chromosome are comprised 4 large 

metacentric, 4 large submetacentric, 2 medium metacentric, 12 small metacentric, and 4 small submetacentric 

chromosomes. The karyotype formula is 2n (26) = Lm
4 + Lsm

4 + Mm
2 + Sm

12 + Ssm
4. 

 

Keywords:  Chromosome, Karyotype, Ideogram, Rhacophorus nigropalmatus, Raorchestes parvulus 
 

 
1 สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
1 Biology program, Faculty of Science and Technology, Phetchabun Rajabhat University, Phetchabun, 67000 

*Corresponding author: darinsaphu@gmail.com 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

บทนำ 

 ปาดเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอยู่ในวงศ์ Rhacophoridae แบ่งเป็น 2 วงศ์ย่อย 20 สกุล 423 ชนิด ในประเทศ

ไทยพบ 1 วงศ์ย่อย คือ Rhacophorinae มี 12 สกุล 40 ชนิด (ปิยวรรณ และคณะ, 2562) ลักษณะสำคัญของวงศ์ปาด 

(Rhacophoridae) ขนาดความยาวลำตัวมีตั้งแต่ 20-100 มิลลิเมตร ผิวหนังตามลำตัว และขามีทั้งเรียบ สาก มีปุ่มปม  

บางสกุลมีผิวหนังบนหัวติดแน่นกับแผ่นกะโหลก บริเวณขาหน้าแข็ง ข้อตีนหรือบริเวณเหนือก้นของบางสกุลมีผิวหนัง 

ยื่นออกมาเป็นแถบติ่ง ปลายนิ้วขยายออกเป็นแผ่นเห็นได้ชัดเจน แผ่นปลายนิ้วปกติมีร่องโดยรอบตุ่มที่ฝ่าตีนด้านนอก 

สองอันแยกกันโดยมีแผ่นพังผืดคั่น ยกเวน้ สกุลปาดแคระ แผ่นพังผืดท่ียึดระหว่างนิ้วตีนแคบกวา้งหลายระดับ รูม่านตารี

ในแนวราบ (ธัญญา, 2546) 

ปาดเขียวตนีดำ (Rhacophorus nigropalmatus) จัดอยู่ในวงศ์ปาดโลกเก่า (Rhacophoridae) สถานท่ีพบคร้ังแรกอยู่

ที่ Akar River รัฐซาราวัค เกาะเบอร์เนียว ปาดเขียวตีนดำเป็นปาดขนาดใหญ่ ความยาวจากหัวถึงก้น 9-10 เซนติเมตร 

จัดเป็นปาดร่อนท่ีมีขนาดใหญ่มากเป็นอันดับต้น ๆ ของไทย หัวแบนกวา้ง ระยะห่างระหว่างตากวา้งกว่าความกว้างเปลือก

ตา แผ่นหูมีขนาดใหญ่ มหีนังสีเดียวกับลำตัวปกคลุม มถีุงขยายเสียง ขายาวมาก ปลายนิ้วแผ่ออกเป็นแผ่นกลมขนาดใหญ่ 

ทั้งมือและตีนมีพังผืดส่วนโคนสีดำส่วนปลายสีเหลืองเต็มความยาวนิ้ว และมีพังผืดสีเหลืองขีดดำระหว่างข้อพับแขนและ

ขา มีแผ่นหนังยื่นบริเวณหลังแขน หลังขา และเหนือก้น ลำตัวด้านบนสีเขียวสด บางตัวมีจุดนูนสีขาวกระจายบนหลัง 

รักแร้มีแตม้สีดำด้านข้างลำตัวสีเหลือง ลำตัวด้านล่างสีขาว ดวงตาสีขาว สีสันเปลี่ยนไปตามวัยกระจายพันธ์ุในเขตซุนดา 

โดยพบในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน ในไทยพบแพร่กระจายตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงใต้สุดที่

จังหวัดยะลาและนราธิวาส ส่วนใหญ่พื้นท่ีท่ีพบมักเป็นป่าดิบชื้นท่ีราบต่ำท่ีค่อนข้างสมบูรณ์  (ปิยวรรณ และคณะ, 2562) 

 ปาดแคระป่า (Raorchestes parvulus) จัดอยู่ในวงศ์ปาดโลกเก่า (Rhacophoridae) สถานที่พบครั้งแรกอยู่ที่ Karin 

Bio-po ประเทศพม่า ปาดแคระป่าเป็นปาดขนาดเล็กความยาวจากหัวถึงก้นยาว 2 เซนตเิมตร หัวสั้น ระยะห่างระหว่างตา

กว้างกว่าความยาวเปลือกตา แผ่นหูไม่ปรากฏ ปลายนิ้วแผ่ออกเป็นแผ่นขนาดใหญ่ มือไม่มีพังผืด ตีนมีพังผืดเล็กน้อย 

ลำตัวด้านบนสีเทาหรือสีน้ำตาลมีลายเส้น 2 เส้นโค้งอกจากกันดังรูปตัว X บริเวณข้างตะโพกมีจุดสีดำ สีข้างสีน้ำตาล

อ่อนท้องค่อนข้างใสโปรยด้วยจุดสีขาว เพศผู้มีถุงขยายเสียงขนาดใหญ่มาก อาศัยเกาะอยู่ตาม  ใบของพุ่มไม้ในป่าดิบแล้ง 

และป่าดิบเขา วางไข่ขนาด 8-9 ฟอง ใต้ซากใบไม้ตามพื้นป่า ตัวอ่อนไม่มีระยะลูกอ๊อด กระจายพันธุ์ในประเทศพม่า  

ไทย ลาว เวยีดนาม และมาเลเซีย สำหรับประเทศไทยพบท่ัวทุกภาค (ปิยวรรณ และคณะ, 2562)  

พันธุศาสตร์เซลล์เป็นการศึกษาโครโมโซมซึ่งเป็นหน่วยโครงสร้างที่สำคัญในการถ่ายทอดพันธุกรรมของเซลล์ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโครโมโซมย่อมมีผลโดยตรงต่อการถ่ายทอดทางพันธุกรรมทำให้เกิดการแสดงออกใน

สิ่งมชีวีติในรูปแบบท่ีแตกต่างกันมผีลต่อการเจริญพัฒนาและววิัฒนาการของสิ่งมชีวีติ (อมรา, 2546)  

รายงานการศึกษาโครโมโซมของปาดท่ีผ่านมา มกีารศกึษาจำนวน 21 ชนดิ 5 สกุล ได้แก่ Chiromatis, Kurixalus, 

Polypaedates, Rhacophorus และ Philautus ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ย่อยของ Rhacophorinae พบว่ามีจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์ 

2n = 26 เท่ากันทุกชนิด (ตารางที่ 1) การศึกษาโครโมโซมของปาดทั้ง 2  ชนิด ในครั้งนี้จึงศึกษาเพื่อค้นคว้าและนำเสนอ

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน ขนาด รูปร่างของโครโมโซม และแคริโอไทป์ เนื่องจากความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์เซลล์ของปาดใน

ประเทศไทยมกีารศึกษาไวค้่อนข้างน้อย จึงศกึษาเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านการศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ และจำแนกชนิด

ของปาดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาววิัฒนาการของสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปในอนาคต 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. ศึกษาโครโมโซมของปาดเขียวตีนดำและปาดแคระป่าโดยใช้เทคนิคการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา 

(conventional staining)  

 2. ศึกษาเปรียบเทียบจำนวน รูปร่าง จัดทำแคริโอไทป์และอิดิโอแกรม ( idiogram) ของปาดเขียวตีนดำและ

ปาดแคระป่า 
 

กรอบแนวคิด 

1. ศกึษาโครโมโซมของปาด 

2. การเตรียมโครโมโซมโดยเตรียมจากไขกระดูกของปาด 

  3. การย้อมสโีครโมโซมด้วยเทคนิคการย้อมสแีบบธรรมดา 

4. ศกึษาจำนวน รูปร่างโครโมโซม จัดเรียงแคริโอไทป์และอดิิโอแกรม 
 

สมมุติฐาน 
สามารถทราบจำนวน และรูปร่างโครโมโซม เพื่อนำมาจัดแคริโอไทป์ได้โดยเลือกใช้เซลล์ระยะเมทาเฟสที่มี

โครโมโซมกระจายตัวดี 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

 1.การเก็บตัวอย่าง 

  ได้รับความอนุเคราะห์ตัวอย่างปาดเขียวตีนดำ และปาดแคระป่า จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี ซึ่งตัวอย่างได้จากภาคใต้ของประเทศไทย  การทดลองครั้งนี้มีการใช้สัตว์ทดลอง เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย  

5 ตัว ต่อ 1 ชนิด  (เลขท่ีคำขอรับใบอนุญาตใชส้ัตว์ U1-04498-2559) 

2.การเตรยีมโครโมโซม 

เตรียมโครโมโซมโดยตรงจากไขกระดูก ดัดแปลงจาก พรวดี และอิสสระ, (2562) โดยนำตัวอย่างมาฉีดด้วย

สารละลายโคลชซิินความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 0.1 มลิลลิิตร ต่อนำ้หนักตัว100 กรัม ท่ีบริเวณช่องท้อง ท้ิง

ไว้เป็นเวลา 8 ชั ่วโมง จากนั้นผ่าตัดแยกเอาเซลล์ไขกระดูกจาก ขาหน้า ขาหลัง สับเนื้อเยื่อไขกระดูกให้ละเอียด          

ย้ายตะกอน เซลล์ใส่ในหลอดปั่นเหวี่ยงขนาด 15 มิลลิลิตร แล้วนำมาผ่านขั้นตอนการทำให้เซลล์พองโตโดยใช้

โพแทสเซียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.075 โมลาร์ (M) เติมให้ได้ปริมาตร 7 มิลลิลิตร แล้วนำไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง    

เป็นเวลา 40 นาที จากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 2,500 รอบต่อนาที (rpm) เป็นเวลา 6 นาที เมื่อปั่นเสร็จแล้ว    

ดูดส่วนใสด้านบนทิ้งให้เหลือไว้เฉพาะตะกอนเซลล์ที่ก้นหลอดทำการตรึงเซลล์ด้วยน้ำยาตรึงเซลล์สูตรคาร์นอยด์ 

(Carnoy’s fixative) ทำซ้ำจำนวน 3 รอบ และเก็บตะกอนเซลล์ในสารละลายตรึงเซลล์ไวท่ี้ -20 องศาเซลเซียส       

 3. การเตรยีมสไลด์โครโมโซม 

 เตรียมสไลด์โครโมโซมโดยนำตะกอนเซลล์ที่เตรียมไว้แล้วมาหยดบนสไลด์ที่สะอาด  1-2 หยด โดยหยดห่าง

จากสไลด์ 10 เซนติเมตร และนำแผ่นสไลด์วางบน hot plate เพื่อให้สไลด์แห้ง การเตรียมสไลด์จะเตรียมจากตัวอย่าง

ปาดตัวละ 10 สไลด์ และทำการยอ้มสีโครโมโซมโดยเทคนิคการย้อมแบบธรรมดา ดัดแปลงจาก (พทัิกษ,์ 2561) 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

4. การย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา 

 ยอ้มสีโครโมโซมแบบธรรมดาด้วยสีจิมซ่าความเข้มข้น 15 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 20 นาที แล้วล้างสีออกด้วย

น้ำกลั่น จากนั้นนำไปตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงที่ กำลังขยาย 1,000 เท่า เลือกถ่ายภาพเซลล์ที่มี

การกระจายตัวดีนำภาพท่ีได้มาจัดทำแครโิอไทป์พร้อมกับวัดค่าความยาวของโครโมโซม 20 เซลล์ และจัดทำอิดิโอแก

รมมาตรฐาน จำแนกชนดิ รูปร่าง และขนาดของโครโมโซม โดยดัดแปลงจากวธีิของ (อลงกลด และคณะ, 2562) 

 5. การตรวจสอบโครโมโซม 

 หาค่าเฉลี่ยความยาวแขนข้างสั้นของโครโมโซม (Ls) แขนข้างยาว (Ll) ความยาวรวมของโครโมโซม (LT) 

ความยาวสัมพัทธ์ (RL) ดัชนีตำแหน่งเซนโทรเมียร์ (CI) และค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากนั ้นนําไปจัด 

แคริโอไทป์และอดิิโอแกรม (กันยารัตน์, 2532; อลงกลด, 2554) 
 

ผลการศึกษา 
ปาดเขียวตีนดำ มีจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์ เท่ากับ 26 แท่ง (ภาพที่ 2ก) จำนวนโครโมโซมพื้นฐาน (NF) 

เท่ากับ 52 แคริโอไทป์ประกอบด้วย โครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 8 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดกลาง 2 แท่ง 

เมทาเซนทริกขนาดเล็ก 10 แท่ง และซับเมทาเซนทริกขนาดเล็ก 6 แท่ง (ภาพที่ 2ข) สูตรแคริโอไทป์ คือ 2n (26)       

= Lm
8+ Mm

2 + Sm
10 + Ssm

6 และแสดงอิดโิอแกรมดังภาพท่ี 3 
 

ภาพที่ 1 ปาดเขียวตนีดำ (Rhacophorus nigropalmatus) 

ที่มา : สุเนตร และคณะ (2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 2 โครโมโซมระยะเมทาเฟส (ก) และแครโิอไทป์ (ข) ของปาดเขียวตนีดำ (2n = 26) ด้วยการยอ้มสีแบบธรรมดา 

 

ก ข 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

ภาพที่ 3 แสดงอิดโิอแกรมของปาดเขียวตนีดำ (Rhacophorus nigropalmatus)  (2n = 26) ด้วยการย้อมสแีบบธรรมดา 
 

ปาดแคระป่า มีจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์ เท่ากับ 26 แท่ง (ภาพที่ 5ก) จำนวนโครโมโซมพื้นฐาน (NF) 

เท่ากับ 52 แคริโอไทป์ประกอบด้วยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง 

เมทาเซนทริกขนาดกลาง 2 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดเล็ก 12 แท่ง และซับเมทาเซนทริกขนาดเล็ก 4 แท่ง (ภาพที่ 5ข) 

สูตรแคริโอไทป์ คือ 2n (26) = Lm
4 + Lsm

4 + Mm
2 + Sm

12 + Ssm
4 และแสดงอิดโิอแกรมดังภาพท่ี 6 

ภาพที่ 4 ปาดแคระป่า (Raorchestes parvulus) 

ที่มา : สุเนตร และคณะ (2556) 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 โครโมโซมระยะเมทาเฟส (ก) และแคริโอไทป์ (ข) ของปาดคาระป่า (2n = 26) ด้วยการย้อมสแีบบธรรมดา 

ภาพที่ 6 แสดงอดิิโอแกรมของปาดแคระป่า  (Raorchestes parvulus) (2n = 26) ด้วยการย้อมสีแบบธรรมดา 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
จากการศกึษาคร้ังนี้พบปาดเขียวตีนดำ มจีำนวนโครโมโซมดิพลอยด์ เท่ากับ 26 แท่ง จำนวนโครโมโซมพื้นฐาน 

(NF) เท่ากับ 52 แคริโอไทป์ประกอบด้วย โครโมโซมชนดิเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 8 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดกลาง 2 แท่ง 

เมทาเซนทริกขนาดเล็ก 10 แท่ง และซับเมทาเซนทริกขนาดเล็ก 6 แท่ง สูตรแคริโอไทป์ คือ 2n (26) = Lm
8+ Mm

2 + Sm
10 + 

Ssm
6 ปาดแคระป่า มีจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์ เท่ากับ 26 แท่ง จำนวนโครโมโซมพื้นฐาน (NF) เท่ากับ 52 แคริโอไทป์

ประกอบด้วยโครโมโซมชนดิเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่  4 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดกลาง 

2 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดเล็ก 12 แท่ง และซับเมทาเซนทริกขนาดเล็ก 4 แท่ง สูตรแคริโอไทป์ คือ  2n (26) = Lm
4 + Lsm

4 

+ Mm
2 + Sm

12 + Ssm
4 พบว่าแคริโอไทป์ของปาดเขียวตนีดำ และปาดแคระป่า มโีครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 26 แท่ง จำนวน

โครโมโซมพื้นฐาน (NF) เท่ากับ 52 สอดคล้องกับรายงานการศึกษาที่เกี่ยวกับปาดที่มีมาก่อนหน้านี้ในสกุล Chiromatis 

(Bogart and Tandy, 1981; Morescalchi, 1963; Schmid, 1978; 1980) Polypaedates (Matsui et al, 1985; ถาวร และคณะ, 

2535; พ ิท ั ก ษ์ , 2561) Rhacophorus (Yamamoto and Masuda, 1973; Okumoto. 1977; Anming and Ermi, 1987; Sato, 

1934; Morescalchi et al, 1970; Singh et al, 1970; 1976; Kuramoto, 1985 ) Philautus  (พิทักษ์, 2561) Kurixalus (Chang, 

ก ข 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

S.-P., 2017) ท่ีอยู่ในวงศ์ Rhacophoridae พบว่าปาดในวงศ์นี้มีโครโมโซม 2n = 26 ดังตารางท่ี 1 จากความสอดคล้องจาก

รายงานการศกึษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับการศกึษาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ เช่น ด้านอนุกรมวธิาน สายสัมพันธ์ทาง

วิวัฒนาการ การอนุรักษ์พันธุกรรม และการศึกษาพันธุศาสตร์ด้านอื่น ๆ ในอนาคตต่อไปและการศึกษาในอนาคตควรมี

การเพิ่มเทคนคิการยอ้มส ีโครโมโซมด้วยเทคนคิอื่น ๆ เพิ่มเตมิ เพื่อตรวจหาเอกลักษณ์ของแคริโอไทป์ของปาดเขียวตีนดำ

และปาดแคระป่า เอกลักษณ์เฉพาะของโครโมโซมเพศ เช่น เทคนิคการย้อมสีแบบซี (C-banding) เทคนิคการย้อมสี 

แบบจี (G-banding) หรือเทคนคิการศกึษาพันธุศาสตร์ระดับเซลล์เชงิโมเลกุล (molecular cytogenetics) 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลจำนวนโครโมโซมของวงศ์ Rhacophoridae 

ชนิด (species) จำนวนโครโมโซม 

(2n) 

เอกสารอา้งองิ 

Chiromatis petresi 26 Bogart and Tandy, (1981); Morescalchi, (1963) 

Chiromatis rufescens 26 Bogart and Tandy, (1981) 

Chiromatis xerampelina 26 Schmid, (1978); (1980) 

Kurixalus eiffingeri 26 Chang, S.-P., (2017) 

Kurixalus idiootocus 26 Chang, S.-P., (2017) 

Polypaedates leucomystax 26 Matsui et al., (1985); ถาวร และคณะ, (2535) 

Polypaedates megacephalus 26 Matsui et al., (1985) 

Polypaedates leucomystax 26 พทัิกษ,์ (2561) 

Polypaedates mutus 26 พทัิกษ,์ (2561) 

Rhacophorus arboreus 26 Yamamoto and Masuda, (1973); Okumoto, (1977) 

Rhacophorus boettgeri 26 Yamamoto and Masuda, (1973) 

Rhacophorus chenfui 26 Anming and Ermi, (1987) 

Rhacophorus eiffingeri 26 Sato, (1934) 

Rhacophorus japonicus 26 Okumoto, (1977) 

Rhacophorus leucomystax 26 Morescalchi et al., (1970) 

Rhacophorus maculatus 26 Singh et al., 1970; Singh, (1976) 

Rhacophorus moltrechti 26 Kuramoto, (1985) 

Rhacophorus owstoni 26 Kuramoto, (1985) 

Rhacophorus schlegelii 26 Okumoto, (1977) 

Rhacophorus taipeianus 26 Kuramoto, (1985) 

Philautus parvulus 26 พทัิกษ,์ (2561) 

Rhacophorus nigropalmatus 26 การศึกษาครัง้นี้ 

Raorchestes parvulus 26 การศึกษาครัง้นี้ 
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กิตติกรรมประกาศ 
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และญาติพี่น้องของผู ้วิจัยที่คอยดูแลให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุนในทุก ๆ ดา้นอย่างดีท่ีสุด ไม่ว่ากำลังกาย กำลังใจ และทุนทรัพย์แก่ผู้วิจัยเสมอ 

 ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนทั้งในสาขาวิชาชีววิทยาและนอกเหนือที่ไม่ได้เอ่ยนามที่คอยให้กำลังใจและคอย

ช่วยเหลอืเสมอมาจนสามารถทำรายงานฉบับนี้ได้สมบูรณ์ 
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การยอมรับผลติภัณฑป์ลาหยองโดยใช้เนื้อปลาต่างชนิดกัน 

Acceptability of flossy fish products using different kinds of fish meat 
 

ศุภมาศ ศรวีงศ์พุก1*, วัฒนา วริิวุฒกิร2, อัญรญา  ย้อยจันทึก1 และ ธิดารัตน์ ลงลา1 

Supamas Sriwongpuk1*, Wattana Wirivutthikorn2, Aunraya Yoichuntuk1 and Thidarat Longla1 
 

บทคัดย่อ 
 การยอมรับผลิตภัณฑ์ปลาหยองโดยใช้เนื้อปลาต่างชนิดกัน (ปลานิล ปลาดุก และปลาช่อน) นำมาแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ปลาหยอง เพื่อศึกษาความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ปลาหยอง และศึกษา

ต้นทุนการผลิต ผลการประเมินการยอมรับผลิตภัณฑ์ปลาหยองด้านรสชาติ พบว่า ปลาหยองท่ีพัฒนาสูตรซึ่งใช้เนื้อ

ปลาช่อนในการทดลองมีการยอมรับมากท่ีสุดจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผลการประเมินด้วยวิธีการ

ทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏและสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมจำนวน 30 คน 

โดยการใช้แบบสอบถามให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point hedonic scale) พบว่า ปลาช่อนมีความชอบโดยรวม

มากที่สุด 7.87±1.38 รองลงมา คือ ปลาดุก และปลานิล มีความชอบโดยรวม 6.63±2.09 และ 6.47±2.11 ตามลำดับ 

จากการคิดต้นทุนการผลิตปลาหยองจากเนื้อปลาต่างชนิดกัน พบว่า ปลาหยองท่ีผลิตจากเนื้อปลานิล เนื้อปลาดุก 

และเนื้อปลาช่อนมตีน้ทุนการผลิตเท่ากับ 74.01, 53.01 และ 111.51 บาท ตามลำดับ 
 

คำสำคัญ: ปลาหยอง, ปลานิล, ปลาดุก, ปลาช่อน, การยอมรับผลิตภัณฑ ์ 
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Abstract  
 Acceptability of shredded fish products by using different kinds of fish meat (Nile tilapia: Oreochromis 

niloticus, North African catfish: Clarias gariepinus and striped snakehead fish: Channa striata) to be processed 

into shredded fish products. To study the sensory satisfaction of consumers towards shredded fish products and 

study the cost of production. The results of the evaluation of the acceptance of shredded fish products in terms 

of taste revealed that the shredded fish developed in the formulation using striped snakehead fish meat in the 

experiment was the most acceptable of 30  panelists (calculated as 100% ). Appearance, color, smell, taste, 

texture and overall liking values of 30 people using a 9-Point hedonic scale, was found that striped snakehead 

Fish had the most overall liking of 7 .8 7±1 .3 8 , followed by North African catfish and Nile tilapia had overall 

preference 6.63±2.09 and 6.47±2.11, respectively. The production cost of Nile tilapia, North African catfish and 

striped snakehead fish were 74.01, 53.01 และ 111.51 Baht, respectively.  
 

Keywords:   Flossy Fish, Nile tilapia (Oreochromis niloticus), North African catfish (Clarias gariepinus), Striped 

snakehead fish (Channa striata), Product Acceptability 
 

บทนำ 

 ปลาเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอยู่ในอาหารหลักหมู่ท่ีหนึ่งในประเภทเนื้อสัตว์ โปรตีนในเนื้อปลาจะ

ถูกนำไปใช้ในการเสริมสร้างเนื้อเยื่อและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ ไขมันท่ีมีอยู่ในเนื้อปลาจะเป็นส่วนประกอบของเซลล์ 

ต่าง ๆ  โดยเฉพาะสมองจะป้องกันการจับแข็งตัวของไขมันในเส้นเลือด วิตามิน และแร่ธาตุท่ีมีอยู่ในเนื้อปลาจะควบคุม 

การทำงานของร่างกายให้ทำหนา้ท่ีได้ตามปกต ิ(ครูบ้านนอก, 2557)  

 ในการทำผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อปลาควรเลือกปลาที่มีคุณภาพท่ีดี  มีความสด เพราะเนื้อปลาสดจะแน่น  

ถ้าเป็นปลามีเกล็ด เกล็ดจะติดหนังแน่น เหงือกสีแดงสด ตาใสไม่จมลงในเบ้าตา เมื่อกดลงบนลำตัวต้องไม่มีรอยบุ๋ม  

ด้านนอกตัวปลาไม่ควรมีเมือก ถ้าเป็นปลาไม่มีเกล็ด หนังปลาต้องมันวาวมองจากมุมต่าง ๆ จะมีสีคล้ายสีรุ้งปรากฏบน

ลำตัวของปลา ลำตัวมีเมือกคลุมอยู่เป็นช้ันบางใส ตากลมมนในตาดำสนิท ชั้นเยื่อหุ้มปลาโปร่งใส เนื้อปลาด้านในมอง 

ดูโปร่งใส ไม่ขุ่น ปลาท่ีไม่สด เนื้อไม่แน่น ตาขุ่น จมลึกลงในเบ้าตา เกล็ดหลุดง่าย เหงือกซีด กลิ่นไม่ดี (อบเชย และ 

ขนษิฐา, 2556)  

ปลาหยอง (Flossy Fish) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทำจากเนื้อปลาสด นำมาทำให้สุกโดยผ่านกรรมวธีิทำให้กล้ามเนื้อแยก

ออกเป็นเส้น แล้วทำให้แห้ง มลีักษณะเป็นเส้นฝอย และฟู (มัทนา, 2545) ปกตปิลาท่ีใช้ทำปลาหยองควรเลือกปลาท่ีมีเนื้อ

เป็นเส้น จะเป็นปลาท่ีมีเนื้อสีขาวหรือแดงก็ได้ และมีอัตราส่วนของเนื้อปลามาก เป็นปลาน้ำจืดหรือปลาทะเลก็สามารถ

นำมาใช้ทำปลาหยองได้ท้ังสิ้น (กรมประมง, ม.ป.ป.) มีลักษณะกลิ่น และรสคล้ายกับหมูหยองมาก แต่เนื่องจากทำด้วย

เนื้อปลา จึงสามารถผลิตได้ในราคาท่ีย่อมเยา และจำหน่ายได้ในราคาถูกกว่าหมูหยองมาก นอกจากนี้ หากทำให้แห้งได้ดี

แล้ว ยังสามารถเก็บไว้ได้เป็นระยะเวลานาน ไม่มีกลิ่นเช่นในกรณีของหมูหยอง นอกจากนี้ปลาหยองมีรสหวาน เค็ม 

รับประทานเปล่า ๆ หรือโรยข้าวก็ได้ (ณัฐสิมา, 2560)  
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คุณลักษณะที่ดีของปลาหยอง 

ลักษณะท่ัวไป ควรเป็นเส้นฟู อาจมีบางส่วนท่ีเป็นผงได้เล็กน้อย มีกลิ่นรส ต้องมีกลิ่นรสท่ีดีตามธรรมชาติ

ของส่วนประกอบท่ีใช้ มีกลิ่นหอม ปราศจากกลิ่นท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นอับ กลิ่นหืน มีรสหวานเค็มพอเหมาะ สี 

ตอ้งมสีีท่ีดีตามธรรมชาตขิองส่วนประกอบที่ใช้ ไม่มีรอยไหม ้ลักษณะเนื้อสัมผัส ต้องกรอบ ไม่แข็งกระด้าง ตอ้งไม่พบ

สิ่งแปลกปลอมท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบ เช่น เส้นผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นส่วน  หรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว์ เช่น แมลง หนู นก

วัตถุเจือปนอาหาร ห้ามใช้โซเดียมไนเทรตหรือโพแทสเซียมไนเทรต (ดินประสิว) และห้ามใช้สีทุกชนิด การบรรจุให้

บรรจุปลาหยองในภาชนะบรรจุท่ีสะอาด แห้ง ผนึกได้เรียบร้อย สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอก

ได้ (มัทนา, 2545)  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ปลาหยองโดยใช้เนื้อปลาต่างชนดิกัน 

2.  เพื่อศึกษาตน้ทุนการผลิตปลาหยองโดยใชเ้นื้อปลาต่างชนิดกัน 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 
การผลิตปลาหยองจากเนื้อปลาต่างชนดิกัน 3 ชนดิ (ชุดการทดลอง) คือ ปลานลิ ปลาดุก และปลาช่อน โดยใช้

เนื้อปลาท่ีนึ่งสุกแล้วชนิดละ 500 กรัม นำมาปรุงรสด้วยน้ำปรุงรส (ซีอิ๊วขาว 60 มิลลิลิตร ซีอ๊ิวดำ 15 มิลลิลิตร และ

นำ้ตาลทราย 75 กรัม) ผัดให้ส่วนผสมท้ังหมดเข้ากันจนเนื้อปลามลีักษณะเป็นเส้นและฟู จากนั้นใชเ้วลาผัดต่อไปจนปลา

หยองมคีวามแห้งและกรอบ และนำมาทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส  (อัญรญา และ ธิดารัตน์, 2563)  
 วิธีการทำปลาหยอง (อัญรญา และ ธิดารัตน์, 2563)  

 1.  นำกระทะมาตั้งไฟอ่อน ๆ ใส่เนื้อปลาที่นึ่งสุกแล้วแต่ละชนิดลงไปในกระทะคลุกเคล้าให้เข้ากันกับน้ำปรุง

รส แล้วใช้ทัพพีผัดจนเนื้อปลามีลักษณะเป็นเส้นฝอย และฟู จากนั้นลดระดับความแรงของแก๊สให้อยู่ในระดับเบาสุด 

และใชทั้พพผีัดต่อจนเนื้อปลาแห้ง และมีความกรอบ โดยใชเ้วลาท้ังหมดประมาณ 2–3 ชั่วโมง  

 2.  เมื่อได้ปลาหยองท่ีมีความแห้ง แล้วให้ปิดเตาแก๊ส และตักปลาหยองออกจากกระทะมาใส่ถาด เพื่อให้

ความร้อนของปลาหยองลดลง แล้วนำมาบรรจุใส่ภาชนะเป็นกล่องพลาสติกสุญญากาศท่ีกันความชื้นและปิดให้สนิท 

ติดฉลากระบุชนดิของชุดการทดลอง 

 ศกึษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 

การทดสอบผลิตภัณฑ์ปลาหยองท้ัง 3 ชนิด ได้แก่ ปลานิลหยอง ปลาดุกหยอง และปลาช่อนหยอง โดยผู้

ทดสอบเป็นนักศกึษาสาขาประมง คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรีจำนวน 30 คน 

โดยผู้ทดสอบจะตอ้งบ้วนปากด้วยนำ้เปล่าก่อนและหลังการทดสอบทุกครัง้แลว้จึงตอบแบบสอบถาม 

1.  การประเมินคุณภาพปลาหยอง 

    ใช้วิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 9-Point hedonic scale โดยแบ่งคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีจะ

ประเมิน ได้แก่ ลักษณะปรากฏ และสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม คะแนนแบ่งเป็น 1-9 คะแนน  

(1 = ไม่ชอบมากท่ีสุด 2 = ไม่ชอบมาก 3 = ไม่ชอบปานกลาง 4 = ไม่ชอบเล็กน้อย 5 = บอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ  

6 = ชอบเล็กน้อย 7 = ชอบปานกลาง 8 = ชอบมาก 9 = ชอบมากท่ีสุด)  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

2.  การเตรียมตัวอย่าง 

    2.1  เขียนหมายเลขชุดทดสอบท่ีได้จากการสุ่มในใบบันทึกผล ลงบนภาชนะทดสอบสำหรับผู้ทดสอบชิม

แต่ละคน สำหรับหมึกหรือปากกาท่ีจะใชเ้ขียนหมายเลขตัวอย่างอาหารควรปราศจากกลิ่นรบกวนสมาธิของผู้ทดสอบ

หรือมีส่วนทำให้กลิ่นรสของอาหารเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้สีของปากกา ควรใช้สีน้ำเงินตลอดทุกตัวอย่าง เพราะถ้า

หากใชส้ีแตกต่างกันอาจทำให้มีผลต่อทางจิตใจของผู้ทดสอบ 

เตรียมปลาหยองแต่ละชุดการทดลองใส่ภาชนะท่ีระบุรหัสไว้ พร้อมกับช้อน กระดาษทิชชู  แก้วน้ำสำหรับใช้

ดื่มและบ้วนปากก่อนและหลังชิมตัวอย่าง และแบบสอบถาม วางบนโต๊ะที่ใชใ้นการทำแบบสอบถาม 

  2.2  เตรียมโต๊ะสำหรับวางตัวอย่างชุดทดสอบ โดยจำลองแบบมาจากใบบันทึกงาน วางภาชนะทดสอบท่ี

ตดิหมายเลขตัวอย่างใชเ้ลขสุ่ม 3 รหัสปลาหยองแล้ววางลงบนโต๊ะ ใส่ตัวอย่างปลาหยองลงในภาชนะให้ถูกตอ้งตามท่ี

กำหนด ใชต้ัวอย่างปลาหยอง 10 กรัม 

  2.3  ตัวอย่างปลาหยองจะถูกวางบนถาดตามลำดับการเสนอตัวอย่างปลาหยอง ดังปรากฏในใบ

ประเมินผลการทดสอบของผู้ทดสอบชิมแต่ละคน วางใบประเมินผลทดสอบลงบนถาดพร้อมแก้วน้ำดื่ม กระดาษทิชชู 

แลว้จึงเสิร์ฟให้ผู้ทดสอบชมิแต่ละคน ซึ่งจะถูกจัดให้น่ังแยกเป็นอิสระกัน 

  2.4 ก่อนการทดสอบ ผู้วิจัยจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการกรอกแบบสอบถาม ขั้นตอนการชิม และ

ขั้นตอนการทำแบบสอบถามแก่ผู้ทำแบบทดสอบอย่างละเอียด  

  2.5 หลังจากท่ีผู้ทดสอบชิมได้ประเมินตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลของผู้ทดสอบแต่ละคนจะถูกนำมา

รวมกันเพื่อถอดรหัส และให้คะแนน เพื่อนำไปวเิคราะห์ผลทางสถิตติ่อไป  

  เกณฑ์การเปรียบเทียบคะแนนความพงึพอใจของผู้ชิมท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ปลาหยองโดยเนื้อปลาต่างชนดิกัน 

(นภา, 2556)  

    8.20–9.00  หมายถงึ ชอบมากท่ีสุด 

              7.30–8.19  หมายถงึ ชอบมาก 

  6.40–7.29  หมายถงึ ชอบปานกลาง 

  5.50–6.39  หมายถึง ชอบเล็กนอ้ย 

 4.60–5.49  หมายถงึ บอกไมไ่ด้ว่าชอบหรือไม่ชอบ 

 3.70–4.59  หมายถงึ ไม่ชอบเล็กน้อย 

 2.80–3.69  หมายถงึ ไม่ชอบปานกลาง 

 1.90–2.79  หมายถงึ ไม่ชอบมาก 

 1.00–1.89  หมายถงึ ไม่ชอบมากที่สุด 

 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ 

1. ค่าสี (L*, a* และ b*) วัดค่าสีดว้ยเครื่องวัดส ี(JC801, Japan) รายงานผลในรูปของ L*, a*และ b* ซึ่ง 

ค่าท้ัง 3 ค่าเป็นการแสดงการวัดค่าสีโดยท่ีค่า L* คือ ค่าความสว่าง (Lightness) มีค่าความสว่างมากเมื่อเข้าใกล้ 100 

และมีความมืดเมื่อเข้าใกล้ 0 ค่า a* คือค่าความเป็นสีเขียว (Greenness) เมื่อมีค่าเป็นลบ และมีค่าความเป็นสีแดง 

(Redness) เมื่อมีค่าเป็นบวก และค่า b* คือ ค่าความเป็นสีน้ำเงิน (Blueness) เมื่อมีค่าเป็นลบ และค่าความเป็นสี

เหลอืง (Yellowness) เมื่อมีค่าเป็นบวก (AOAC, 2000) 

2. ค่าวอเตอร์แอคติวิต้ี (aw) ด้วยเครื่องวัดค่าวอเตอร์แอคติวิต้ี (Aqualab 3 TE, USA) (AOAC, 2000) 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.  บันทึกข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการศึกษาผลิตภัณฑ์ปลาหยองจากเนื้อปลาต่างชนิดกัน  

ได้แก่ ลักษณะปรากฏ และสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส  และความชอบโดยรวม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตามวิธี 9 

-Point hedonic scale  

 2.  รวบรวมขอ้มูลดา้นตน้ทุนการผลิตปลาหยอง 

 การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ

 นำข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปลาหยองจากเนื้อปลาต่างชนิดกันมาทำการวิเคราะห์ 

ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และการวเิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยชุดการทดลองโดยใช้ Duncan’s 

New Multiple Range Test ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต ์
 

ผลการศึกษา 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

 จากข้อมูลท่ัวไปท่ีแสดงจำนวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจในผลิตภัณฑ์ปลาหยองโดย

ใชเ้นื้อปลาต่างชนิดกัน โดยจำแนกตามเพศ มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 30 คน โดยเป็นนักศกึษา มีดังน้ี (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

11 

19 

36.67 

63.33 

รวม 30 100.0 
 

 ผลการศึกษาการประเมินการยอมรับของผลิตภัณฑ์ปลาหยองด้านรสชาติ มดีังนี้ (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินการยอมรับของผลิตภัณฑ์ปลาหยองโดยใชเ้นื้อปลาต่างชนดิกันดา้นรสชาติ 

ชนิดปลา ยอมรับ (รอ้ยละ) ไม่ยอมรับ (ร้อยละ) 

ปลานิล 21 (66.67) 9 (33.33) 

ปลาดุก 22 (73.33) 8 (26.67) 

ปลาช่อน 30 (100.00) 0 (00.00) 

 

2.  ผลการทดสอบและประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

 จากการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาหยอง โดยใช้เนื้อปลาต่างชนิดกันด้วยวิธีการทดสอบทาง

ประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏและสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมจำนวน 30 คน โดยใช้

แบบทดสอบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point hedonic scale) ดังนี้ (ตารางที่ 3)  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

ตารางที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปลาหยอง 

ชนิดปลา ลักษณะทางประสาทสัมผัส 

ลักษณะปรากฏ

และสี* 

กลิ่น* รสชาติ* เนื้อสัมผัส* ความชอบ

โดยรวม* 

ปลานิล 7.37±1.37a 6.10±2.29a 6.00±1.96a 6.77±2.14a 6.47±2.11a 

ปลาดุก 7.30±1.36a 6.37±1.84ab 6.13±1.88a 6.83±1.76a 6.63±2.09a 

ปลาช่อน 7.70±1.55b 7.30±1.87b 8.27±0.94b 7.70±1.46b 7.87±1.38b 

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษในแนวตั้งท่ีต่างกัน แสดงผลการทดสอบทางสถิติระหว่างชุดการทดลองมีความ

แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 
 

3. การวัดวอเตอร์แอกติวิต้ี ความสว่าง และค่าสี 

 จากการวัดค่าวอเตอร์แอกตวิติี้ ความสว่าง และค่าสีการผลิตของผลิตภัณฑ์ปลาหยองจากเนื้อปลาต่างชกัน

ท้ัง 3 ชนดิ มีดังน้ี (ตารางที่ 4) 
 

ตารางที่ 4  ผลการวัดค่าวอเตอร์แอกตวิติี้ ความสว่าง และค่าสีของผลิตภัณฑ์ปลาหยอง 

ชนิดปลา ค่าทีว่ัดได ้

L* a* b* aw
ns 

ปลานิล 50.90+1.84ab 16.25+0.21a 21.55+0.92a 0.366+0.351 

ปลาดุก 47.50+0.99a 18.80+0.28c 24.95+1.34b 0.426+0.142 

ปลาช่อน 54.00+0.99b 17.20+0.00b 22.80+1.13a 0.369+0.329 

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษในแนวตั้งท่ีต่างกัน แสดงผลการทดสอบทางสถิติระหว่างชุดการทดลองมีความ

แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ ns หมายถงึ ไม่แตกต่างทางสถิติ  

จากการคิดคำนวณต้นทุนการผลิตปลาหยองจากเนื้อปลาต่างชนิดกันท้ัง 3 ชนดิ มสีูตรการคำนวณ คือ 

 ตน้ทุนผันแปร (บาท) = จำนวนวัตถุดบิท่ีใช ้x ราคาวัตถุดบิต่อหน่วย 

 ตน้ทุนคงท่ี (บาท)  = จำนวนวัสดุแต่ละชนิดท่ีใช ้X ราคาวัสดุตอ่ช้ิน x อายุการใชง้าน 

ได้ผล ดังนี้ (ตารางที่ 5) 
 

ตารางที่ 5  ตน้ทุนวัตถุดิบในการผลิตปลาหยองจากเนื้อปลาต่างชนดิกัน 

รายการ ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน 

ต้นทุนผนัแปร (บาท)    

     เนื้อปลานึ่งสุก 0.5 กิโลกรัม 60.00 39.00 97.50 

     ซีอิ๊วขาว 60 มลิลลิิตร  2.80 2.80 2.80 

     ซีอิ๊วดำ 10 มลิลลิิตร 0.80 0.80 0.80 

     นำ้ตาลทราย 75 กรัม 3.75 3.75 3.75 

     ค่าแก๊ส 1 วัน 3.44 3.44 3.44 

รวมต้นทนุผันแปร (บาท) 70.79 49.79 108.29 
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ตารางที่ 5 ตน้ทุนวัตถุดิบในการผลิตปลาหยองจากเนื้อปลาต่างชนดิกัน (ต่อ) 

รายการ ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน 

ต้นทุนคงที่ (บาท)    

     ค่าเสื่อมราคาทัพพไีม ้ 0.44 0.44 0.44 

     ค่าเสื่อมราคากระทะเทฟลอน 0.16 0.16 0.16 

     ค่าเสื่อมราคาถังแก๊ส 0.27 0.27 0.27 

     ค่าเสื่อมราคามดี 0.21 0.21 0.21 

     ค่าเสื่อมราคาเขียง 0.41 0.41 0.41 

     ค่าเสื่อมราคาชอ้น 0.06 0.06 0.06 

     ค่าเสือ่มราคากะละมัง 0.34 0.34 0.34 

     ค่าเสื่อมราคาเครื่องช่ัง 0.41 0.41 0.41 

     ค่าเสื่อมราคากะละมังสแตนเลส 0.46 0.46 0.46 

     ค่าเสื่อมราคาถาดสแตนเลส 0.46 0.46 0.46 

รวมต้นทนุคงที่ (บาท) 3.22 3.22 3.22 

ตน้ทุนท้ังหมด (บาท) 74.01 53.01 111.51 

ผลผลิตปลาหยองท่ีได ้(กิโลกรัม) 0.20 0.24 0.27 

หมายเหตุ: การประเมินวัตถุดบิในการผลิตปลาหยองคำนวณจากน้ำหนักเนือ้ปลานึ่งสุกชนิดละ 0.5 กิโลกรัม 

 

 ในการผลิตปลาหยองจากการศึกษาในคร้ังนี้ใชเ้นื้อปลานึ่งสุก จำนวนชนิดละ 0.5 กิโลกรัม ซึ่งเตรียมได้จาก

ปลาสด คือ ปลานิล 2 กิโลกรัม ปลาดุก 1.3 กิโลกรัม และปลาช่อน 1.3 กิโลกรัม สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปลา

หยองชนดิปลานิลหยอง 0.20 กิโลกรัม ปลาดุกหยอง 0.24 กิโลกรัม และปลาช่อนหยอง 0.27 กิโลกรัม (ตารางที่ 6)  

 

ตารางที่ 6  ปริมาณเนือ้ท่ีใชใ้นการผลิตปลาหยองโดยใชเ้นื้อปลาต่างชนิดกัน  

วัตถุดิบ ปลาสด 

(กโิลกรัม) 

เนื้อปลาที่นึ่งสุกแลว้ 

(กโิลกรัม) 

ผลผลิตที่ได ้

(กโิลกรัม) 

ปลานิล 2.0 0.5 0.20 

ปลาดุก 1.3 0.5 0.24 

ปลาช่อน 1.3 0.5 0.27 
         

สรุปผลและอภิปรายผล 
การทดสอบผลิตภัณฑ์ปลาหยองจากเนื้อปลาต่างชนิดกัน คือ ปลานิล ปลาดุก และปลาช่อน  จากผู้ท่ีทำ 

การทดสอบ จำนวนท้ังหมด 30 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเพศหญิง 

จำนวน 19 คน และเป็นเพศชาย จำนวน 11 คน ในการตอบแบบสอบถามการทดสอบการยอมรับ พบว่า ปลาหยองท่ีผลิต

จากเนื้อปลาช่อนมีลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมแตกต่างจากปลาหยองท่ีผลิตจาก

เนื้อปลานิลและเนื้อปลาดุก โดยมีเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยรวมท่ีมากกว่า 6.40-7.29 จัดอยู่ในระดับชอบปานกลาง ส่วนรสชาติ
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ปลาช่อนมีค่าเฉลี่ย 8.27+0.94 จัดได้ว่าชอบมากท่ีสุดสอดคล้องกับนภา (2556) ซึ่งกล่าวไว้ว่า เกณฑ์คะแนนระดับท่ี 

6.40-7.29 หมายถึง  ชอบปานกลาง  

ผลของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของลักษณะปรากฏของสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ

ความชอบโดยรวม โดยใช้การทดสอบการให้คะแนน 9 ระดับ จากการทดสอบ ซึ่งลักษณะปรากฏของสีและเนื้อสัมผัส 

พบว่า มีความแตกต่างกัน แต่ในด้าน กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมมีความแตกต่างกันโดยปลาช่อนมีค่าสูงสุด 

(ตารางท่ี 3) 

ด้านลักษณะปรากฏของสี พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ปลาหยองจากเนื้อ

ปลาต่างชนิดกัน คือ ปลานิล ปลาดุก และปลาช่อน เมื่อพิจารณาด้านสีของผลิตภัณฑ์ พบว่า ปลาหยองท่ีผลิตจากเนื้อ

ปลาดุกมีสีเหลืองเข้มสุด ลักษณะสีเหลืองเข้มอมน้ำตาล เนื่องจากเนื้อปลาดุกมี ไขมันมาก จึงใช้เวลาในการผัดนาน 

รองลงมาคือปลาหยองท่ีผลิตจากเนื้อปลานิลจะมีลักษณะสีเหลืองกลาง ๆ เนื่องจาก เนื้อปลานิลมีไขมันน้อยกว่าปลาดุก 

จึงใช้เวลาในการผัดน้อย ส่วนปลาหยองท่ีผลิตจากเนื้อปลาช่อนมีสีเหลืองนวล สวยงามน่ารับประทาน เนื่องจากเนื้อปลา

ช่อนมีไขมันน้อยท่ีสุดเมื่อเทียบจากปลาดุกและปลานลิ จึงใชเ้วลาผัดไม่มาก นอกจากนี้ยังมสีีของเคร่ืองปรุงรสท่ีเมื่อใส่ลง

ไปผสมกับเนื้อปลาแล้วจะทำให้เกิดเป็นสีน้ำตาลอ่อน ๆ เมื่อใชค้วามร้อนเพิ่มจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ปลาหยองมีสีนำ้ตาลท่ีเข้ม

ขึน้จากเดิม สอดคล้องผลการวิเคราะห์ค่าความสว่าง และค่าสีท่ีวัดได้ (ตารางท่ี 4) มัทนา (2545) กล่าวว่า เนื้อปลาหยอง

ตอ้งมสีีตามธรรมชาตขิองซีอิ๊วขาวและซีอิ๊วดำ และส่วนประกอบท่ีใช้ ไม่มรีอยไหม ้

ด้านกลิ่น พบว่า ปลาหยองท่ีผลิตจากเนื้อปลานิล และเนื้อปลาดุกมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะปลาช่อนมีค่า

คะแนนการยอมรับด้านกลิ่นสูงสุดเท่ากับ 7.30 แต่ปลาหยองท่ีผลิตจากเนื้อปลาช่อนมีความแตกต่างกันกับปลาหยองท่ี

ผลิตจากเนื้อปลานลิ และปลาดุก ซึ่งปลาหยองท่ีผลิตจากเนื้อปลาช่อนจากการทดลองคร้ังนี้มีกลิ่นหอมคล้ายหมูหยอง ไม่

มกีลิน่เหม็นหืน ไม่มีรอยไหม ้แต่ปลาหยองท่ีผลิตจากเนื้อปลานิล และเนื้อปลาดุกจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเนื้อปลานลิ และ

เนื้อปลาดุกชัดเจน (อัญรญา และ ธิดารัตน์, 2563)  

ด้านรสชาติ พบว่า ปลาหยองท่ีผลิตจากเนื้อปลานิล และเนื้อปลาดุกไม่มีความแตกต่างกันแต่ปลาช่อน มีค่า

คะแนนการยอมรับด้านรสชาติสูงสุดเท่ากับ 8.27 ซึ่งแตกต่างจากปลาหยองท่ีผลิตจากเนื้อปลานิลและปลาดุก เนื่องจาก 

ปลาช่อนหยองมีรสชาติท่ีไม่เค็มหรือหวานมากจนเกินไปมีลักษณะฟูเป็นเส้นยาว มีรสชาติหวานเค็มพอดี ไม่มีรอยไหม้ 

และกรอบมากกว่าปลาหยองท่ีผลิตจากเนื้อปลานิลและเนื้อปลาดุกสอดคล้องกับมัทนา (2545) กล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ท่ี

ทำจากเนื้อปลาสดท่ีรับประทานได้ทำให้สุกผ่านกรรมวิธีทำให้กล้ามเนื้อแยกออกเป็นเส้น แล้วทำให้แห้ง มีลักษณะเป็น

ฝอย และฟู และสอดคล้องกับจิราพร และวรรณวมิล (2558) กล่าวไวว้่า เส้นใยกล้ามเนื้อ (muscle fiber หรือ muscle cell) 

จำนวนมากเรียงขนานตามแนวยาวลำตัวของตัวปลา เมื่อทำให้ปลาสุกด้วยความร้อนจึงเห็นเนื้อปลาแยกออกเป็นชิ้น

ลักษณะเป็นเส้นสั้น 

ด้านเนื้อสัมผัส พบว่า ปลาหยองท่ีผลิตจากเนื้อปลานิล และเนื้อปลาดุกไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนปลาช่อน 

ให้คะแนนด้านเนื้อสัมผัสสูงสุดเท่ากับ 7.70  เนื่องจากปลาท้ัง 3 ชนิด มีลักษณะเป็นฝอยฟูและมีความกรอบ และ 

มีค่าคะแนนด้านเนื้อสัมผัสท่ีไม่แตกต่างกันมาก มัทนา (2545) กล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีทำจากเนื้อปลาสดทำให้สุกผ่าน

กรรมวธีิทำให้กล้ามเนื้อแยกออกเป็นเส้น และทำให้แห้งมลีักษณะเป็นฝอยและฟู และมคีวามกรอบของเนื้อปลา 

ด้านความชอบโดยรวม พบว่า ปลาหยองท่ีผลิตจากเนื้อปลานิลและเนื้อปลาดุกไม่มีความแตกต่างกัน แต่ปลา

หยองท่ีผลิตจากเนื้อปลาช่อนมีความแตกต่างกันกับปลาหยองท่ีผลิตจากเนื้อปลานิลและเนื้อปลาดุก ปลาหยองท่ีผลิต

จากเนื้อปลาช่อนมีค่าการยอมรับมากท่ีสุดเท่ากับ 7.87 เนื่องจากปลาช่อนหยองมีรสชาติท่ีไม่เค็ม หรือหวานมาก

จนเกินไป  
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วอเตอร์แอกติวิตี้เป็นค่าท่ีบอกถึงปริมาณน้ำในอาหารส่งผลให้อาหารเกิดการเสื่อมเสียได้ง่าย ท้ังนี้น้ำท่ีมีอยู่ใน

อาหารแต่ละชนิดมีการยึดติดอยู่ในโครงสร้าง หรือโมเลกุลของสารอื่น ๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบของอาหารในรูปแบบและ

ความแข็งแรงต่างกัน รวมถึงปริมาณน้ำในอาหารมีผลต่อการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์เนื่องจากจุลินทรีย์สามารถ

เจริญเติบโตได้ดีในอาหารท่ีความชื้นสูง (Rangsadthong, 2014) จากตารางท่ี 4 พบว่า ค่าวอเตอร์แอกติวิตี้ ท่ีวัดได้ใน

ผลิตภัณฑ์ปลาหยองท่ีผลิตจากปลาต่างชนิดกัน 3 ชนิดไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ค่าท่ีวัดได้

มีค่าอยู่ในช่วง 0.366-0.426 ซึ่งค่าท่ีวัดได้มีค่าต่ำกว่า 0.6 ทำให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้น้อยมาก และยังจัดอยู่ใน 

กลุ่มอาหารแห้ง ทำให้ปลาหยองท่ีผลิตได้จากเนื้อปลาท้ัง 3 ชนิดนี้มีอายุการเก็บรักษาได้นานกว่าเนื้อปลาสดท่ัวไป  

(สุมภา, 2552) 

ค่าสีนับเป็นปัจจัยหนึ่งของการยอมรับ หรือไม่ยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนั้นในกระบวนการ

ผลิตปลาหยองจากเนื้อปลาต่างกัน 3 ชนิด คือ ปลานิล ปลาดุก และปลาช่อน จึงคำนึงถึงปัจจัยนี้เป็นอันดับแรก ๆ  

(สุนัน และ จตุรงค์, 2563) จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสีท่ีได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

แสดงว่าชนิดปลาท่ีต่างกันท้ัง 3 ชนิด การให้ความร้อนขณะท่ีทำให้ผลิตภัณฑ์แห้งมีผลต่อการวัดค่าความสว่าง และ 

ค่าสีท่ีได ้(สุมภา, 2552) 

การศกึษาตน้ทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ปลาหยองจากเนื้อปลาท้ัง 3 ชนดิ คือ ปลานิล ปลาดุก และปลาช่อน ใน

การทำผลิตภัณฑ์ปลาหยอง จากการคิดต้นทุนการผลิตปลาหยองจากเนื้อปลาต่างชนิดกัน พบว่า เนื้อปลาหยองท่ีผลิต

จากเนื้อปลาช่อนมีต้นทุนการผลิตสูงท่ีสุด 111.51 บาท รองลงมาคือปลาหยองท่ีผลิตจากเนื้อปลานิล 74.01 บาท และ 

ปลาหยองท่ีผลิตจากเนื้อปลาดุกมตีน้ทุนการผลิตต่ำท่ีสุด 53.01 บาท 

จากการศึกษาความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคต่อปลาหยองท่ีผลิตด้วยเนื้อปลาต่างชนิดกัน  

3 ชนิด พบว่า ปลาหยองท่ีผลิตจากเนื้อปลาช่อนได้รับความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคมากท่ีสุด การศึกษา

ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาหยองโดยใช้เนื้อปลาต่างชนิดกัน พบว่า เนื้อปลาช่อนมีต้นทุนการผลิตสูงท่ีสุด  

แต่เนื่องด้วยปลาหยองท่ีผลิตด้วยเนื้อปลาช่อนได้ปริมาณมากกว่าเนื้อปลาดุก และเนื้อปลานิล ส่งผลให้ผู้ผลิตสามารถ 

ทำกำไรได้มากกว่า 

 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาชนิดของเครื่องเทศ สมุนไพร และเคร่ืองปรุงรสอื่น ๆ ท่ีนิยมในท้องตลาดเพื่อ

นำมาพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ปลาหยองให้เหมาะสมกับวัย และความตอ้งการของกลุ่มผู้บริโภค 
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ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาซิว โดยเครื่องหมายโมเลกลุไอเอสเอสอาร์ 

Genetic diversity of Minow (Subfamily Danioninae) using ISSR molecular marker 
 

จักรกริช กาจันทร์1, สุมาลี พิมพันธุ์2 และ สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง2* 

Jukkrit Kachan1, Sumalee Phimphan2 and Surachest Aiumsumang2* 

 

บทคัดย่อ   

 การศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษา โพลีมอฟิซึม ของลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล ไอเอสเอสอาร์ 

 ผลจากการศกึษาพบว่าไพรเมอร์ UBC-808 มคีวามเหมาะสมในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ มแีถบดีเอ็นเอปรากฏท้ังหมด 

57 แถบ โดยขนาดโมเลกุลอยู่ระหว่าง 200 – 950 คู่เบส แถบจากการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของปลาซิว

ทั้ง 11 ชนิด ผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการพบว่ามีค่าประสิทธิภาพความเหมือนอยู่ในช่วง 0.63-1.00  

โดยปลาซิวแถบดำและปลาซิวหนวดยาวมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมใกล้ชิดกันมากที่สุด จากผลการสร้างแผนภูมิ

ความสัมพันธ์พบว่าสามารถแยกปลาซิวออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ภายในกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย ปลาซิวเจ้าฟ้า ปลาซิว 

สามจุด ปลาซิวข้างขวานเล็ก ปลาซิวเพชรน้อย ปลาซิวหางแดง และ ปลาซิวหนู โดยปลาซิวเจ้าฟ้ากับปลาซิวสามจุด 

และ ปลาซิวหางแดงกับปลาซิวหนู มีความใกล้ชิดกันมาก ภายในกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยปลาซิวแถบดำ ปลาซิวหนวด

ยาว ปลาซิวข้างขวานใหญ่ ปลาซิวใบไผ่แถบขาว และ ปลาซิวหางกรรไกร โดยปลาซิวแถบดำกับปลาซิวหนวดยาว และ  

ปลาซิวข้างขวานใหญ่กับปลาซิวใบไผ่แถบขาวมคีวามใกล้ชิดกันมาก 
 

คำสำคัญ:  การจำแนก, ปลาซวิ, ไอเอสเอสอาร์ 
 

Abstract 
 The present study was to investigate the polymorphism of DNA fingerprints using the Inter simple 

sequence repeats molecular marker. The results showed that the primer UBC-808 was suitable for increasing the 

DNA content with a total of 57 DNA bands present, with a molecular size ranging from 200 –950 bp bands from 

the genetic correlation analysis of the 11 species. The results of the phylogenetic correlation study showed that the 

efficiency values were in the range of 0.63 to 1.00.  Slender rasbora (Rasbora daniconius)  is the closet to flying 

barb ( Esomus metallicus)  for dendrogram analysis a total of 11 Fish species were divided into 2 major branches 

one branch consisted of Amblypharyngodon chulabhornae, Boraras micros, Trigonostigma espei, B.  maculatus, 

Rasbora borapetensis and B. urophthalmoides the closely related Fish species were A. chulabhornae and B. micros 

and R.  borapetensis and B.  urophthalmoides.  Another branch consiste of R.  daniconius, Esomus metallicus,  

T.  heteromorpha, Danio albolineatus and R.  trilinaeta.  The closely related Fish species were R.  daniconius and  

E. metallicus and T. heteromorpha and D. albolineatus. 
 

Keywords:  Classification, Minnow, ISSR 
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บทนำ 
ปลาซิวเป็นปลาที่อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) วงศ์ย่อยปลาซิว (Danioninae) ปลาในวงศ์นี้มีอยู่ทั่วโลก

มากกว่า 210 สกุล ประมาณ 2,010 ชนิด เนื่องจากปลาซิวเป็นปลาพื้นเมือง พบมากในประเทศไทยอย่างน้อย 204 

ชนิด และมีความหลากหลายของชนิดเป็นอันดับสามของวงศ์ปลาในโลก (ชวลิต, 2540; ชวลิต, 2547) ปลาซิวยังเป็น

ปลาน้ำจืดที่มีขนาดเล็ก พบได้ตามแหล่งน้ำทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย ถึงแม้จะเป็นปลาที่มีขนาดเล็กแต่ก็เป็น

อาหารที่สำคัญกับคนไทยในชาวบ้านในชนบท บางชนิดนิยมนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม นอกจากนี้ยังมีความสำคัญ

ต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ำ โดยเป็นผู้บริโภคลำต้น ๆ และเป็นอาหารของสัตว์อื่น ๆ อีกด้วย ปลาซิวมีหลายชนิดบาง

ชนิดมี และรูปร่างลักษณะท่ีคลา้ยคลึงกันมากซึ่งการจัดจำแนกดว้ยสัณฐานวทิยาเพยีงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ หรือ 

อาจจะมีข้อมูลอยู่ไม่มาก และซับซ้อนในการจัดจำแนก ทางผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาในระดับนิวคลีโอไทด์ 

และจัดจำแนกปลาในกลุ่มปลาซิวด้วยเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อให้ทราบถึงสายววิัฒนาการของปลาซิว 

เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA Marker) หรือเครื่องหมายโมเลกุล (Molecular Marker) มีบทบาทเป็นอย่างมากในงาน

ด้านพันธุศาสตร์การปรับปรุงพันธุ์เนื่องจากมีอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่น้อยเป็นผลทำให้การคัดเลือกหรือการจัด

จำแนกสิ่งมีชีวิตแม่นยำมากขึ้น (สรพงษ์, 2554) เพราะเป็นเครื่องหมายที่มีประสิทธิภาพในการคัดเลือก หรือ บ่งชี้

ความแตกต่างของลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพันธ์ุพชืและสัตว์ 

เทคนิคไอเอสเอสอาร์ (ISSR; Inter simple sequence repeats) เป็นการเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอที่อยู ่ระหว่าง     

ไมโครแซทเทลไลต์ (microsatellite) 2 ตำแหน่ง ไมโครแซทเทลไลต์ คือ ชิ้นดีเอ็นเอบริเวณที่มีลำดับนิวคลีโอไทด์ซ้ำ 

(repetitive DNA) เรียงต่อกันในจีโนม แต่ละชุดประกอบไปด้วย 1-6 นิวคลีโอไทด์ พบได้ในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง ไมโครแซท

เทลไลต์ จะกระจายตัวแบบไม่สม่ำเสมอทั่วจีโนม ส่วนใหญ่พบในบริเวณที่ไม่ใช่ยีน (noncoding region) เครื่องหมาย 

(ISSR) เป็นเครื่องหมายท่ีใช้ง่าย ไม่จำเป็นต้องทราบลำดับนวิคลีโอไทด์มาก่อน ถือว่าเป็นเครื่องหมายท่ีมีคุณภาพมาก

แม้ว่าจะมีการเปลี ่ยนแปลงปริมาณดีเอ็นเอต้นแบบ หรือความเข้มข้นของไพรเมอร์ต่อปฏิกิริยา ในขณะที่ 

การเปลี่ยนแปลงของไพรเมอร์กลับเป็นปัจจัยท่ีสำคัญกับลายพมิพ์ดีเอ็นเอเพราะในเทคนิคอื่น ๆ จะเปลี่ยนไปจากเดิม 

ดังนัน้เทคนิค ISSR เป็นเทคนิคท่ีง่ายต่อการใช้ และมีความเสถียรสูง (สุรินทร์, 2552) 

งานวจิัยนีจ้ึงมจีุดประสงค์เพื่อจำแนกชนิดและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของปลาซิวด้วยเทคนิคไอเอส

เอสอาร์ ซึ่งเป็นประโยชนใ์นการศึกษา และจำแนกสายวิวัฒนาการของปลาจากอดตีมาจนถึงปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

ศกึษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาซิวโดยการใชเ้ครื่องหมายโมเลกุลไอเอสเอสอาร์ (ISSR) 
 

วิธีการดำเนินการวจิัย 

 ตัวอย่างที่นำมาศึกษา 

ตัวอย่างปลาจากลุ่มแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้รับความอนุเคราะห์ตัวอย่างปลาจากสาขา

ชวีวทิยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ท้ังหมด 6 สกุล 11 ชนิดได้แก่ ปลาซิวเจ้าฟ้า (Amblypharyngodon 

chulabhornae) ปลาซิวใบไผ่เล็กแถบขาว (Danio albolineatus) ปลาซิวหนวดยาว (Esomus metallicus) ปลาซิวเพชร

น้อย (Boraras maculatus) ปลาซิวหนู (Boraras urophthalmoides) ปลาซิวสามจุด หรือ ปลาซิวแคระสามจุด (Boraras 

micros) ปลาซิวข้างขวานเล็ก (Trigonostigma espei) ปลาซิวข้างขวานใหญ่ (Trigonostigma heteromorpha) ปลาซิว

หางแดง (Rasbora borapetensis) ปลาซิวแถบดำ (Rasbora daniconius) และปลาซิวหางกรรไกร (Rasbora trilineata)  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

 การสกัดดีเอ็นเอ 

สกัดจีโนมิกซ์ดีเอ็นเอจากชุดสกัดสำเร็จรูป GF-1 Tissue DNA Extraction Kit (Vivantis, Malaysia) และทำ 

การสกัดตามวิธีที่ผู้ผลิตแนะนำ นำตัวอย่างปลาทั้ง 11 ชนิด มาตัดส่วนครีบเป็นชิ้น ๆ  ประมาณ 20 มิลลิกรัม แล้วนำไป

บดด้วย TL buffer 250 ไมโครลิตร เตมิ Proteinase K 10 ไมโครลิตรและ Lysis 12 ไมโครลิตร หลังจากนัน้นำไปบ่มท่ี 65 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที เตมิ TB buffer 560 ไมโครลิตร ป่ันให้เข้ากันแล้วนำไปบ่มอีกครัง้ท่ี 65 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 10 นาที เตมิ Ethanol 20 ไมโครลิตร ป่ันให้เข้ากัน ยา้ยตัวอย่างใส่ Filter 650 ไมโครลิตร แล้วนำไปป่ันเหวี่ยงท่ี 

8,600 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที เติม Wash buffer 650 ไมโครลิตรลงใน GD column แล้วนำไปปั่นเหวี่ยงที่ 8,600 

รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที ดูดส่วนที่ใสด้านบนลงใน Collection นำไปปั่นเหวี่ยงอีกครั้งที่ 13,000 รอบต่อนาที  

เป็นเวลา 1 นาที เติม Elution buffer 50-100 ไมโครลิตร แล้วนำไปปั่นเหวี่ยงอีกครั้งที่ 13,000 รอบต่อนาทีเป็นเวลา  

1 นาที ยา้ยส่วนใสด้านล่างใส่ Filter เก็บตัวอย่างแล้วนำไปเก็บไวท่ี้ตู้เก็บตัวอย่างอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

ตรวจสอบคุณภาพจีโนมกิซ์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิคเจลอเิล็กโตรโฟรีซิส (Gel electrophoresis) 

เตรียมอะกาโรสเจล (agarose gel) ยี่หอ้ GeneDire รุ่น MB755-0100, Taiwan ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์นำไป

ละลายใน 1x TBE buffer เมื่อละลายจนหมด เทอะกาโรสลงในถาดเตรียมเจล ปล่อยให้เจลแข็งตัวที่อุณหภูมิห้องเป็น

เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นย้ายเจลลงในเครื่องอิเล็กโตรโฟรีซิส ยี่ห้อ MUPID รุ่น AC 100-240 โวลต์ เติม 1x TBE 

buffer ลงจนท่วมเจล หยดตัวอย่างดีเอ ็นเอผสมกับสารเรืองแสงยี ่ห ้อ novel juice buffer DNA staining reagent  

(Bio-Helix, Taiwan) อัตราส่วน 2:5 ไมโครลิตร จากนั ้นนำไปโหลดลงช่องเจลตามลำดับทำการติดตั ้งเครื ่องจ่าย

กระแสไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้า 100 โวลต์ นาน 30 นาที นำแผ่นอะกาโรสเจลไปตรวจสอบคุณภาพของจีโนมิกซ์ดีเอ็นเอ

ด้วยเคร่ืองถ่ายภาพเจล รุ่น Dark Hood DH-50 ของบริษัท Biosteps ดังแสดงในภาพท่ี 1 
 

  การเพิ่มปรมิาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิรยิาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction ; PCR) 

เพิ่มปริมาณชิ้นส่วนดีเอ็นเอด้วยเทคนิคไอเอสเอสอาร์ (ISSR) ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (PCR) ใน

สารละลายซึ่งประกอบด้วย สารละลายดีเอ็นเอของปลาซิว ที่มีความเข้มข้น 100 นาโนกรัม ปริมาตร 2 ไมโครลิตร 

buffer A 5 ไมโครลิตร MgCl2 3 ไมโครลิตร DNA taq polymerase 0.4 ไมโครลิตร dTP 1.6 ไมโครลิตร dH2O 34 

ไมโครลิตรและไพรเมอร์สำหรับใช้ในการเพิ ่มปริมาณดีเอ็นเอ ได้แก่ UBC-807 (5’AGAGAGAGAGAG AGAGT3’),  

UBC-808 (5’AGAGAGAGAGAGAGAGC3’) และ UBC-847 (5’CACACACACACACACAAC3’) (จุไรรัตน์ หวังเป็น และ

คณะ)  ทำปฏิกิริยาโดยขั ้นตอน Pre –denaturation ที ่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที Denaturation  

94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 วินาที Annealing ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 วินาที และ Extension  

ที ่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เวลา 50 วินาที โดยทำปฏิกิริยาทั ้งหมด 31 รอบ และขั ้นตอน Final extension  

7 2  

องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 นาที จากนัน้เก็บตัวอย่างไวท่ี้อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
 

 การตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิคไอเอสเอสอาร์ 

เตรียมอะกาโรสเจล ตามวิธีเดียวกับการตรวจสอบจีโนมิกซ์ดีเอ็นเอ และนำผลผลิตจากปฏิกิริยาลูกโซ่ 

พอลิเมอเรส (PCR product) มาตรวจสอบบนอะกาโรสเจล 1 เปอร์เซ็นต์ และตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยเครื่อง

ถ่ายภาพเจล บันทึกผลแถบของดีเอ็นเอที่เกิดขึ้น โดยถ้าปรากฏแถบดีเอ็นเอให้เป็น 1 และไม่ปรากฏแถบดีเอ็นเอ  

ณ ตำแหน่งเดียวกันให้เป็น 0 นำผลมาวเิคราะห์ค่าดัชนีความเหมือน (similalyty coefficient) ด้วยโปรแกรม NTSYS-pc 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

รุ่น 2.10p จากนั้นสร้างแผนภูมคิวามสัมพันธ์ (dendrogram) ด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบ UPGMA (unweighted pair group 

method with arithmetic mean) (Rohlf, 2002) ดังแสดงในภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที่ 1 จีโนมกิซ์ดีเอ็นเอปลาซิว โดย M = ดีเอน็เอมาตรฐาน ช่องท่ี 1 = ซิวเจ้าฟ้า ช่องท่ี 2 = ซิวควายแถบดำ ช่องท่ี    

3 = ซิวหนวดยาว ช่องที่ 4 = ซิวข้างขวานใหญ่ ช่องที่ 5 = ซิวหางกรรไกร ช่องที่ 6 = ซิวหางแดง ช่องที่ 7 = ซิวหนู 

ช่องท่ี 8 = ซิวเพชรนอ้ย ช่องท่ี 9 = ซิวใบไผ่แถบขาว ช่องท่ี 10 = ซิวข้างขวานเล็ก  และช่องท่ี 11 = ซิวสามจุด 
 

 
ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสด้วยเทคนิค ISSR ของปลาซิว 

โดยใช้ไพรเมอร์รหัส UBC-808 M = ดีเอ็นเอมาตรฐาน ช่องที่ 1 = ซิวเจ้าฟ้า ช่องที่ 2 = ซิวควายแถบดำ ช่องที่ 3 = 

ซิว-หนวดยาว ช่องท่ี 4 = ซิวข้างขวานใหญ่ ช่องท่ี 5 = ซิวหางกรรไกร ช่องท่ี 6 = ซิวหางแดง ช่องท่ี 7 = ซิวหนู ช่องท่ี             

8 = ซิวเพชรนอ้ย ช่องท่ี 9 = ซิวใบไผ่แถบขาว ช่องท่ี 10 = ซิวข้างขวานเล็ก และช่องท่ี 11 = ซิวสามจุด 
 

ผลการศึกษา 
 เมื่อนำข้อมลูนวิคลีโอไทด์ของปลาซิวท้ังหมด 11 ชนดิ มาคำนวณหาค่าดัชนคีวามเหมือน และ ความแตกต่างที่

ได้จากขั้นตอน PCR (Polymerase chain reaction) มาวิเคราะห์ใช้สูตรคำนวณของ Nei และ Li (Nei and Li 1979) จากนั้น

นำมาจัดกลุ่มด้วยวิธีหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต UPGMA เพื่อสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (Dendrogram) พบว่า 

มีค่าสัมประสิทธิ์ความเหมือนอยู่ในช่วง 0.63 ถึง 1.00 ซึ่งไพรเมอร์ชุดที่ 2 (UBC-808) 5’AGAGAGAGAGAGAG AGC3’ 

ซึ่งเป็นไพรเมอร์ท่ีมีคุณภาพมากกว่าไพรเมอร์ชุดอื่น ๆ ซึ่งแถบดีเอ็นเอท่ีปรากฏท้ังหมด 57 แถบ ขนาดของโมเลกุลอยู่ท่ี 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

200 – 950 bp (ภาพที่ 2) เมื่อนำมาสร้างเป็นแผนภูมิต้นไม้ (Dendrogram) จะแยกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ เมื่อพิจารณา

แผนภูมิความสัมพันธ์พบว่า ภายในกลุ่มท่ี 1 ปลาซิวเจ้าฟา้ ปลาซิวสามจุด ปลาซิวข้างขวานเล็ก ปลาซิวเพชรน้อย ปลา

ซิวหางแดง และ ปลาซิวหนู ปลาซิวแถบดำ ปลาซิวหนวดยาว ปลาซิวข้างขวานใหญ่ ปลาซิวใบไผ่แถบขาว และ ปลาซิว

หางกรรไกร (ภาพท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ภาพ Dendrogram ท่ีได้จากการวเิคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของดเีอ็นเอปลาซิวโดยใชเ้ทคนิค ISSR       

1 = ซิวเจ้าฟ้า 2 = ซิวควายแถบดำ 3 = ซิวหนวดยาว 4 = ซิวข้างขวานใหญ่ 5 = ซิวหางกรรไกร 6 = ซิวหางแดง  

7 = ซิวหนู 8 = ซิวเพชรนอ้ย 9 = ซิวใบไผ่แถบขาว  10 = ซิวข้างขวานเล็ก  และ  11 = ซิวสามจุด 
 

ค่าความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรม (Similality) จะสังเกตได้ว่าจะมีค่าที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตั้งแต่ 0.63 – 

1.00 ซึ่งค่าความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรม ที่ดีที่สุดอยู่ที่ 1.00 จะมีเพียงปลาหนึ่งคู่เท่านั้น คือ หมายเลข 2 (ปลาซิว 

แถบดำ) กับ หมายเลข 3 (ปลาซิวหนวดยาว) ค่าความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรม ที่ดีเป็นอันดับสองอยู่ที่ 0.92 ซึ่งจะมี

ทั้งหมดสองคู่ คือ หมายเลข 1 (ปลาซิวเจ้าฟ้า) กับ หมายเลข 11 (ปลาซิวสามจุด) และ หมายเลข 6 (ปลาซิวหางแดง) กับ 

หมายเลข 7 (ปลาซิวหนู) และค่าความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรม ที่ดีเป็นอันดับสามอยู่ที่ 0.82 มีทั้งหมดหนึ่งคู่ คือ 

หมายเลข 4 (ปลาซิวข้างขวานใหญ่) กับ หมายเลข 9 (ปลาซิวใบไผ่แถบขาว) ซึ่ง หมายเลข 10 (ปลาซิวข้างขวานเล็ก) จะมี

ค่าความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรมอยู่ประมาณ 0.88 – 0.92 เมื่อกับคู่ที่ หมายเลข 1 เทียบกับ หมายเลข 10 และ 

หมายเลข 8 (ปลาซิวเพชรน้อย) จะมีค่าความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมอยู่ประมาณ0.75 – 0.88 เมือเทียบกับ หมายเลข 

10 ถือว่าเป็นค่าที่น้อยที่สุดในกลุ่มที่หนึ่ง ในกลุ่มที่สอง จะมีหมายเลข 5 (ปลาซิวหางกรรไกร) มีค่าความคล้ายคลึงทาง

พันธุกรรมอยู่ท่ี 0.64 – 0.75 เมื่อเทียบกับ คู่หมายเลข 2 เทียบกับ หมายเลข 3 ซึ่งเป็นค่าท่ีน้อยท่ีสุดในกลุ่มท่ีสอง 
 

อภิปรายผล 
 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของปลาซิวท้ัง 11 ชนิด ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล ISSR พบว่าสามารถ

จำแนกความแตกต่างได้ด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอจำเพาะแต่ละชนิด ค่าความคล้ายคลึงทางพันธุกรรม (Similarity) อยู่

ระหว่าง 0.63 ถึง 1.00 แสดงให้เห็นว่าในการใช้เครื่องหมายโมเลกุล ISSR สามารถบ่งบอกความหลากหลายทาง

พันธุกรรมกันมาก ปลาซิวบางชนิดมีความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรมมาก เพราะมีลักษณะบางประการที่เหมือนกัน 

ได้แก่ ปลาซิวหนวดยาว (Esomus metallicus) เทียบกับ ปลาซิวแถบดำ (Rasbora daniconius) เช่น ปลาท้ังสองชนิดนี้มี

ปลาซวิเจ้าฟ้า 

ปลาซวิสามจุด 

ปลาซวิขา้งขวานเล็ก 

ปลาซวิเพชรน้อย 

ปลาซวิหางแดง 

ปลาซวิหนู 

ปลาซวิแถบดำ 

ปลาซวิหนวดยาว 

ปลาซวิขา้งขวานใหญ่ 

ปลาซวิใบไผ่แถบขาว 

ปลาซวิหางกรรไกร 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

แถบสีดำหนาพาดข้างลำตัว และ มีการจัดเรียงเกล็ดที่เหมือนกัน ปลาซิวเจ้าฟ้า (Amblypharyngodon chulabhornae) 

เทียบกับ ปลาซิวหนู (Boraras urophthalmoides) จะมีลักษณะตัวที่ใสสามารถมองผ่านได้ จุดเชื้องของครีบหลังจะอยู่

บริเวณเดียวกัน และ บริเวณหางจะคอดเว้าเหมือนกัน และ ปลาซิวข้างขวานใหญ่ (Trigonostigma heteromorpha) 

เทียบกับ ปลาซิวใบไผ่แถบขาว (Danio albolineatus) จะมีลักษณะลำตัวแบนเรียวมีการจัดเรียงของเกล็ดไปในทิศทาง

เดียวกันมักพบการกระจายพันธุ์อยู่ในบริเวณเดียวกัน (ภาสกร, 2557) อาจจะทำให้ช่วงหนึ่งในชีวิตของปลาทั้งสอง

ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกันซึ่งอาจจะทำให้ลำดับนิวคลีโอไทด์คล้ายกันซึ่งเหตุผลทางพันธุกรรมอาจจะทำไปสู่การจัด

กลุ่มเป็นไปในลักษณะท่ีปรากฏ ซึ่งตัวอย่างปลาท่ีนำศกึษาจะมคีวามแตกต่างกันทางสายพันธ์ุในกลุ่มเดียวกัน รวมท้ัง

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางประการที่แตกต่างกันแต่พบว่าความแตกต่างทางพันธุกรรมไม่มาก เช่นเดียวกับผล

การศึกษาของ Mabee et al, (2007)  ที ่ทำการศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลาในวงศ์ Cyprinidae  

ได้กล่าวว่าปลาในสกุล Rasbora และ ปลาในสกุล Boraras จะมีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกันมาก ถึงแม้ว่าปลาทั้ง

สองชนิดนีจ้ะเป็นคนละชนดิแต่มลีำดับนวิคลีโอไทด์ท่ีคลา้ยคลึงกัน และยังสามารถจัดกลุ่มปลาในสกุล Trigonostigma 

กับ ปลาสกุล (Danio) และ ปลาในสกุล Amblypharyngodon กับ ปลาในสกุล Boraras ได้ออกเป็นสองกลุ่ม เพราะปลา

เหล่านี้มีลำดับนิวคลีโอไทป์ที่แตกต่างกันอย่างเหตุได้ชัด ในขณะเดียวกัน ดุจฤดี และ คณะ (2556) ใช้ยีน COI; 

Cytochrome c oxidase I ในการศึกษาการจัดกลุ่มปลาซิวสามารถแยกปลาซิวหนวดยาว (Esomus metallicus) และ 

ปลาซิวแถบดำ (Rasbora daniconius) ออกเป็นสองกลุ่ม กล่าวว่าปลาทั้งสองชนิดนี้มีลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ค่อนข้าง

แตกต่างกันจึงแยกออกได้เป็นสองกลุ่ม ซึ ่งให้ผลไม่สอดคล้องกับงานวิจัยในครั ้งนี ้ ซึ ่งผลงานวิจัยในครั ้งนี้ใช้

เครื่องหมาย ISSR; Inter simple sequence repeats เป็นการแสดงลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่เกิดจาก โพลีมอฟิซึม อาจมี 

การให้ผลที่แม่นยำในระดับหนึ่งซึ่งต่างจากเครื่องหมายที่ใช้ชุดข้อมูล DNA Sequeneing ของยีน COI แต่เครื่องหมาย 

ISSR จะมีความหลากหลายในการจำแนกเนื่องจากเครื่องหมายโมเลกุลใช้เวลาทำที่สั้น และ มีราคาถูกกว่ามีจึง 

การนำมาใช้ในการทำงานทางดา้นดีเอ็นเอได้อย่างแพร่หลาย และไม่จำเป็นต้องทราบนิวคลีโอไทด์มาก่อนสามารถช่วย

ในการประเมินความสัมพันธ์ของปลาซิว และ ศกึษาสายวิวัฒนาการของปลาซิวได้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 เทคนิคไอเอสเอสอาร์ (ISSR) สามารถจำแนกความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลาซิวทั้งหมด 11 ชนิด โดยใช้

ไพรเมอร์ที่ 2 (UBC-808) เพื่อสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและนำไปสร้างแผนภูมิ

ความสัมพันธ์ (Dendrogram) พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มปลาซิวออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ภายในกลุ่มที่ 1 คือ ปลาซิวเจ้าฟ้า 

ปลาซิวสามจุด ปลาซิวข้างขวานเล็ก ปลาซิวเพชรน้อย ปลาซิวหางแดง และ ปลาซิวหนู ซึ่งภายในกลุ่มท่ี 1 จะมี 2 กลุ่ม

ย่อยที่มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกัน ได้แก่ ปลาซิวเจ้าฟ้า เทียบกับ ปลาซิวสามจุด และ ปลาซิวหางแดง เทียบกับ 

ปลาซิวหนู และอีกหนึ่งกลุ่มจะแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ปลาซิวแถบดำ ปลาซิวหนวดยาว ปลาซิวข้างขวาน

ใหญ่ ปลาซิวใบไผ่แถบขาว และ ปลาซิวหางกรรไกร ซึ่งภายในกลุ่มที่ 2 จะมีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกันมากที่สุด

เพยีงสองคู่ไดแ้ก่ ปลาซิวแถบดำ เทียบกับ ปลาซิวหนวดยาว และ ปลาซิวข้างขวานใหญ ่เทียบกับ ปลาซิวใบไผ่แถบขาว 

ซึ่งภายในกลุ่มที่ 2 จะมีเพียงหนึ่งกลุ่มย่อย คือ ปลาซิวแถบดำ เทียบกับ ปลาซิวหนวดยาว จะมีความใกล้ชิดทาง

พันธุกรรมกันมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ ปลาซิวหางกรรไกรมีความแตกต่างทางพันธุกรรมกับกลุ่มอื่นๆ ดังนั้น

การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโดยการใช้เทคนิคไอเอสเอสอาร์ แสดงให้เห็นว่าเทคนิคนี้สามารถบอกถึงความ

ใกล้ชิดกันของปลาซิวท้ัง 11 ชนดิ ซึ่งงานวจิัยในครังนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการศกึษาสายววิัฒนาการของปลาซิวได้ 

 

  



37 
 

-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณหลักสูตรสาขาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ท่ีให้

การเอื้อเฟื้อสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ และ เคร่ืองมอืในการทำวิจัย และขอขอบพระคุณกลุ่มวจิัยพันธุศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ตัวอย่างปลาซิวทั้งหมด ขอขอบพระคุณ เพื่อนนักศึกษาสาขาชีววิทยาที่คอย

ช่วยเหลอืในทุก ๆ ด้านในการทำวิจัย 
 

เอกสารอ้างอิง 

ชวลิต. (2540). ปลาน้ำจืดในประเทศไทย. (พมิพ์คร้ังท่ี 1). สำนักพมิพ์ กรุงเทพฯ. 

ชวลิต. (2547).  ปลาน้ำจืดในประเทศไทยและการเลี้ยงปลา. (พมิพ์คร้ังท่ี 2). สำนักพมิพ์ กรุงเทพฯ  สารคดี.  

สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. (2552). เครื่องหมายดเีอ็นเอ จากพื้นฐานสู่การประยุกต์. (พมิพ์คร้ังท่ี 1). สำนักพมิพ์

 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.   

สรพงษ์ เบญจศรี. (2554). เครื่องหมายโมเลกุลสำหรับการปรับปรุงพันธุพ์ืช. วารสารวชิาการ 

 มหาวทิยาลัยขอนแก่น 39:350-363. 

ดุจฤดี ปานพรหมมนิทร์ บุษบง ศรีอ่อนคง และ นนทรี ปานพรหมมนิทร์. (2556). การจำแนกชนิดปลาซิว 

 วงศ์ย่อยRasborinae 12 ชนิดโดยใช้ดเีอ็นเอบารโ์ค้ด วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 41  

 ฉบับท่ี 1, หนา้ท่ี 460-465. 

ภัทราพร มูลทรัพย์. (2561). การเปรียบเทียบและการจัดกลุ่มพันธุ์ข้าวในกลุ่มประเทศแถบอนิโดจีน โดยใช้

 เครื่องหมายดีเอ็นเอ. (วทิยานิพนธ์ปริญาญาวทิยาศาสตรมหบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,

 บางเขน กรุงเทพฯ. 

ภาสกร แสงจันแดง. (2557). สารานุกรมปลานำ้จืด. พมิพ์คร้ังท่ี 1.  สำนักพมิพ์ กรุงเทพฯ. 

Nei M., Li W.H. (1979): Mathematical model for studying genetic variation in terms of   

 restrictionendonucleases. Proc. Nat. Acad Sci., USA, 76: 5269–5273 

Mabee, P.M., G. Arratia, M. Coburn, M. Haendel, E.J.Hilton, J.G. Lundberg, R.L. Mayden, N. Rios,   

 and M.Westerfield. (2007). Connecting evolutionary morphologyto genomics using ontologies

 : A case study fromCypriniformes including zebrafish. J. Exp. Zool.   

 (Mol.Dev. Evol.) 308B:655-668 

Rohlf, F.J. 2002. NTSYS- pc Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System, Applied  

Biostatistics, Inc., New York. 



38 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

การปนเปือ้นไมโครพลาสติกในหอยแครงบริเวณหาดโคลนจังหวัดเพชรบุร ี

Microplastics contamination in blood cookles (Tegillarca granosa) from Mud 

Flats of Phetchaburi province 
 

ปัทมาพร ยอดสันติ1*, นพพล มิ่งเมอืง2 และ ชนิดา ศรีสาคร3 

Pattamaporn Yodsanti1*, Noppon Mingmuang2 and Chanida Srisakorn3 
 

บทคัดย่อ 

 การปนเปือ้นไมโครพลาสตกิในสิ่งแวดล้อมถูกจัดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก เนื่องจากไมโครพลาสติก

ถูกสำรวจพบในระบบนิเวศทุกประเภท รวมถึงในสัตว์ทะเลชนิดต่าง ๆ ซึ่งนำมาสู่ความวิตกกังวลท่ีไมโครพลาสติกจะ

เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในท่ีสุด การศึกษานี้จึงทำการศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติกใน

หอยแครงท่ีอาศัยบริเวณหาดโคลนในจังหวัดเพชรบุรี โดยทำการรวบรวมตัวอย่างหอยแครงจำนวน 150 ตัวอย่าง  

เพื่อศึกษาจำนวน ขนาด ลักษณะและชนิดของไมโครพลาสตกิ ผลการศึกษาพบว่า ไมโครพลาสตกิถูกพบในหอยแครง

ทุกตัว จำนวนเฉลี่ยเท่ากับ 6.28  2.67 ชิ้นต่อตัว ขนาดของไมโครพลาสติกอยู่ในช่วงระหว่าง 48.13-4,624.98 

ไมครอน สีท่ีพบมากท่ีสุด ได้แก่ สีน้ำเงิน สีใส และสีดำ ลักษณะของไมโครพลาสติกท่ีพบในหอยแครง ได้แก่ เส้นใย 

และชิ้น ชนิดไมโครพลาสติกเหล่านี้ส่วนใหญ่ คอื เซลลูโลส พอลิโพรพลิีน และพอลิเอสเตอร์ ซึ่งแหล่งกำเนิดท่ีสำคัญ

มาจากเส้นใยของสิ่งทอ บรรจุภัณฑ์อาหาร ยางไฟเบอร์กลาส อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำประมง และน้ำท้ิงจากชุมชน  

ซึ่งผลการศกึษานี้เป็นขอ้มูลสำคัญสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยและนำ้ทิ้งจากชมุชน โดยเฉพาะขยะพลาสติก       
 

คำสำคัญ:  ไมโครพลาสตกิ, หอยแครง, หาดโคลน  
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Abstract  
Microplastic contamination in the environment is considered a global environmental problem because 

microplastics are being explored in all types of ecosystems, including marine animals. This issue has raised concerns 

that microplastics will enter the food chain and affect humans. This study aimed to investigate microplastic 

contamination in blood cockles living on mud flats in Phetchaburi province. 15 0  blood cockles were collected to 

study the number, size, characteristics, and types of microplastics. The findings showed that microplastics were 

found in all blood cockles with a mean concentration of 6.28  2.67 items/individual and a range of size 48.13-

4,624.98 microns. The colors commonly found in blood cockles were blue, clear, and black, mostly fiber and 

fragment in shape. Most of these types of microplastics were cellulose, polypropylene, and polyester. The main 

sources of these three microplastics were textile fibers, food packaging, fiberglass rubber, fishing equipment, and 

municipal wastewater. The results of this study provide valuable information for municipal solid waste and 

wastewater management, especially plastic waste. 
 

Keywords: Microplastics, Blood Cockles, Mud Flats  
 

บทนำ 

ผลิตภัณฑ์พลาสติกได้รับความนิยมแพร่หลายท่ัวโลก เนื่องจากคุณสมบัติท่ีคงทน นํ้าหนักเบา และราคาถูก  

มกีารคาดการณ์ว่าตัง้แต่คร้ังท่ีพลาสติกถูกผลิตขึ้นคร้ังแรกจนถึงปัจจุบันมีพลาสตกิมากถึง 8,300,000,000 เมตริกตัน

ถูกผลิตขึน้ (Geyer et al., 2017) แต่ข้อเสียของผลิตภัณฑ์พลาสติก คือ การย่อยสลายใชเ้วลานานมาก เช่น ถุงพลาสติก 

10-20 ปี ขวดนํ้าพลาสติก 450 ปี เอ็นตกปลา 600 ปี เป็นต้น การย่อยสลายของพลาสติกจากกระบวนการทางเคมี 

การย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในสิ่งแวดลอ้ม และการย่อยสลายจากความร้อนของดวงอาทิตย์ ทำให้พลาสติกแตกตัวและ

มีขนาดเล็กลง จึงสามารถแพร่กระจายไปในสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะพลาสติกท่ีแตกตัวและมีขนาดไม่เกิน  

5 มิลลิเมตรท่ีเรียกว่า “ไมโครพลาสติก” (Law and Thompson, 2014; UNEP, 2016) ซึ่งจัดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ี

ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศท่ัวโลก เช่น การกินไมโครพลาสติกของสัตว์ทะเลเนื่องจากไมโครพลาสติก 

มลีักษณะหรือสีคล้ายกับแพลงกต์อนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ อีกท้ังไมโครพลาสติกเป็นวัสดุตัวกลางในการสะสมโลหะ

หนักหรือสารอนิทรีย์ท่ีเป็นอนัตรายต่อห่วงโซ่อาหารซึ่งสามารถถ่ายทอดสู่มนุษย์ได ้(Baechler et al., 2019) 

การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมถูกตรวจพบได้ในหลายแหล่งท่ัวโลก  เช่น ใกล้ยอดเขาเอเวอเรสต์ 

(Imogen et al., 2020) หาดทรายของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Korez, Gutow, and Saborowski, 2019) น้ำทะเลบริเวณ

ชายฝั่งของประเทศเกาหลีใต้ (Jung et al., 2015) ปากแม่น้ำเจ้าพระยา (Anh and Babel, 2020) เป็นต้น นอกจากนี้ยัง

พบการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในสัตว์น้ำจืดท่ีมนุษย์ใช้เป็นอาหาร  เช่น  ปลาหมอ ปลาสวาย  ปลาดุก เป็นต้น (Sarijan 

et al., 2019)  ส่วนตัวอย่างของสัตว์ทะเลท่ีเป็นอาหารของมนุษย์และพบการปนเปื้อนไมโครพลาสติก  เช่น ปลาจาระ

เม็ด (Wu et al., 2020) ปลาทูนาครีบเหลือง (Bakir et al., 2020) ปลาซาร์ดีนและปลาแอนโชวี่ (Maria et al., 2020) 

หอยเสียบและหอยกระปุก (ปิติพงษ์ และคณะ, 2559) เป็นต้น 

จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีติดกับอ่าวไทย แม่นํ้าสายหลักของจังหวัดได้แก่ แม่นํ้าเพชรบุรี ซึ่งมีต้น

กำเนดิจากเทือกเขาตะนาวศรีและไหลออกสู่อ่าวไทยท่ีอำเภอบ้านแหลม บริเวณนี้มลีักษณะเป็นปากแม่นํา้และมีการทับ

ถมของตะกอนท่ีถูกพัดพามากับแม่นํ้าเพชรบุรีเกิดเป็นหาดโคลน หาดโคลนนี้เป็นแหล่งท่ีอยู่ท่ีเหมาะสมของสัตว์ทะเล

หลายชนิดโดยเฉพาะหอยแครง ในพื้นท่ีตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีถือเป็นแหล่งหอยแครงตาม
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ธรรมชาติแหล่งใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2563)  

หอยแครง (Tegillarca granosa) เป็นหอยสองฝาท่ีนิยมนำมาบริโภค เนื่องจากมีรสชาติดีและมีคุณค่าทางอาหาร 

หอยแครงอาศัยอยู่บริเวณพื้นทะเลท่ีเป็นโคลนและกินแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหาร ด้วยพื้นท่ีอยู่

อาศัยและพฤติกรรมการกินอาหาร หอยแครงจึงเป็นสัตว์ท่ีอาจจะมีการปนเปื้อนไมโครพลาสติกได้ อีกทั้งหอยแครงยัง

เป็นสัตว์ท่ีมีความจำกัดในการเคลื่อนท่ี ผู้วิจัยจึงเลือกหอยแครงเป็นตัวอย่างในการศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติก

เพื่อตอบคำถามของงานวิจัย ได้แก่ (1) หอยแครงท่ีเจริญเติบโตตามธรรมชาติและอาศัยอยู่บริเวณหาดโคลนมี 

การปนเปื้อนไมโครพลาสติกหรือไม่ และ (2) ไมโครพลาสติกที่พบในหอยแครงมีลักษณะทางกายภาพอย่างไรและเป็น 

ไมโครพลาสติกชนิดใด คำตอบของงานวิจัยจะเป็นข้อมูลเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับแหล่งท่ีมาของไมโครพลาสติก และ

นำมาสู่การกำหนดแนวทางการจัดการนํ้าเสียและการจัดการขยะพลาสติกในพื้นท่ีใกล้กับแม่นํ้าเพชรบุรีและพื้นท่ี

ใกล้เคียงท่ีส่งผลกระทบต่อปากแม่นํ้าเพชรบุรีเพื่อให้เกิดผลกระทบท่ีสำคัญ ได้แก่ การปนเปื้อนไมโครพลาสติกใน

หอยแครงลดลง และประชาชนเสีย่งต่อการบริโภคหอยแครงท่ีปนเปือ้นไมโครพลาสตกินอ้ยลง  
 

วิธีการวจิัย 
1. การรวบรวมตัวอย่างหอยแครง 

หอยแครงท่ีใชใ้นงานวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยซื้อจากแม่ค้าท่ีรับซื้อหอยแครงจากชาวประมงพื้นบ้านท่ีเก็บหอยแครง

บริเวณหาดโคลนในตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ดังภาพท่ี 1 โดยรวบรวมตัวอย่างหอยแครง

จำนวน 3 ครัง้ในช่วงเดอืนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2565 ซึ่งในแต่ละครัง้จะรวบรวมตวัอย่างหอยแครงจำนวน 

50 ตัวอย่างและรวมตัวอย่างหอยแครงท่ีใชใ้นการวจิัยน้ีท้ังหมด 150 ตัว  หอยแครงท่ีรวบรวมได้ในแต่ละคร้ังจะถูกแช่

นำ้แข็งในกล่องโฟมและทำการวิเคราะห์ไมโครพลาสตกิทันทีในห้องปฏบัิติการเคมี ศูนย์วทิยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงพื้นท่ีเก็บตัวอย่างหอยแครงในตำบลบางขนุไทร จงัหวัดเพชรบุรี 
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2. วธีิวิเคราะห์ไมโครพลาสติก 

การแยกไมโครพลาสตกิออกจากเนื้อเยื่อของหอยแครงมขีัน้ตอน ดังนี ้

2.1 การเตรียมอุปกรณ์เบือ้งต้น 

2.1.1 กรองของเหลวท้ังหมดท่ีใช้ในการวิเคราะห์ด้วยกระดาษกรอง GF/C ซึ่งของเหลวเหล่านั้น 

ได้แก่ นำ้ประปา โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ความเขม้ขน้ร้อยละ 10 (10% KOH) และสารละลายโซเดยีมคลอไรด์ 

2.1.2 ภาชนะและเคร่ืองแก้วต่าง ๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะต้องล้างด้วยน้ำประปาจากข้อ 2.1.1 

จำนวน 3 ครัง้  

2.1.3 อบบีกเกอร์ขนาด 250 มลิลิลิตรท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12 ชั่วโมงก่อนนำมา

ใส่ตัวอย่างกระเพาะและลำไส้ของหอยแครง 

2.2 การเตรียมตัวอย่างสัตว์ทะเลและการย่อยสลายสารอนิทรีย์ 

2.2.1 ชั่งนำ้หนักและวดัขนาดของหอยแครง (ไม่รวมเปลอืก) 

2.2.2 ตัดส่วนระบบทางเดินอาหารของหอยแครงใส่ลงในบกีเกอร์ขนาด 250 มลิลิลิตรท่ีอบแลว้ปิด

ด้วยกระดาษฟอยด ์เพื่อป้องกันสิ่งปนเปือ้นจากภายนอก  

2.2.3 เติม 10% KOH ปริมาตร 20 มิลลิลิตรลงในบีกเกอร์และปิดด้วยกระจกนาฬิกา หลังจากนั้น

นำไปอบท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จนเนื้อเยื่อส่วนระบบทางเดินอาหารของหอยแครงย่อย

สลายท้ังหมด 

2.2.4 เติมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ปริมาตร 50 มิลลิลิตรลงไปในบีกเกอร์แล้วคนเป็นเวลา 3 

นาทีดว้ยแท่งแก้ว จากนั้นปิดด้วยกระจกนาฬิกา และตัง้ท้ิงไวใ้นอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

2.2.5 นำสารละลายใสท่ีอยู่ด้านบนกรองผ่านกระดาษกรอง จากนั้นวางกระดาษกรองไว้ในจาน

เพาะเชือ้ ปิดฝา และปล่อยให้แห้งท่ีอุณหภูมิห้อง 

2.3 การศึกษาลักษณะและปริมาณของไมโครพลาสตกิ 

2.3.1 นำกระดาษกรองท่ีแหง้แลว้มาส่องใตก้ล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอท่ีกำลังขยาย 350 เท่า 

2.3.2 วัดขนาด นับจำนวน จำแนกสีและลักษณะขนาดของไมโครพลาสติกท่ีพบ โดยใช้หลักการ

จำแนกดังนี ้

(1) สีจำแนกออกเป็น 7 สี (Shazani et al., 2019) ได้แก่ สีน้ำเงิน สีเขียว สีแดง สีดำ สี

นำ้ตาล สีขาวขุ่น และสีใส 

(2) ลักษณะจำแนกเป็น 5 ลักษณะ (Khalida et al., 2017) ได้แก่ เส้นใย ชิ้น เม็ด แผ่นบาง 

และแผ่นฟิล์ม 

2.4 การวเิคราะห์ชนดิของไมโครพลาสตกิ 

     วเิคราะห์ประเภทของไมโครพลาสติกด้วยเคร่ืองฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม อินฟาเรดไมโครสโครป (FTIR 

Micro-Spectrometer) 

2.5 การวเิคราะห์ทางสถติิ 
           งานวจิัยนี้ใชส้ถิตเิชงิพรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และรอ้ยละ 
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ผลการศึกษา 

ตัวอย่างหอยแครงท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้มนีำ้หนกัเฉลี่ยไม่รวมเปลือกเท่ากับ 3.39  0.91 กรัม และมีความ

ยาวเฉลี่ยเท่ากับ 3.31  0.25 เซนตเิมตร และพบการปนเป้ือนไมโครพลาสติกในตัวอย่างหอยแครงทุกตวั ซึ่งจำนวน 

ขนาด สี ลักษณะและชนดิของไมโครพลาสติกท่ีพบมรีายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

จำนวนไมโครพลาสติกที่พบในตัวอย่างหอยแครงอยูร่ะหว่าง 1-12 ชิ้นต่อตัว หรือมีจำนวนเฉลี่ยเท่ากับ 6.28 

 2.67 ชิ้นต่อตัว ไมโครพลาสตกิท่ีพบมขีนาดอยูร่ะหวา่ง 48.13-4,624.98 ไมครอน  ในการศึกษาครัง้นี้จำแนกสีของ

ไมโครพลาสติกท่ีพบออกเป็น 7 สี  ได้แก่ สีน้ำเงิน สีเขียว สีแดง สีดำ สีน้ำตาล สีขาวขุ่น และสีใส ซึ่งผลการศึกษา

พบว่า ไมโครพลาสติกสีน้ำเงินและสีใสพบในปริมาณใกล้เคียงกันและพบมากกว่าสีอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

26.63.และร้อยละ 26.42 ตามลำดับ และสีของไมโครพลาสติกท่ีพบรองลงมา ได้แก่ สีดำ สีเขียว และสีแดง ด้วย

สัดส่วนร้อยละ 23.37 ร้อยละ 9.96 และร้อยละ 8.74 ตามลำดับ ดังแสดงในภาพท่ี 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 สัดส่วนร้อยละสขีองไมโครพลาสตกิท่ีพบในหอยแครง 
 

ลักษณะรปูร่างของไมโครพลาสตกิในการศึกษานี้จำแนกเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ เส้นใย ชิน้ เม็ด แผ่นบาง และ

แผ่นฟิล์ม ซึ่งผลการศกึษาพบว่า ลักษณะรูปร่างของไมโครพลาสติกในหอยแครงมเีพียง 2 ลักษณะเท่านั้น ได้แก่ แบบ

เส้นใยและชิ้น โดยแบบเส้นใยเป็นลักษณะท่ีพบมากท่ีสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.17 ในขณะท่ีไมโครพลาสติกท่ีมี

ลักษณะเป็นช้ินพบในสดัส่วนร้อยละ 26.83 ดังแสดงในภาพท่ี 3  

ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างท่ีคาดว่าจะเป็นไมโครพลาสติกแบบเจาะจงจำนวน 105 ชิ้นจากตัวอย่างหอยแครง 21 ตัว 

ไปวเิคราะห์หาชนิดของไมโครพลาสติก พบว่า ตัวอย่างเป็นไมโครพลาสตกิจำนวน 54 ชิ้น โดยสามารถจำแนกได้เป็น

ไมโครพลาสติก 6 ชนิด ได้แก่ เซลลูโลส (cellulose) พอลิโพรพิลีน (polypropylene) พอลิเอทิลีน (polyethylene)  

เซลโลเฟน (cellophane) พอลิเอสเตอร์ (polyester) และพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate; PET)  

เมื่อพิจารณาสัดส่วนพบว่า เซลลูโลสเป็นไมโครพลาสติกชนิดท่ีพบมากท่ีสุดเท่ากับร้อยละ 37.04 ส่วนไมโครพลาสติก

ท่ีพบในสัดส่วนท่ีรองลงมาได้แก่ พอลิโพรพิลีน (ร้อยละ 22.22) พอลิเอสเตอร์ (ร้อยละ 20.37) และเซลโลเฟนเป็น
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ชนิดไมโครพลาสตกิท่ีพบน้อยท่ีสุดเท่ากับร้อยละ 1.85 ดังแสดงในภาพท่ี 4 และภาพท่ี 5 เป็นตัวอย่างของไมโครพลา

สติกต่าง ๆ ท่ีพบในหอยแครง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ลักษณะรปูร่างของไมโครพลาสตกิที่พบในหอยแครง 

                                                    (ก) และ (ข) รูปร่างแบบเส้นใย  

                                                    (ค) และ (ง) รูปร่างแบบชิ้น 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 สัดสว่นร้อยละชนิดของไมโครพลาสตกิที่พบในหอยแครง 
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างของไมโครพลาสติกบางชนิดท่ีพบในหอยแครง 

(ก) เซลลูโลส   (ข) พอลิโพรพลิีน  (ค) พอลเิอสเตอร์ 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
การศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในหอยแครงบริเวณหาดโคลน จังหวัดเพชรบุรีคร้ังนี้ตอบคำถาม 

การวิจัยดังนี้ คือ (1) หอยแครงท่ีเจริญเติบโตตามธรรมชาติและอาศัยอยู่บริเวณหาดโคลนมีการปนเปื้อนไมโคร 

พลาสติกซึ่งมีจำนวนไมโครพลาสติกเฉลี่ย 6.28  2.67 ชิ้นต่อตัว และ (2) ไมโครพลาสติกส่วนใหญ่ท่ีพบมีสีน้ำเงิน

และสีใส ส่วนลักษณะรูปร่างพบไมโครพลาสติกท่ีมลีักษณะเป็นเส้นใยและชิ้นมากท่ีสุด และชนิดไมโครพลาสติกท่ีพบ

ในสัดส่วนมากที่สุด ได้แก่ เซลลูโลส พอลโิพรพลินี พอลเิอสเตอร์ ตามลำดับ และพบเซลโลเฟนในสัดส่วนท่ีนอ้ยท่ีสดุ  

 

 

(ข) 

(ก) 

(ค) 
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จำนวนไมโครพลาสติกที่พบในหอยแครงจากการศึกษาคร้ังนี้มจีำนวนมากกว่าการศึกษาไมโครพลาสติกใน

หอยสองฝาอื่น ๆ เช่น หอยแครง (0.30  0.07 ชิ้นต่อตัว) และหอยแมลงภู่ (1.26  0.10 ชิ้นต่อตัว) ในบริเวณ 

อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Ruairuen et al., 2022) หอยเสียบ (3.13  2.75 ชิ้นต่อตัว) บริเวณชายหาดเจ้า

หลาว จังหวัดจันทบุรี (ปิติพงษ์ และคณะ, 2559) ส่วนไมโครพลาสติกในหอยแครงท่ีเลี้ยงในฟาร์ม (6  1 ชิ้นต่อตัว) 

ในอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (Taa et al., 2022) มีปริมาณใกล้เคียงกับการศึกษาคร้ังนี้ การท่ีไมโครพลา

สตกิที่พบในหอยแครงจากการศึกษาคร้ังน้ีมจีำนวนมากกว่าหอยสองฝาชนดิอื่นเนื่องมาจากหอยแครงอาศัยอยู่ในหาด

โคลนใกล้กับปากแม่น้ำซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีการสะสมตะกอนและขยะมูลฝอยต่าง ๆ ท่ีถูกพัดพามากับกระแสน้ำ 

ประกอบกับหอยแครงมีพฤติกรรมการกินอาหารแบบการกรองกินอาหารท่ีมากับกระแสน้ำและหอยแครงมี 

การเคลื่อนท่ีท่ีค่อนข้างจำกัด ทำให้สามารถสะสมมลสารหรือสิ่งปนเปือ้นท่ีมากับน้ำไดง้่าย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

ของ Devriese et al (2015) ท่ีพบว่าสัตว์ท่ีอาศัยและหาอาหารบริเวณชายฝั่งท่ีมีน้ำตื้นหรือพื้นท่ีบริเวณปากแม่น้ำจะ

พบการปนเปือ้นไมโครพลาสตกิสูงกว่าสัตว์ทะเลท่ีอาศัยและหาอาหารในบริเวณอืน่ ๆ   

สีของไมโครพลาสติกที่พบมากที่สุดในหอยแครงจากการศกึษาครัง้นี้ ได้แก่ สีน้ำเงิน สีใสและสีดำ ซึ่งมคีวาม

สอดคล้องกับสีของไมโครพลาสติกท่ีพบในหอยเสียบและหอยกระปุกท่ีบริเวณชายหาดเจ้าหลาวและหาดคุ้งวิมาน 

จังหวัดจันทบุรี (ปิติพงษ์ และคณะ, 2559) และสีไมโครพลาสติกท่ีพบในหอยแครงและหอยแมลงภู่ บริเวณอ่าว 

บ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Ruairuen et al., 2022)  นอกจากนี้ผลการศึกษาคร้ังนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษา

การปนเปือ้นไมโครพลาสตกิในปลาทะเลของประเทศจีนซึ่งพบไมโครพลาสติกสีน้ำเงนิและสดีำมากกว่าสีอ่ืน ๆ (Wu et 

al., 2020) ไมโครพลาสติกสีน้ำเงินอาจมีแหล่งกำเนิดมาจากอุปกรณ์ในการทำประมง เช่น ตาข่าย ภาชนะบรรจุ

น้ำแข็ง เป็นต้น (Kamalodin and Ali, 2020) ส่วนไมโครพลาสติกสีดำอาจจะเป็นสีเดิมของขยะพลาสติกก่อนจะเกิด 

การแตกตัวเป็นไมโครพลาติก หรืออาจเกิดขึน้จากสีท่ีเคลือบภายนอกหลุดออกไปเนื่องจากกระบวนการทางเคมีหรือ

กระบวนการอื่น ๆ ตามธรรมชาติ (Ruairuen et al., 2022)  

ลักษณะรูปร่างของไมโครพลาสติกท่ีพบมากท่ีสุดในหอยแครงจากการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ลักษณะที่เป็นเส้น

ใยและชิ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปิติพงษ์ และคณะ (2559) และ Ruairuen et al, 2022 และยังสอดคล้องกับ

ลักษณะของไมโครพลาสติกท่ีพบมากในตะกอนดินป่าชายเลน บริเวณปากแม่น้ำจินเจียง ประเทศจีน ท่ีพบลักษณะ

ของไมโครพลาสติกแบบเส้นใยมากกว่าลักษณะอื่น ๆ (Deng et al., 2020) เนื่องจากหาดโคลนซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศัยของ

หอยแครงในการศึกษาคร้ังนี้มีอาณาเขตติดต่อกับป่าชายเลน จึงมีความเป็นไปได้ท่ีไมโครพลาสติกท่ีสะสมอยู่บริเวณ

ป่าชายเลนจะถูกพัดพามายังหาดโคลนด้วยอิทธิพลของกระแสน้ำขึ้นน้ำลง แหล่งกำเนิดของไมโครพลาสติกท่ีมี

ลักษณะเป็นเส้นใยมาจาก 2 แหล่งใหญ่ ได้แก่ เส้นใยจากสิ่งทอ และอุปกรณ์ในการทำประมง เช่น สายเอ็น ตาข่าย

และเชอืก (Theresa et al., 2020)  

ชนิดไมโครพลาสติกท่ีพบมากท่ีสุดจากศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ เซลลูโลส พอลิโพรพิลีน และพอลิเอสเตอร์ ซึ่งมี

ความคล้ายคลึงกับชนิดของไมโครพลาสติกท่ีพบในหอยแครงท่ีเพาะเลี้ยงในฟาร์มท่ีอำเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการท่ีพบไมโครพลาสติกชนิดพอลิโพรพิลีน พอลิเอทิลีน โคพอลิเมอร์ พอลิเอสเตอร์และไนลอนมากกว่า

ชนิดอื่น ๆ (Taa et al., 2022) นอกจากนี้ผลการศึกษาคร้ังนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติก

ของปลาทะเล บริเวณทะเลจีนตะวันออก ซึ่งพบไมโครพลาสติกชนิดเซลลูโลสและเซลโลเฟนมากท่ีสุด (Wu et al., 

2020) ซึ่งเซลลูโลสถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยางไฟเบอร์กลาสและบรรจุภัณฑ์อาหาร ส่วนพอลิโพรพิลีนใช้เป็น

วัตถุดิบในการผลิตสิ่งทอ และทุ่นท่ีใช้ในกิจกรรมประมง ส่วนพอลิเอสเตอร์ถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม

หรือเครื่องใชต้่าง ๆ ท่ีมีผ้าใยสังเคราะห์เป็นสว่นประกอบ เช่น กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น 
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จากลักษณะรูปร่างและชนิดของไมโครพลาสติกท่ีพบในหอยแครง บริเวณหาดโคลน จังหวัดเพชรบุรี 

สามารถสรุปได้ว่า ไมโครพลาสตกิที่พบนี้มีแหล่งกำเนดิมาจากขยะพลาสตกิจำพวกบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์

ในการทำประมง และนำ้ทิง้จากชุมชนโดยเฉพาะนำ้ทิ้งจากการซักผ้า ซึ่งถูกทิง้ลงสูท่ะเลด้วยความไม่ตัง้ใจหรืออาจเกิด

จากการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนท่ียังไม่มีประสิทธิภาพจึงทำให้ขยะพลาสตกิและเส้นใยต่าง ๆ ถูกทำให้มีขนาดเล็กลง

ด้วยกระบวนการทางธรรมชาติและเกิดเป็นไมโครพลาสติกท่ีปนเปื้อนในส่วนต่าง ๆ ของระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการปนเปื้อนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร เมื่อเปรียบกับการศึกษานี้ หอยแครงถือเป็นผู้บริโภคอันดับหนึ่งท่ีพบการปนเปื้อน

ไมโครพลาสติก และเมื่อผู้บริโภคอันดับสูงขึ้นมากินหอยแครงเป็นอาหารย่อมได้รับอันตรายจากไมโครพลาสติกมาก

ขึ้นตามหลักของการสะสมสารพิษในห่วงโซ่อาหาร ดังนั้นจากผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปสู่ 

การจัดทำแผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยเฉพาะขยะพลาสติกและการจัดการน้ำท้ิงชุมชนของพื้นท่ีบริเวณ

ชายฝั่ง รวมถึงแผนการรณรงค์การลดและเลกิใชผ้ลิตภัณฑพ์ลาสตกิเพือ่เป็นการลดปริมาณขยะพลาสตกิอย่างยั่งยืน 
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ปัจจัยขับเคลื่อนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางน้ำในระบบนิเวศอ่างเก็บน้ำเขตร้อน: 

กรณีศกึษาอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 

Drivers enhancing aquatic resource nourishment of tropical reservoir ecosystems: 

A case study of the Ubolratana Reservoir 
 

จารุมาศ เมฆสัมพันธ์1*, จรียา ม่วงสีงาม2 และ สันติ พ่วงเจรญิ3 

Charumas Meksumpun1*, Jeeraya Muangsringam2 and Santi Poungcharean3  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานีมุ้่งเน้นการวเิคราะห์บทบาทของปัจจัยขับเคลื่อนทางสิ่งแวดลอ้มทางน้ำ ที่มีอทิธิพลต่อความอุดม

สมบูรณ์ของทรัพยากรทางนำ้ในระบบนิเวศอ่างเก็บน้ำ เพื่อการเสนอแนวทางการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำเชงิอนุรักษ์

ท่ีเหมาะสม โดยเป็นการประมวลความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทของปัจจัยทางนิเวศอุทก

วทิยาในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำเขตร้อนต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังทำการศึกษาติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยชี้วัดสำคัญท่ีมีบทบาท

ต่อปริมาณผลจับทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นท่ีตัวแทน (อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์) ซึ่งพบปัญหาความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีทำให้เกิดสภาวะภัยแล้ง (ในปีพ.ศ. 

2561-2563)  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยขับเคลื่อนหลักท่ีมีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมผลผลิตสัตว์น้ำ และความ

อุดมสมบูรณ์ของอ่างเก็บน้ำ คือ ปริมาณน้ำท่า ส่วนปัจจัยรองประกอบด้วยปัจจัยด้านปริมาตรน้ำเก็บกัก ระยะเวลา

การคงค้างของน้ำ ปริมาณของแข็งแขวนลอย และแร่ธาตุอาหารในน้ำ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพของทรัพยากรทางน้ำ ผลการศึกษาในภาพรวมสามารถประยุกต์ใช้

เพื่อวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำในเชิงอนุรักษ์ โดยท้ังนี้ ควรหาทางควบคุมปัจจัย

ด้านปริมาณน้ำท่าให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางน้ำท่ีมใีนพื้นท่ี

อ่างเก็บน้ำให้เกิดอย่างต่อเนื่อง และยังประโยชนสู่์ชุมชนในพืน้ท่ีได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
  

คำสำคัญ: ปัจจัยขับเคลื่อนทางสิ่งแวดลอ้ม, ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางน้ำ, ผลจับสัตว์น้ำ,   

ระบบนเิวศอ่างเกบ็นำ้เขตร้อน, อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 
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Abstract  
This research focused on analysis of environmental drivers influencing the nourishment of aquatic 

resources in reservoir ecosystem and aimed to propose suitable reservoir conservative management approach. 

The research was carried out through analysis of information and secondary data concerning on eco-hydrological 

functions in several tropical reservoir ecosystems. In addition, monitoring and analysis of important indicating 

factors impacting on fish catches of the representative reservoir (Ubolratana reservoir) that faced remarkable 

problems on deterioration of fishery resources, in particular during the climate change induced drought conditions 

(in 2018-2020), was simultaneously conducted. The results implied that the major driver impacting on 

enhancement of fish production and reservoir nourishment was the inflow, while the minor drivers were water 

storage volume, retention time, suspended solids, and nutrients in the water columns. Those factors influenced 

both quantitative and qualitative changes of related aquatic resources. The overall knowhow from the research 

can be applied for development of reservoir resource conservative management strategy. Accordingly, the factor 

of inflow is recommended to be controlled in suitable levels for sustainability of aquatic resource nourishment of 

the reservoir and further contribution to local community benefits. 
 

Keywords: Environmental drivers, Nourishment of aquatic resource, Fish catch, Tropical reservoir ecosystem, 

The Ubolratana reservoir 
 

บทนำ 

แหล่งน้ำในเขตแผ่นดินประเภทอ่างเก็บน้ำ จัดเป็นแหล่งน้ำท่ีสามารถให้ผลผลิตทรัพยากรประมงในปริมาณ

สูง ซึ่งก่อประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของผู้คนในเขตท้องถิ่น ตลอดจนในภูมิภาคใกล้เคียงมาอย่าง

ต่อเนื่อง ทรัพยากรประมงท่ีมอีย่างหลากหลายในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำนั้น นอกจากจะใช้ประโยชน์เพื่อการยังชพีแล้ว ยังมี

มูลค่าและก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นปัจจัยส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมี   

ในแต่ละภูมิภาคได้อีกด้วย (เขมชาติ, 2557) อย่างไรก็ตาม สภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศท่ีเพิ่มมากขึ้น  

ในระยะ 5-10 ปีหลัง ได้ส่งผลกระทบให้เกิดความแปรปรวนในปริมาณของน้ำท่าท่ีไหลลงสู่ระบบนิเวศอ่างเก็บน้ำได้

บ่อยคร้ัง โดยพบท้ังปัญหาท่ีเกิดในช่วงท่ีน้ำแล้งลงอย่างมาก และปัญหาในช่วงท่ีเกิดสภาวะน้ำท่วมสูง ซึ่งนับเป็น

สภาวการณ์ท่ีระบบนิเวศและทรัพยากรทางน้ำได้รับผลกระทบ และเกิดการเปลีย่นสภาพไปจากเดิม ซึ่งอาจทำให้เกิด

การเสื่อมโทรมในปริมาณของผลผลิตโดยรวม จากสภาวะความกดดันท่ีเกิดขึ้นในระบบนิเวศของแหล่งน้ำ (Wagner 

and Adrian, 2009; Nickus et al. 2010; Naz et al., 2018)  

ด้วยเหตุดังกล่าว การสร้างความรู้ทำความเข้าใจในลักษณะการตอบสนอง และการเปลี่ยนแปลงของ

ทรัพยากรในระบบนิเวศอ่างเก็บน้ำ จึงนับเป็นเร่ืองท่ีมีความจำเป็นต่อการวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

ท้ังนี้ เพื่อหาทางบริหารจัดการ ท้ังในด้านการควบคุมปริมาณการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และด้านการควบคุม

ปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีมีอิทธิพลต่อระบบนิเวศและทรัพยากรทางน้ำ และเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรให้คงสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ท่ีมีอย่างยั่งยืนต่อไปได้ 

ทรัพยากรทางน้ำในระบบนิเวศอ่างเก็บน้ำ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผู้ผลิตขั้นต้น (แพลงก์ตอนพืชและพรรณไม้

น้ำ) ผู้ผลิตขั้นท่ีสอง (แพลงก์ตอนสัตว์) หรือกลุ่มของผู้บริโภคต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรสัตว์น้ำท่ีเรานำมาใช้

ประโยชน์ได้นั้น ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จากการศึกษาท่ีผ่านมา  
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ในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำเขตร้อน พบว่าปัจจัยทางนิเวศอุทกวิทยาท่ีมีความสำคัญ ประกอบด้วยอัตราไหลของน้ำ ปริมาณ

น้ำท่า และปริมาตรน้ำเก็บกัก ซึ่งมีบทบาทอย่างชัดเจนต่อความชุกชุมของปลาวัยอ่อนและทรัพยากรพื้นท้องน้ำ  

(Muangsringam  et al., 2021; Asawamanasak and Meksumpun, 2022) และนอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ยังพบว่า

ปัจจัยด้านระยะเวลาการพักน้ำและปริมาณของแข็งแขวนลอยในนำ้ มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของ

แพลงก์ตอนพืช ซึ่งเกี่ยวข้องกับโอกาสในการเกิดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินท่ีมีความเป็นพิษในระบบนิเวศอ่างเก็บน้ำ

อีกด้วย (Wagner and Adrian, 2009; Mengchouy and Meksumpun, 2022) สำหรับปัจจัยคุณภาพน้ำท่ัวไป ในด้าน

อุณหภูมิของน้ำ ปริมาณแร่ธาตุอาหาร และระดับของออกซิเจนละลายน้ำ ท่ีมักได้รับการกล่าวถึงว่ามีบทบาท        

ต่อปริมาณผลผลิตขั้นต้นและผลผลิตขั้นท่ีสอง โดยเฉพาะในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำของภูมิภาคเขตอบอุ่น หรือในพื้นท่ี     

อ่างเก็บน้ำท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงปานกลาง (Yan, 1986; Hering et al., 2010) อย่างไรก็ตาม สำหรับในพื้นท่ี  

อ่างเก็บนำ้ในภูมิภาคเขตร้อน ท่ีมีอุณหภูมขิองน้ำและปริมาณแร่ธาตุอาหารท่ีค่อนข้างสูงอยู่แล้ว มักพบว่าบทบาทจาก

ปัจจัยคุณภาพน้ำท่ัวไปดังกล่าว ไม่แสดงบทบาทอย่างมีนัยสำคัญต่อปริมาณผลผลิตทางชีวภาพในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำ 

(Lowe-McConnell 1987; Asawamanasak and Meksumpun, 2022 ; Mengchouy and Meksumpun, 2022 ) อ นึ่ ง  

ในปัจจุบันพบว่าการวเิคราะห์ถึงบทบาทความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดลอ้มทางนำ้ ท่ีมีต่อทรัพยากรสัตว์นำ้เศรษฐกิจ 

ในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ในประเทศไทยเรา ยังมีจำกัดมาก ซึ่งไม่พบบทบาทจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ำท่ีชัดเจน 

โดยท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากการขาดข้อมูลด้านประชากรสัตว์น้ำสำหรับพื้นท่ีจำเพาะต่าง ๆ ท่ีมีความต่อเนื่อง และ 

ยังขาดข้อมลูดา้นปัจจัยสิ่งแวดลอ้มทางน้ำท่ีเป็นปัจจัยขับเคลือ่นท่ีสำคัญอย่างเพยีงพอ 
 

 
ภาพที่ 1 พื้นท่ีศึกษา: อ่างเก็บน้ำเขือ่นอุบลรัตน์ ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีจังหวัดขอนแก่น (ภาพซ้าย) โดยมขีอบเขตของแหล่งน้ำ

อยู่ทางตอนบนของจังหวัด (ภาพกลาง) และมลีกัษณะทางนเิวศอุทกวทิยาของพื้นท่ีอ่างเก็บนำ้ แบ่งเป็นเขตตอนบน 

ตอนกลาง และตอนล่าง (ภาพขวา) ซึ่งจำแนกตามเสน้ทางของการรับนำ้เข้าสู่พื้นท่ีอ่างเก็บน้ำ  
 

อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (ภาพท่ี 1) นับเป็นอ่างเก็บน้ำท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย มกีารใชป้ระโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างหลากหลาย รวมท้ังเป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์นำ้ที่สำคัญยิ่งในเขต

ภูมิภาค (เขมชาติ, 2557; กรมประมง, 2561) อ่างเก็บน้ำนี้สร้างปิดกั้นลำน้ำพอง ท่ีตำบลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ 

จังหวัดขอนแก่น โดยมีเนื้อท่ีน้ำท่ีระดับเก็บกักสูงสุดประมาณ 256,250 ไร่ ซึ่งนับว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ีสามของ

ประเทศ (รองมาจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ) ตัวเขื่อนก่อสร้างแล้วเสร็จและ

เร่ิมกักเก็บเพื่อใช้งานตัง้แต่ปี พ.ศ. 2509 อ่างเก็บนำ้นี้มคีวามลึกเฉลี่ย 5.6 เมตร สันเขื่อนมีความสูงอยู่ท่ีระดับ 188.1 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

เมตร รทก. โดยมีอาณาเขตของอ่างเก็บน้ำครอบคลุมพื้นท่ี 2 จังหวัด รวม 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภออุบลรัตน์ 

อำเภอหนองเรือ อำเภอภูเวียง อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัด

หนองบัวลำภู อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มีพื้นท่ีรับน้ำหลักจากเทือกเขาภูกระดึง และนับเป็นอ่างเก็บน้ำท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสดุในลุ่มนำ้ชี-มูล (กรมชลประทาน, 2563) แต่เดิมอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เคยมคีวามอุดมสมบูรณ์ และมีปริมาณ

ความชุกชุมของสัตว์น้ำเป็นอย่างย่ิง โดยมีผลจับสตัว์น้ำสูงถึง 2,500 ตันต่อปี ในช่วงปี พ.ศ. 2519 (กรมประมง, 2561) 

อย่างไรก็ตาม ผลจับสัตว์น้ำมีแนวโนม้ท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) มีรายงานผลจับสัตว์น้ำ

โดยรวมเหลอืเพยีงประมาณ 400 ตันต่อปี (กรมประมง, 2565) 

ด้วยปัญหาความเสื่อมโทรมในทรัพยากรสัตว์น้ำดังกล่าว จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องทำการศึกษาวิเคราะห์

เพื่อค้นหาสาเหตุ และ/หรือ ปัจจัยขับเคลื่อนท่ีเป็นต้นเหตุสำคัญต่อการถดถอยของทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำ ใน

การศึกษานี้ จึงกำหนดพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งเป็นตัวแทนของอ่างเก็บน้ำท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรทางน้ำสูงมาเป็นกรณีศึกษา โดยทำการประมวลความรู้จากการดำเนินงานภายใต้แผนวิจัยเชิงบูรณาการ 

เร่ือง “ระบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน: 

กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์” (จารุมาศ, 2562) รวมท้ังความรู้จากรายงานการศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีมา นำมา

วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลด้านผลจับสัตว์น้ำเศรษฐกิจในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำ (กรมประมง, 2565) ทำการประมวลผลใน

ภาพรวม และสังเคราะห์ประเด็นความรู้ด้านปัจจัยขับเคลื่อนท่ีสำคัญ ตลอดจนเสนอแนวทางเพื่อการบริหารจัดการ

ทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำ ท่ีจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมในทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่าง

รอบคอบรัดกุมมากขึ้น โดยท้ังนี้ การประยุกต์ใช้ข้อมูลความรู้จากการศึกษา นับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบริหาร

จัดการทรัพยากรประมงในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นำ้ท่ีมี ให้คงความ

อุดมสมบูรณ์ และกอ่ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

วิธีการศึกษา 
ทำการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิของการศึกษาระบบนิเวศอ่างเก็บน้ำในประเทศไทย รวมท้ัง 

ในประเทศเขตร้อนต่าง ๆ ย้อนหลังในรอบประมาณ 50 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515–2565) โดยเน้นด้านลักษณะ 

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาและนเิวศอุทกวิทยา และบทบาท/ผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อระบบนเิวศแหล่ง

น้ำและทรัพยากรสิ่งมีชีวติประเภทต่าง ๆ ในห่วงโซ่อาหารทางนำ้  

ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทางด้านอุทกวิทยา (อาทิ ปริมาณน้ำไหลเข้า การปล่อยน้ำออก และ

ปริมาตรน้ำกักเก็บ) ในช่วงเดือนต่าง ๆ มาจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนอุบลรัตน์ (EGAT, 

2022) ส่วนข้อมูลทุติยภูมิทางด้านภูมิอากาศในระยะปัจจุบัน ได้รับจากงานบริการข้อมูล ของกลุ่มภูมิอากาศ สำนัก

พัฒนาอุตุนิยมวิทยา (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2565) และทำการศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิในด้านผลจับสัตว์น้ำ ของ

พื้นท่ีอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (สถิติผลจับสัตว์น้ำ) ที่มีการรายงานข้อมูลผลจับสัตว์น้ำ ตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2511 จนถึง

ปัจจุบัน (กรมประมง, 2565) เพื่อมาทำการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของสัตว์น้ำหลัก ปริมาณผลจับสูงสุด ต่ำสุด 

ค่าเฉลี่ยตามรายเดือนและในช่วงฤดูกาล วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในรายเดือนของแต่ละปี และวิเคราะห์ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในช่วงท่ีเกิดวิกฤตภัยแล้งของอ่างเก็บนำ้ ในระหว่างปีพ.ศ. 2559 – 2564 ท่ีพบว่าระดับเก็บ

กักน้ำลดลงเร่ือย ๆ จนตำ่กว่าเกณฑ์ต่ำสุดของอ่างเก็บน้ำ (Minimum storage volume; EGAT 2022) โดยเฉพาะในช่วง

ปีพ.ศ. 2561-2563) ท้ังนี้ เพื่อประเมินการตอบสนองของประชากรสัตว์น้ำ ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ำต่าง ๆ ท่ีเกิด

การเปลี่ยนแปลงในพืน้ท่ีอ่างเก็บนำ้ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

ทำการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา โดยใชก้ารบรรยายข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลง

ทางนิเวศอุทกวิทยาและผลจับสัตว์น้ำในพื้นท่ีศึกษา และใช้สถิติอนุมานเพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยตาม

ระยะเวลาต่าง ๆ และการเปรียบเทียบกับผลจับสัตว์น้ำ กรณีข้อมูลกระจายแบบโค้งปกติจะใช้สถิติทดสอบแบบใช้

พารามิเตอร์ และการทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามวิธีของเพียร์สัน กรณีข้อมูลไม่กระจายแบบโค้งปกติจะใช้

การทดสอบสถิตแิบบไม่ใช้พารามเิตอร์ และวเิคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามวิธีของสเปียร์แมน 
 

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาเบื้องต้นจากการประมวลข้อมูลความรู้ด้านการวิจัยในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำเขตร้อน โดยเฉพาะใน

พื้นท่ีของประเทศไทยในภาพรวม พบว่าส่วนใหญ่เป็นการวิจัยท่ีมุ่งตอบโจทย์ในด้านชนดิ การแพร่กระจาย และระดับ

ความหนาแน่นของสิ่งมชีีวติท่ีสนใจ โดยเป็นการแยกส่วนวิเคราะห์ตามประเภทหรือกลุ่มของสิ่งมชีีวติเป้าหมายหนึ่ง ๆ 

เท่านั้น เรายังพบข้อจำกัดในการรายงานสถานการณ์ภาพรวมของทรัพยากรในห่วงโซ่อาหาร หรือสถานการณ์ของ

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ำท่ีเป็นตัวชี้วัดสำคัญต่าง ๆ นอกจากนี้ มักไม่พบการศึกษาเพื่อกำหนด “ปัจจัยชี้วัดท่ี

เหมาะสม” สำหรับประยุกต์ใช้ในการศึกษาติดตาม ซึ่งทำให้งานวิจัยท่ีมีมานั้น ค่อนข้างยากต่อการนำไปประยุกต์ใช้

เพื่อการบริหารจัดการ (ถวัลย์, 2532; บุญส่งและนฤพล, 2558; จารุมาศ, 2563) โดยเฉพาะในประเด็นท่ียังไม่

สามารถประเมินไปถึงบทบาทของปัจจัยสิ่งแวดลอ้มท่ีสำคัญ ท่ีเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมง  

 อย่างไรก็ตาม มีผลการวิจัยเชิงบูรณาการท่ีพยายามตอบโจทย์ด้านบทบาทของปัจจัยชี้วัดทางสิ่งแวดล้อม   

ท่ีจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำ อาทิ งานศึกษาของ Thapanand et al. (2009) Jutagate et 

al. (2016) และ Asawamanasak and Meksumpun (2022) โดยผลการศึกษาด้านปลาวัยอ่อนกลุ่มท่ีมีความสำคัญทาง

เศรษฐกิจท่ีพบในพืน้ท่ีอ่างเก็บนำ้เขื่อนอุบลรัตน์ พบว่าปลาวัยอ่อนมีการตอบสนองเชงิบวกอย่างมีนัยสำคัญ กับปัจจัย

ด้าน ปริมาณน้ำฝน และ ปริมาณน้ำท่า ท่ีพบในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำ นอกจากนี้ ยังมีการตอบสนองเชิงบวก อย่างมี

นัยสำคัญกับค่า “ความแตกต่างรายเดอืน” ของปริมาณนำ้ฝน/นำ้ท่า ท่ีมกีารเพิ่มสูงขึน้ในช่วงต้นฤดูฝนถึงกลางฤดูฝน 

(Asawamanasak and Meksumpun, 2022)  

ข้อมูลจากการศึกษาดังกล่าว ยังนำไปสู่การเสนอโมเดลทางนเิวศวิทยาเพื่อประเมินระดับความหนาแน่นของ

ลูกปลาท่ีจะเกิดขึ้นตามระดับของปัจจัยต้นต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ประเด็นท่ีน่าสังเกต และจำเป็นต้องให้ความ

ระมัดระวังในการประยุกต์ใช้สำหรับพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำอื่น ๆ ก็คือ ควรการประเมินอย่างจำเพาะเจาะจงสำหรับปลาท่ีมี

พฤติกรรมการเดินทางเพื่อไปผสมพันธ์ุวางไข่ในบริเวณพื้นท่ีรับน้ำ (อาทิ กลุ่มปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว) 

(Lowe-McConnell, 1987; De Silva, 1988) นอกจากนี้ ข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินความสัมพันธ์ ควรเป็นข้อมูลเฉพาะ

ในช่วงต้นฤดูฝนถึงกลางฤดูฝน (ประมาณเดอืนมิถุนายน-กรกฎาคม) หรือในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับการท่ีพื้นท่ีรับน้ำ

ของอ่างเก็บน้ำ ได้รับน้ำใหม่ไหลเข้ามาอย่างชัดเจน หากเป็นกรณีของปลาในกลุ่มอื่น ๆ (อาทิ กลุ่มท่ีไม่มีการเดินทาง

ไปผสมพันธ์ุวางไข่) พบว่าการตอบสนองจะแตกต่างออกไป และมีความสัมพันธ์กับปริมาตรน้ำเก็บกักในแต่ละพื้นท่ี

ได้มากขึ้น ซึ่งในภาพรวม นับเป็นการบูรณาการความรู้ทางชวีวทิยาประชากรและพฤติกรรมของสัตว์น้ำ มาผสมผสาน

กับศาสตร์ทางอุทกวิทยา ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาโมเดลทางนิเวศวิทยาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ    

ต่อไปได้ (Maitland and Morgan, 1997; JØrgensen, 2011) 

 ในงานศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดผลผลิตขั้นต้น และผลผลิตขั้นท่ีสองในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศ

อ่างเก็บน้ำ พบว่าการตอบสนองต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางอุทกวิทยา หรือปัจจัยคุณภาพน้ำท่ี

จำเพาะต่าง ๆ นั้น มีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละเขตพื้นท่ีของอ่างเก็บน้ำ (Payne, 1986; Azami et al., 2015; 

Naz et al., 2018; Mengchouy and Meksumpun, 2022) นอกจากนี้ ยังพบว่าการเกิดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินท่ีมี
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

ความเป็นพิษมักมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นในสภาวะแล้ง (O’neil et al., 2012; Moura et al., 2018) จากการเพิ่มขึ้นในปริมาณ

ของแร่ธาตุอาหารในนำ้ ในทางตรงกันข้าม หากเป็นสภาวะท่ีมกีารรับน้ำใหม่ซึ่งมีการพัดพาเอาปริมาณของแข็งแขวนลอย

ท่ีค่อนข้างสูงลงมา จะทำให้ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพชืลดระดับลงไปได้ (Mengchouy and Meksumpun, 2022)  

ผลการศึกษาดังกล่าว ทำให้ทราบว่า พื้นท่ีรับน้ำตอนบน พื้นท่ีตอนกลาง และพื้นท่ีตอนล่าง ของระบบนิเวศ 

อ่างเก็บนำ้แต่ละแห่ง จะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยขับเคลื่อนท่ีแตกต่างกัน นอกจากนี้ สภาวะการเปลีย่นแปลง

ยังได้รับอิทธพลจาก ฤดูกาล ของอ่างเก็บน้ำแต่ละภูมิภาค ท่ีแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำท่าและปริมาตรน้ำเก็บกัก 

รายเดือน ซึ่งท้ังนี้ ทำให้เราทราบว่า ในการพัฒนาโมเดลทางนิเวศวิทยาท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเกิดผลผลิตขั้นต้น

หรือผลผลิตขั้นท่ีสองกบัปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ นั้น จำเป็นต้องแยกส่วนของพื้นท่ีแต่ละเขตของอ่างเก็บนำ้ เพื่อการพัฒนา

โมเดลตัวแทนท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และสามารถนำไปประยุกตใ์ชไ้ด้จริงต่อไป  

 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามรายเดอืนของปริมาณนำ้ท่า (Inflow; 106 m3, ภาพบน) และปริมาตรน้ำเก็บกัก 

(Water storage volume; 106 m3, ภาพล่าง) ในพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ำเขือ่นอุบลรัตน์ ในช่วงปีพ.ศ. 2559–2564  
 

อนึ่ง จากข้อมูลความรู้ด้านปัจจัยขับเคลื่อนทางอุทกวิทยาท่ีสำคัญ โดยเฉพาะทางด้านปริมาณน้ำท่า และ

ปริมาตรนำ้เก็บกับ ท่ีมีบทบาทต่อการตอบสนองท่ีเกิดขึ้นโดยทรัพยากรสัตว์นำ้ในพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ำ ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 

การพิจารณา ช่วงฤดูกาล หรือ การเปลี่ยนแปลงตามรายเดือนในรอบปี จึงนับว่าเป็นเร่ืองท่ีสำคัญท่ีควรพิจารณา  

ในการศึกษานี้พบว่า ข้อมูลปริมาณน้ำท่าและปริมาตรน้ำเก็บกับ ในช่วงปีพ.ศ. 2559–2564 มีความแปรปรวนท่ี 

สูงมาก (ภาพท่ี 2) โดยหลังจากปีพ.ศ. 2560 ท่ีมีการไหลเข้าของน้ำสูงมาก หลังจากนั้นในช่วงปีพ.ศ. 2561-2563 

ปริมาณน้ำท่าได้ลดลงมากอย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่สภาวะแล้ง ท่ีทำให้ปรมิาตรเก็บกักน้ำในพื้นท่ีอ่างเก็บนำ้ลดลงอย่าง



55 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

มาก โดยในช่วงกลางปีพ.ศ. 2563 มรีะดับน้ำท่ีต่ำกว่าเกณฑ์ต่ำสุดของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งมรีะดับน้ำต่ำท่ีสุด ในรอบ 54 ปี 

หลังจากท่ีเร่ิมมกีารเปิดการใชง้านอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มา 

การเปลี่ยนแปลงของระดับนำ้และปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางนำ้ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลกระทบให้ปรมิาณผลจับสัตวน์้ำ

ในพืน้ท่ีอ่างเก็บนำ้เขื่อนอุบลรัตน์ในช่วงปีพ.ศ. 2563 ลดลงจากปพี.ศ. 2560 ได้สูงสุดถึงประมาณ 10 เท่า (โดยเฉพาะ

สำหรับกลุ่มปลาตะเพียนขาว ที่มีพฤติกรรมในการเดินทางเพ่ือไปผสมพันธ์ุวางไข่ในเขตพื้นท่ีรับนำ้ตอนบน; ภาพท่ี 3)  

ในการศึกษายังพบว่า กลุ่มปลาเศรษฐกิจชนิดหลักอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปลาซิวแก้ว กลุ่มปลากะมัง หรือกลุ่มปลา

สร้อยขาว มีการลดลงของผลจับอย่างมีเห็นได้ชัด ขณะท่ีพบประชากรปลานิลเกิดขึ้นมาทดแทนท่ีได้บางส่วน ซึ่งใน

ภาพรวมพบว่า ผลกระทบจากสภาวะความแห้งแลง้ จากการท่ีมีปริมาณนำ้ท่าไหลลงระบบนิเวศอ่างเก็บนำ้ลดนอ้ยลง

นัน้ นอกจากจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชงิปริมาณของประชากรสัตว์น้ำแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

เชงิคุณภาพของประชากรสัตว์นำ้ โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชาคมของสัตว์น้ำได้อีกดว้ย 

 

 
ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบปริมาณผลจับ (Catches; kg) ของปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาตะเพยีนขาว (Silver barb: SVB; 

Barbonymus gonionotus) ซิวแก้ว (River sprat: RSP; Clupeichthys aesarnensis) กะมัง (Smith’s barb: SMB; 

Puntioplites proctozysron) สร้อยขาว (Mud carp: MUC; Henicorhynchus lineatus) และ นิล (Nile tilapia:  

NIT; Oreochromis niloticus) ท่ีพบในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในช่วงฤดูฝน  

(เดอืนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม) ในปีพ.ศ 2560 และพ.ศ. 2563 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

 
ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงตามรายเดอืนของปริมาณผลจับ (Total catches; kg) ของปลาตะเพยีนขาว (Silver barb: 

SVB; Barbonymus gonionotus) และปลาสร้อยขาว (Mud carp: MUC; Henicorhynchus lineatus)  
ในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงปีพ.ศ 2560 และพ.ศ. 2563 

 

 
ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่า (Inflow: INF; 106 m3) และปริมาณผลจับ (Catches; kg) ของปลา

ตะเพยีนขาว (Silver barb: SVB; Barbonymus gonionotus, ภาพบน) และปลาสร้อยขาว (Mud carp: MUC; 

Henicorhynchus lineatus, ภาพล่าง) ในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงปี พ.ศ 2559–2563  



57 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลจับสัตว์น้ำในภาพรวม พบว่าการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของกลุ่มของปลาชนิด 

ต่าง ๆ ท่ีพบในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำ จะมีความแตกต่างกันไปตามชนิด และพฤติกรรมการขยายพันธ์ุและรูปแบบในการกิน

อาหาร (Asawamanasak and Meksumpun, 2022) ในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ พบว่ากลุ่มปลาท่ีมีการตอบสนองกับ

ปัจจัยขับเคลื่อนทางสิ่งแวดล้อมในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ อย่างชัดเจน เป็นกลุ่มปลาตะเพียนขาวและปลาสร้อยขาว ซึ่งมักพบ

การเพิ่มปริมาณขึน้ในช่วงฤดูฝน (เดอืนพฤษภาคม ถึงเดอืนกรกฏาคม) (ภาพท่ี 4)  

อย่างไรก็ตาม เราพบความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างในปีท่ีมีระดับน้ำเก็บกักสูง (ปีพ.ศ. 2560) กับในปี 

ท่ีมีระดับน้ำเก็บกักต่ำ (ปีพ.ศ. 2563) (ภาพท่ี 4) ซึ่งลักษณะดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจัยทางอุทกวิทยา ไม่ว่าจะ 

เป็นปริมาตรน้ำเก็บกัก หรือปริมาณน้ำท่า ท่ีไหลลงพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำในแต่ละปี มีบทบาทท่ีสำคัญต่อปริมาณผลผลิต 

ของสัตว์นำ้ 

ในการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลจับสัตว์น้ำกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีมี ในพื้นท่ีอ่าง

เก็บน้ำแห่งนี้ พบว่าปัจจัยขับเคลื่อนท่ีมีบทบาทอย่างมีนัยสำคัญ คือ ปริมาณน้ำท่า ท่ีไหลลงสู่พื้นท่ีอ่างเก็บน้ำในช่วงฤดู

ฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฏาคม) ในขณะที่ปัจจัยคุณภาพน้ำอื่น ๆ ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ  

โดยในการศึกษานี้พบว่าปริมาณผลจับปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus: SVB) และผลจับปลาสร้อยขาว 

(Henicorhynchus lineatus: MUC) มีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำท่า (INF) ดังสมการ SVB = 88 INF + 5795 (r = 0.76) 

และ MUC = 53 INF + 8705 (r = 0.81) ตามลำดับ (ภาพท่ี 5)  

ผลจากการศึกษานี้ มีความสอดคล้องกับลักษณะการเพิ่มขึ้นของปลาวัยอ่อน ในกลุ่มปลาตะเพียนขาวและปลา

สร้อยขาว ท่ีมีการรายงานโดย  Asawamanasak and Meksumpun (2022) ซึ่งพบว่าระดับความหนาแน่นของปลาวัยอ่อน 

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณน้ำท่าท่ีไหลลงพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน และในผลการศึกษาภาพรวมพบว่า หาก

ปริมาณนำ้ท่าลดลงจนต่ำกว่า 25x106 m3 จะทำให้ปริมาณผลจับสัตว์นำ้รายเดอืนลดลงไปสูร่ะดับท่ีต่ำมาก ซึ่งจำเป็นตอ้ง

มีการพิจารณาเสนอมาตรการสำหรับควบคุมปริมาณการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อการอนุรักษ์พ่อแม่พันธ์ุปลา

สำหรับการคงไว้ซึ่งผลผลิตในระยะยาว นอกจากนี้ ยังควรให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของ

พื้นท่ีชายฝั่งท่ีเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน (Straskraba and Tundisi, 1990) รวมท้ังการหาแนวทางเพื่อฟื้นฟูมวล

ชีวภาพของพรรณไม้น้ำ (Rooney and Kalff, 2000) ท่ีได้รับผลกระทบจากช่วงภัยแล้งท่ีผ่านมา ซึ่งทำให้มีปริมาณท่ีลด

ต่ำลงไปจากเดิมอย่างมากด้วย 
 

สรุปผลการศึกษา 

ในการศกึษานี้พบว่า ปัจจัยขับเคลื่อนท่ีมีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมผลผลิตสัตว์นำ้ และการอนุรักษ์ความ

อุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำ คือ ปัจจัยทางอุทกวิทยา ท่ีประกอบด้วยปริมาณน้ำท่า เป็นปัจจัยหลัก 

ส่วนปัจจัยรองท่ีเป็นผลสืบเนื่องจากปริมาณน้ำท่า ได้แก่ ปัจจัยด้านปริมาตรน้ำเก็บกัก ระยะเวลาการคงค้างของน้ำ 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย และปริมาณแร่ธาตุอาหารในนำ้ ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังในเชงิปริมาณ

และองค์ประกอบชนิดของทรัพยากรสิ่งมีชวีิตทางน้ำต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังพบว่าการพัฒนาโมเดลทางนิเวศวิทยา ท่ีใช้

เพื่อประเมนิบทบาทของปัจจัยขับเคลื่อนดังกล่าว จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเขตทางนิเวศวทิยาของอ่างเก็บนำ้ และ

ช่วงเวลาหรือฤดูกาลของอ่างเก็บนำ้ ท่ีจะมอีิทธิพลต่อการตอบสนองของทรัพยากรแต่ละประเภทในรูปแบบท่ีแตกต่าง

กนัออกไป 

ผลการศึกษาในภาพรวม สามารถประยุกต์ใช้สำหรับวางแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ใน

พื้นท่ีอ่างเก็บน้ำในเชิงอนุรักษ์ โดยควรบูรณาการความรู้ด้านปัจจัยขับเคลื่อนดังกล่าว ไปสู่การหาทางควบคุมระดับ

ของปัจจัยขับเคลื่อนนั้น ๆ เพื่อให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมพันธ์ุสัตว์น้ำ พร้อมกันนี้ 
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ควรหาทางวางแผนควบคุมการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำ ให้มีความสมดุลกับกำลังผลิตในรายปีท่ีจะเกิดขึ้น ท้ังนี้ เพื่อ

การคงไว้ซึ่งเสถียรภาพในการผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในระบบนิเวศอ่างเก็บน้ำ และยังประโยชน์ต่อชุมชนในแต่ละ

ภูมิภาคได้อย่างย่ังยนืต่อไป 
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Roles of hydrological factors and aquatic environments on zooplankton in mesotrophic 

Reservoir: A case Study of the Ubolratana Reservoir, Khon Kaen Province 
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Jeeraya Muangsringam1 และ Charumas Meksumpun2* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาบทบาทของปัจจัยทางอุทกวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำต่อแพลงก์ตอนสัตว์ในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำ

เขื่อนอุบลรัตน์ ดำเนินการในปีพ.ศ. 2563-2565 ท่ีพบท้ังสภาวะภัยแล้งและน้ำท่วม โดยทำการออกสำรวจ 6 คร้ัง 

ในช่วงท่ีอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำเก็บกัก 13%, 19%, 58%, 36%, 110% และ 56% ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่า

แพลงก์ตอนสัตว์มีความหนาแน่นต่ำในช่วงท่ีแล้งอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความหนาแน่นเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของ

ปริมาณน้ำไหลเข้าและปริมาณน้ำเก็บกัก โดยในช่วงกลางฤดูฝน ปีพ.ศ. 2564 ความหนาแน่นของ Copepod 

Cladoceran Rotifer และ Protozoa เพิ่มขึ้นสูงสุด (13,179 ตัวต่อลิตร, 2,883 ตัวต่อลติร, 3,940 ตัวต่อลติร และ 7,401 

ตัวต่อลิตร ตามลำดับ) ผลการศึกษายังพบว่าชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์สามารถสะท้อนความเสื่อมโทรมของคุณภาพ

นำ้ได้ นอกจากนี้ ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ในทุกพื้นท่ีของอ่างเก็บนำ้มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับปริมาณน้ำ

ไหลเข้า ปริมาณน้ำเก็บกัก และ Protozoa ขนาดเล็ก ขณะท่ีในพื้นท่ีตอนล่าง Copepod และ Rotifer มคีวามสัมพันธ์ทาง

ลบกับระยะเวลาคงค้างของน้ำ ผลการศึกษาในภาพรวมสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของปัจจัยทางอุทกวิทยาท่ีมี

บทบาทต่อปริมาณของแพลงก์ตอนสัตว์ในระบบนิเวศอ่างเก็บน้ำ และจำเป็นต้องพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์  

เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำเชิงอนุรักษ์ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาเสถียรภาพของทรัพยากร

ประมงในพืน้ท่ีอ่างเก็บนำ้ได้ต่อไป 
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Abstract  
The research on roles of hydrological and environmental factors on zooplankton was carried out in the 

Ubolratana reservoir during 2020-2022, the periods under drought and flood conditions. Six surveyed occasions 

were set during the water storage volumes were 13%, 19%, 58%, 36%, 110%, and 56%, respectively. The 

results indicated that zooplankton density was comparatively low during the continuous drought condition. 

Nevertheless, the density increased as the increases of inflow and water storage volume. During mid rainy 

season of 2021, the increases of Copepod, Cladoceran, Rotifer and Protozoa to the highest levels were 

examined (13,179 ind/L, 2,883 ind/L, 3,940 ind/L, and 7,401 ind/L, respectively). The results also implied that 

zooplankton species can reflect water deterioration status. Moreover, densities of zooplankton in all zones had 

positive relationships with the inflow, the water storage volume, and the small-size protozoa. In addition, 

Copepod and rotifer in the lacustrine zone had negative relationships with water retention time. The overall 

views of the research have revealed the importance of the hydrological factors that influenced zooplankton 

abundance in the reservoir ecosystem. Accordingly, development of applicable correlation models is necessary 

for further conservative resource management and reservoir fishery resource sustainability. 
 

Keywords: Drought and flood conditions, Inflow, water storage volume, Zooplankton, reservoir ecosystem 
 

บทนำ 

แพลงก์ตอนสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีความหลากหลายและพบการกระจายได้ท่ัวไปในระบบนิเวศน้ำจืด ซึ่งมี

ความสำคัญในการส่งต่อพลังงานให้กับผู้บริโภคในลำดับสูงกว่า รวมไปถึงลูกปลาวัยอ่อนและปลาขนาดใหญ่ นอกจากนี้

ความหนาแน่นและอัตราการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนสัตว์ มีบทบาทสำคัญต่อความอยู่รอดและการเจริญเติบโตของ

ลูกปลาวัยอ่อนและปลาขนาดใหญ่ท่ีกินแพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหาร (Li and Chen, 2020) ในทางกลับกันแพลงก์ตอนสัตว์

ยังเป็นตัวควบคุมความหนาแน่นของแบคทีเรียและสาหร่าย ท่ีเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วตามจำนวนจุลินทรีย์ท่ีเพิ่มขึ้นได้ 

อีกดว้ย (Gasol and Vaque, 1993)  

จากการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่าอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้น (Wolfinbarger, 1999) สารอาหาร (Feuchtmayr et al., 2010) 

และแพลงก์ตอนพืช (Striebel et al., 2012) ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ผ่านกระบวนจากล่างขึ้นบน 

นอกจากนี้ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ในระบบนิเวศอ่างเก็บน้ำหลายแห่ง ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเคมี 

(Vincent et al., 2012) ดังนั้นแพลงก์ตอนสัตว์สามารถเกิดความผันผวนได้ตามคุณภาพของแหล่งท่ีอยู่อาศัยและ 

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม (Stamou et al., 2021) ลักษณะเชงิปริมาณและคุณภาพของแพลงก์ตอนสัตว์ยังสามารถ

ใช้เป็นดัชนีชี้วัดสถานการณ์ยูโทรฟิเคชันและคุณภาพน้ำในระบบนิเวศของแหล่งน้ำ (Stamou et al., 2021) เนื่องจาก 

การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว และด้วยเหตุนี้จึงเป็นดัชนีชี้วัดท่ีบ่งบอกปริมาณ

สารอาหารและคุณภาพน้ำของระบบนิเวศน้ำจืดได้ (Gannon and Stemberger, 1978) อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้ยัง

ขึ้นอยู่กับปริมาณสารอาหารและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของแหล่งน้ำแต่ละแห่ง การศึกษาของ Chaparro et al. 

(2011) พบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ตลอดปีสูงขึ้น 65% ในช่วงฤดูแล้งท่ีมีปริมาณน้ำต่ำ ในทางกลับกันใน

พื้นท่ีแหล่งน้ำท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ พบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่าง

ปีท่ีเกิดภัยแล้งกับปีปกต ิ(García et al., 2012) 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

พื้นท่ีอ่างเก็บน้ำ เป็นพื้นท่ีท่ีมีความสำคัญในการกักเก็บคาร์บอนและไนโตรเจนในระบบแม่น้ำ โดยการชะลอ

การเคลื่อนท่ีของน้ำท่ีทำให้เกิดการตกตะกอนของสารอนิทรีย์ในมวลน้ำ ในขณะเดียวกันก็ความสำคัญในทางการประมง

ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัดต่อชุมชนโดยรอบ (Dodds and Whiles, 2010; Asawamanasak and Meksumpun, 

2022) การเปลี่ยนแปลงปัจจัยอุทกวิทยาและนิเวศวิทยาในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำ ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเก็บกักต่ำ รวมไปถึงปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออกเปลี่ยนแปลงไป 

(Arora and Boer, 2001; Johnson et al., 2009) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและสิ่งแวดล้อมสามารถส่งผลกระทบ

ต่อการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของ Calanoid copepod (Winder et al., 2009) และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสายใย

อาหาร (Nickus et al., 2010)  

อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์  เป็นอ่างเก็บน้ำท่ีมีความสำคัญต่อผลผลิตทางการประมงในพื้นท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Muangsringam et al., 2021) อย่างไรก็ตาม ในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำได้เกิดปัญหา

ความผันผวนจากสถานการณ์ภัยแล้งและน้ำท่วม ที่เกิดจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำท่ีไหลเข้า รวมถึง

คุณภาพน้ำที่เกี่ยวข้อง (EGAT, 2565; Asawamanasak and Meksumpun, 2022; Mengchouy and Meksumpun, 2022) 

ลักษณะดังกล่าวสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ในระบบ

นิเวศอ่างเก็บน้ำได้ ด้วยเหตุดังกล่าว ในการศึกษานี้จึงมุ่งเน้นในการวิเคราะห์บทบาทของปัจจัยทางอุทกวิทยา  

(อาทิ ปริมาณน้ำท่าและปริมาตรกักเก็บน้ำ) และคุณภาพน้ำ ตลอดจนแหล่งอาหารท่ีเกี่ยวข้องกับแพลงก์ตอนสัตว์ 

นอกจากนี้ยังทำการศึกษาการตอบสนองของแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดต่าง ๆ ซึ่งผลการศึกษาในภาพรวมจะนำไปสู่  

การประเมินสถานะและการเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนสัตว์ และจะทำให้ทราบถึงปัจจัยช้ีวัดทางสิ่งแวดล้อมท่ีสำคัญ  

ต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงท่ีเกี่ยวข้อง

สำหรับพื้นท่ีอ่างเก็บนำ้ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางได้ต่อไป 
 

วิธีการศึกษา 

พื้นที่ศกึษา 

ทำการศึกษาบริเวณชายฝั่งของพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

(ภาพท่ี 1) ซึ่งมีปริมาณกักเก็บน้ำสูงสุด 2,431 ล้านลูกบาศก์เมตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2565)         

อ่างเก็บนำ้นี้สามารถจำแนกออกเป็น 3 เขตพื้นท่ี ประกอบด้วยพื้นท่ีรับน้ำตอนบน พื้นท่ีตอนกลาง และพื้นท่ีตอนล่าง 

(Mengchouy and Meksumpun, 2022) ซึ่งในการศึกษานี้ ได้กำหนดสถานีศึกษาในพื้นท่ีตอนบน คือ สถานี UB1  

ในพื้นท่ีตอนกลาง คือ สถานี UB2, UB3 และในพื้นท่ีตอนล่าง คือ สถานี UB4, UB5, UB6, และ UB7 ตามลำดับ 

ทำการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทางด้านอุทกวิทยา (ปริมาณน้ำไหลเข้า และปริมาตรน้ำกักเก็บ) ในช่วงปีพ.ศ. 

2561-2565  โดยรวบรวมข้อมูลออนไลน์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนอุบลรัตน์ (EGAT, 2022) ซึ่งในช่วงปีพ.ศ. 

2561-2563 พบว่าปริมาณน้ำเก็บกัก ต่ำกว่า “ระดับต่ำสุด” (580 ล้านลูกบาศก์เมตร) ของอ่างเก็บน้ำ ในขณะท่ี  

ปีพ.ศ. 2564 ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างชดัเจน ถึงระดับ 110% ของอ่างเก็บน้ำ (ภาพท่ี 2)  
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ภาพที ่1 สถานีสำรวจบริเวณชายฝั่งของพื้นท่ี ประกอบด้วยสถานีในพื้นท่ีตอนบน (UB1)  ในพื้นท่ีตอนกลาง  

(UB2, UB3) และในพื้นท่ีตอนล่าง (UB4, UB5, UB6 และ UB7) ของอ่างเก็บนำ้เขื่อนอุบลรัตน์  

(a; แผนทีป่ระเทศไทยและขอบเขตจังหวัดขอนแก่น b;ขอบเขตอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์) 

 

การศึกษาแพลงก์ตอนสัตว์ 

ดำเนินการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ ท้ังหมด 6 คร้ัง ในช่วงปีพ.ศ. 2563-2565 ในเดือนมิถุนายน  

พ.ศ. 2564 (ต้นฤดูฝน) กันยายน พ.ศ. 2563 (กลางฤดูฝน) มกราคม พ.ศ. 2564 (ฤดูแล้ง) กันยายน พ.ศ. 2564 

(กลางฤดูฝน) พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (ฤดูแล้ง) และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 (ฤดูแล้ง) โดยมีปริมาณกักเก็บน้ำใน

อ่างเก็บน้ำอยู่ท่ี 13%, 19%, 58%, 36%, 110% และ 56% ตามลำดับ ในพืน้ท่ีศึกษา (ภาพท่ี 2) 

ทำการสุ่มตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณชายฝั่งในแต่ละพื้นท่ี ท้ังหมด 3 จุด บริเวณผิวนำ้ (ความลึกนำ้ 0–

30 ซม.) ปริมาตร 100 ลิตร ผ่านถุงกรองแพลงกต์อนขนาดตา 22 µm และเก็บรักษาดว้ยสารละลายฟอร์มัลดีไฮด์ 4% 

ทำการจำแนกแพลงก์ตอนสัตว์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ตาม Sanoamuang (1998), Wongrat (2000), 

Sanoamuang and Savatenalinton (2001) และ Dang et al. (2015) นอกจากนี้ ทำการแยกแพลงก์ตอนสัตว์เป็น  

3 ขนาด (ขนาดเล็ก <250 µm ขนาดกลาง 250–500 µm และขนาดใหญ่ >500 µm) ดว้ยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 

และวเิคราะหค์วามหนาแนน่ของแพลงก์ตอนสัตวใ์นหน่วยของ ตัวต่อลิตร (ind/L) 

การศกึษาคุณภาพน้ำ 

 เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ ด้านอุณหภูมิของน้ำและออกซิเจนละลายน้ำ บริเวณผิวน้ำ (15 cm) โดยใช้ 

เครื่องมอืวัดภาคสนาม (YSI รุ่น 600QS) ส่วนปริมาณสารอินทรีย์ในของแข็งแขวนลอย (Org-TSS) วเิคราะห์โดยกรอง

น้ำผ่านกระดาษกรอง GF/C จากนั้นทำให้แห้งเพื่อชั่งน้ำหนักแห้งต่อปริมาตรของน้ำท่ีกรอง แล้วนำไปเผาโดยวิธี 

Ignition loss technique  ส่วนปริมาณคลอโรฟิลล์เอ (Chl-a) ใช้การวิเคราะห์ตามวิธี spectrophotometric method 

(Parsons et al., 1984) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้สถิตเิชิงพรรณนา (ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงในช่วงท่ีทำการศึกษา 

สำหรับความแตกต่างของปัจจัยสิ่งแวดล้อมและความแตกต่างระหว่างพื้นท่ี ทำการวิเคราะห์โดยใช้ T-test และ 

ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์และปัจจัยคุณภาพน้ำต่าง ๆ โดยใช้ค่า

สัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน (p<0.05) (SPSS เวอร์ชัน 27) 
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ผลการศึกษา 

การเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

 ผลการศึกษาปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในปีพ.ศ. 2561-2565 (ภาพท่ี 2) พบว่า

ในช่วงตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ในปีพ.ศ. 2561 ถึงเดือนสิงหาคม ในปี พ.ศ. 2563 เป็นช่วงท่ีมีปริมาณน้ำเก็บกักต่ำกว่า

ระดับต่ำสุดของอ่างเก็บน้ำ (580 ล้านลูกบาศก์เมตร; 30%) (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2565) สะท้อนให้

เห็นถึงการเกิดสภาวะความแห้งแล้งในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำ เนื่องจากการได้รับอิทธิพลจากปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำ

ไหลเข้าที่อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณเก็บกักลดลง (กรมอุตุนยิมวทิยา, 2565)  

ภาพที่ 2  ปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในปีพ.ศ. 2561-2565  

(การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย, 2565) (ลูกศร; ช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่าง) 
  

ในช่วงกลางฤดูฝน ของปีพ.ศ. 2563 และ 2564  พบว่ามกีารเพิ่มขึน้ของปริมาณน้ำไหลเข้า ส่งผลให้ปริมาณ

น้ำเก็บกัก ในช่วงปีพ.ศ. 2563 มีการเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมอย่างชัดเจน โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2563 

และ 2564 มีค่าสูงสุดอยู่ท่ี 1,589 และ 2,678 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งในปีพ.ศ. 2564 เป็นปีท่ีมีปริมาณน้ำ

เก็บกักสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุด (2,431 ลูกบาศก์เมตร) สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะการท่วมของน้ำในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำ 

(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2565)   

 ความผันผวนของปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำ ในช่วงปีพ.ศ. 2561-2565 ท่ีเกิดขึ้นจากอิทธิพลของ

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ท่ีส่งผลให้เกิดท้ังสภาวะความแห้งแล้งจากน้ำลดระดับ และสภาวะน้ำท่วมสูง 

ส่งผลต่อการเปลี่ยนสภาพพื้นท่ีและคุณภาพน้ำของพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำได้ (Asawamanasak and Meksumpun, 2022; 

Muangsringam et al , 2021) ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านคุณภาพนำ้ พบว่าทุกปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างชัดเจน (ตารางที่ 1) โดยพื้นท่ีตอนบนและพื้นท่ีตอนกลางมีปริมาณน้ำไหลเข้าอยู่สูง มีค่าสูงสุดอยู่ท่ี 24.1 ล้าน

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ในสถานี UB2) แต่ในขณะเดียวกัน พื้นท่ีตอนล่างมีปริมาณน้ำไหลเข้าต่ำ แต่มปีริมาณนำ้เก็บกัก

และระยะคงค้างของน้ำสูง (มคี่าสูงสุดอยู่ท่ี 96.6 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 188.06 วัน ตามลำดับ) 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านปริมาณน้ำไหลเข้า (INF: ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน), ปริมาณน้ำเก็บกัก (WST: 

ล้านลูกบาศก์เมตร), ระยะคงค้างของน้ำ (RT: วัน), อุณหภูมนิำ้ (TEM: ˚C), ออกซิเจนละลายนำ้ (DO: mg/L),  

ความเป็นกรด-เบส, ปริมาณสารอินทรีย์ในของแข็งแขวนลอย (Org-TSS: mg/L), และ คลอโรฟลิล์เอ (Chl-a: µg/L)  

  

 สำหรับค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิน้ำแต่ละสถานีตลอดช่วงท่ีศึกษา มีค่าอยู่ในช่วง 27.4-31.9 ˚C ส่วนค่าเฉลี่ย

ออกซิเจนละลายน้ำ มีค่าอยู่ในช่วง 4.3-7.2 mg/L ซึ่งเป็นระดับท่ีแพลงก์ตอนสัตว์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ (García et 

al., 2012) อย่างไรก็ตาม ในพื้นท่ีตอนล่างพบว่าระดับออกซิเจนละลายน้ำลดลงในบางบริเวณ (0.9 mg/L ในสถานี 

UB4 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2564 ท่ีเกิดสภาวะน้ำท่วมในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำ) ในส่วนของค่าเฉลี่ยความเป็น

กรด-เบส มีค่าอยู่ในช่วง 7.7-8.5 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วงของความเป็นกลางและเบสอ่อน นอกจากนี้ ยังพบว่าคลอโรฟิลล์

เอมคี่าสูงในพืน้ท่ีตอนล่าง (มคี่ามากกว่า 25 µg/L) และพบค่าสูงสุดท่ีประมาณ 90 µg/L เนื่องจากเป็นพืน้ท่ีท่ีมีระยะคง

ค้างของนำ้สูง ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีสามารถส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสของแพลงกต์อนพืชในการเพิ่มจำนวนได้ 
 

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ 

ผลการศึกษาองค์ประกอบทางชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ พบแพลงก์ตอนสัตว์ท้ังหมด 3 Phylum ได้แก่ 

Arthropoda, Rotifera และ Protozoa (ตารางท่ี  2) และพบ Copepods และ Nauplius copepod เป็ นชนิ ด เด่ น  และ 

มีการกระจายในทุกพื้นท่ี โดยในพื้นท่ีตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง มีความหนาแน่นอยู่ท่ี 20-7,216, 124-7,109 และ 

222-7,906 ตัวต่อลิตร ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าความหนาแน่นของ Copepods และ Nauplius copepod ได้ลดลง

ในช่วงกลางฤดูฝน (เดอืนกันยายน ปีพ.ศ. 2564) ท่ีมีปริมาณนำ้ไหลเข้าสูง  

ในส่วนของ Cladocerans พบความหนาแน่นสูงสุดในพื้นท่ีตอนล่าง ช่วงท่ีปริมาณน้ำเก็บกักต่ำในช่วงกลางฤดูฝน 

(เดือนกันยายน ปีพ.ศ. 2564) และพบว่า Daphnia sp. และ Diaphanosoma sp. เป็น Cladocerans ชนิดเด่นท่ีสามารถพบได้

ทุกพื้นท่ี โดยมีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 11-2,402 ตัวต่อลิตร และ 0-2,883 ตัวต่อลิตร ตามลำดับ (ภาพท่ี 2) นอกจากนี้ 

ยังพบ Cladocerans ใน Family Macrothricidae เฉพาะในพื้นท่ีตอนบนเท่านั้น ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีปริมาณคลอโรฟิลล์เอต่ำ

กว่าพื้นท่ีอื่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีคุณภาพน้ำท่ีดี  (Loughheed and Chow-Fraser, 2002) สำหรับ Rotiferans พบว่า 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

Brachionus sp. เป็นชนิดเด่นมีการกระจายในทุกพื้นท่ี  มีค่าความหนาแน่นสูงสุดในพื้นท่ีตอนล่างช่วงกลางฤดูฝน  

ซึ่งมคีวามหนาแน่นอยู่ท่ี 3,940 ตัวต่อลิตร และในส่วนของ Protozoans พบว่า Difflugia  

sp. เป็นชนิดเด่น ท่ีพบได้ทุกเขตพื้นท่ี โดยมีความหนาแน่นสูงสุด อยู่ท่ี 7,401 ตัวต่อลิตร ในช่วงท่ีมีปริมาณน้ำเก็บกักสูง 

(ปีพ.ศ. 2564) 
 

ตารางที ่2 องค์ประกอบทางชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตวใ์นพืน้ท่ีตอนบน พื้นท่ีตอนกลาง และพืน้ท่ี

ตอนล่าง ของพื้นท่ีอ่างเก็บนำ้เขื่อนอุบลรัตน์ ในปีพ.ศ. 2563-2565 

 

Taxa Group/Genus 
Density (ind/L) 

Riverine Transition Lacustrine 

Phylum Arthopoda      

Copepods Class Maxillopoda Copepod 20–7,216 124–7,109 222–7,806 

  Nauplii copepod 15–5,110 1,364–4,009 81–13,179 

Cladocerans Class Branchiopoda     

    Family Bosminidae Bosminopsis sp. 0–280 0–31 0–13 

    Family Chydoridae Camptocercus sp. 0–1 – – 

  Leberis sp. 0–1 0–28 – 

    Family Daphniidae Daphnia sp. 11–623 35–834 99–2,402 

  Ceviodaphnia sp. 0–10 0–5 – 

    Family Macrothricidae Maxcrothicid sp. 0–60 – 0–64 

    Family Moinidae Moina sp. 0–81 0–34 0–43 

    Family Sididae Diaphanosoma sp. 0–489 0–287 0–2,883 

Phylum Rotifera Class Monogononta     

    Family Brachionidae Brachionus sp. 23–957 52–1,162 138–3,940 

  Keratella sp. 0–74 0–70 0–198 

  Anuraeopsis sp. 0–52 0–81 0–20 

  Macrochaetus sp. – 0–47 – 

    Family Lecanidae Lecane sp. 7–211 0–282 13–395 

    Family Notommatidae Monommata sp. 0–28 0–14 0–30 

  Cephalodella sp. – – 0–5 

    Family Trichocercidae Trichocerca sp. 0–12 – – 

    Family Gastropodidae Ascomorpha sp. 0–29 0–50 0–3 

    Family Asplanchnidae Asplanchna sp. 0–94 0–33 0–82 

    Family Synchaetidae Polyarthra sp. 0–328 0–381 0–495 

    Family Testudinellidae Testudinella sp. 0–92 0–21 0–74 

  Filinia sp. 0–165 0–237 2–425 

    Family Trochosphaeridae Trochosphaera sp. 0–95 – 0–22 

Phylum Protozoa Class Sarcodina     

    Family Amoebidae 

Class Lobosa 
Amoeba sp. 0–63 0–23 0–52 

    Family Arcellidae Arcella sp. 6–322 0–639 54–406 

    Family Difflugiidae Difflugia sp. 12–2,581 22–3,551 315–7,401 

    Family Centropyxidae Centropyxis sp. 10–290 2–543 68–1,031 

 Class Filosia     

    Family Euglyphidae Euglypha sp. 4–175 1–15 5–162 

 Class Ciliatea     

    Family Holophryidae Holophyra sp. 0–46 0–54 0–17 

    Family Prorodontidae Prorodon sp. – 0–3 – 

  Prorodonteres sp. – 0–1 – 

  Coleps sp. 0–3 0–8 0–540 

    Family Spathidiidae Spatidium sp. 0–2 0–8 0–7 

  Amphileptus sp. – 0–105 – 

    Family Parameciidae Paramicium sp. 0–49 0–66 0–91 

    Family Tintinnididae Tintinnopsis sp. 3–228 0–229 1–225 

    Family Tracheliida Paradileptus sp. 0–16 0–1 – 

 
 

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดเด่น ได้แก่  Copepods (Phylum Artropoda),  

Daphnia sp. (Phylum Artropoda), Brachionus sp. (Phylum Rotifera) และ Difflugia sp. (Phylum Protozoa) ในปีพ.ศ. 

2563-2565 (ภาพท่ี 3) พบว่าในพื้นท่ีตอนบนและตอนกลางของอ่างเก็บน้ำ ความหนาแน่นของ Copepods และ 

Daphnia sp. เพิ่มขึ้นประมาณ 10 เท่า จนถึง 3,614 ตัวต่อลิตร และ 358 ตัวต่อลิตร ตามลำดับ ในช่วงกลางฤดูฝน  

ปีพ.ศ. 2564 (ภาพท่ี 3a) ซึ่งเป็นช่วงท่ีปริมาณน้ำไหลเข้าและปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในระดับต่ำ  ซึ่งภายหลังมี 

ความหนาแน่นลดลงในช่วงท่ีปริมาณน้ำยกระดับขึ้นอย่างชัดเจน (สภาวะน้ ำท่วม) ส่วน Brachionus sp. และ  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

Difflugia sp. พบการเพิ่มขึ้นประมาณ 10 เท่า ในช่วงท่ีปริมาณน้ำเก็บกักต่ำ ขณะท่ีในช่วงท่ีมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นความ

หนาแน่นของ Brachionus sp. ไม่ลดลง และความหนาแน่นของ Difflugia sp. มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย  

ซึ่งผลการศึกษาในภาพรวมสะท้อนเห็นว่า ในช่วงท่ีมีการผันผวนของปริมาณน้ำเก็บกัก Brachionus sp. และ Difflugia 

sp. เป็นแพลงก์ตอนสัตว์ชนดิท่ีมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และมีสามารถดำรงชีวิตยู่ได้ในนำ้ท่ี

มคีุณภาพนำ้เสื่อมโทรมลงได้ 

 

 
 

ภาพที ่3 ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดเด่น Copepods, Daphnia sp., Brachionus sp. และ Difflugia sp.  

ในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงปีพ.ศ. 2563-2565 (1: เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2563; 2: เดอืนกันยายน พ.ศ. 

2563; 3: เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564; 4: เดอืนกันยายน พ.ศ. 2564; 5: เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564;  

6: เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565) 
 

สำหรับการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของชนิดเด่นในพื้นท่ีตอนล่าง (ภาพท่ี 3b) พบว่าความหนาแน่นของ 

Copepod, Daphnia sp. และ Brachionus sp. มีการเพิ่มขึน้ประมาณ 10 เท่าในช่วงกลางฤดูฝน ท่ีปริมาณน้ำเก็บกักต่ำ 

แต่เมื่ออ่างเก็บน้ำเข้าสู่สภาวะน้ำท่วม พบการลดลงของความหนาแน่นประมาณ 10 เท่า อนึ่ง พบว่าความหนาแน่น

ของ Difflugia sp. มีการเพิ่มขึ้นจาก 10 เท่า ในช่วงท่ีมีลดระดับลงในช่วงกลางฤดูฝน และมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ในช่วงท่ีมีการผันผวนมากของปริมาณน้ำเก็บกัก ในภาพรวมพบว่าแพลงก์ตอนสัตว์มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นประมาณ 

10 เท่าในช่วงท่ีปริมาณน้ำอยู่ในระดับต่ำ และลดลงในช่วงท่ีนำ้เพิ่มสูงขึ้นจนถึงสภาวะนำ้ท่วม ซึ่งเป็นลักษณะท่ีสะท้อน

ให้เห็นถึงบทบาทของปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนสัตว์  
 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ำกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านอื่น 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ำต่าง ๆ (ตารางท่ี 3) พบว่าปริมาณน้ำไหลเข้ามี

ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (p<0.01) กับความเป็นกรด-เบส (ในพื้นท่ีตอนบนและตอนกลาง) และ

ปริมาณน้ำเก็บกัก (ในพื้นท่ีพื้นท่ีตอนล่าง) สำหรับปริมาณน้ำเก็บกักมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญ 

(p<0.05) กับระยะเวลาคงค้างของน้ำ ในพื้นท่ีตอนบนและตอนกลาง ขณะท่ีพื้นท่ีตอนล่าง มีความสัมพันธ์ทางลบ
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านประมง)- 

อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) กับระยะคงค้างของน้ำและปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ในส่วนของระยะเวลาคงค้างของน้ำมี

ความสัมพันธ์ทางลบอย่างมนีัยสำคัญ (p<0.05) กบัปริมาณของแข็งแขวนลอยและอุณหภูมิ  
 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ำในพื้นท่ีตอนบนและตอนกลาง (UB1, UB2 และ UB3) และ

ในพื้นท่ีตอนล่าง (UB4, UB5, UB6 และ UB7) ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในปีพ.ศ. 2563-2565 ของพื้นท่ีอ่างเก็บ

น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในปีพ.ศ.2563-2565 

 

 

ผลการศึกษายังพบว่าอุณหภูมิน้ำ ในพื้นท่ีตอนบนและตอนกลาง และพื้นท่ีตอนล่าง มีความสัมพันธ์อย่างมี

นัยสำคัญ (p<0.05) และมีนัยสำคัญยิ่ง (p<0.01) กับความเป็นกรด-เบสและคลอโรฟิลล์เอ ตามลำดับ ออกซิเจน

ละลายน้ำมีความสัมพันธ์ทางบวกอยา่งมีนัยสำคัญยิ่ง (p<0.01) กับความเป็นกรด-เบส ในทุกเขตพื้นท่ี และความเป็น

กรด-เบสมคีวามสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง(p<0.01)กับคลอโรฟลิล์เอ ซึ่งผลการศึกษาในภาพรวมสะท้อนให้

เห็นว่าปริมาณแพลงก์ตอนพืช (คลอโรฟลิล์เอ) ท่ีทำให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงท่ีมากขึ้นในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ

สูงกว่า มีบทบาทต่อระดับของความเป็นกรด-เบสของน้ำ และค่าออกซิเจนละลายน้ำท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีต่าง ๆ ของ      

อ่างเก็บน้ำได้ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ำกับความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความหนาแน่นของ Copepod, Cladoceran, 

Rotifera และ Protozoa แต่ละขนาด (ตารางท่ี 4) พบว่าในพื้นท่ีตอนบนและตอนกลาง ความหนาแน่นของ Copepod 

ทุกขนาด Cladoceran ขนาดเล็ก Cladoceran ท้ังหมด Rotiferans ขนาดเล็ก และ Protozoan ขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์

ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญย่ิง (p<0.01) กับปริมาณน้ำไหลเข้า นอกจากนี้ ความหนาแน่นของ Copepod ขนาดเล็ก 

Copepod ท้ังหมด Rotiferan ขนาดกลาง Rotiferan ท้ังหมด และ Protozoa ท้ังหมด มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี

นัยสำคัญ (p<0.05) กับปริมาณนำ้เก็บกัก ในขณะท่ี Protozoans ขนาดเล็กมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง 

(p<0.01) กับปริมาณน้ำเก็บกัก ผลการศึกษายังพบว่าความหนาแน่นของ Copepod ทุกขนาด Copepod ท้ังหมด 

Cladoceran ท้ังหมด และ Rotiferan มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (p<0.01) กับ Protozoans ขนาดเล็ก 
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ความหนาแน่นของ Rotiferan ขนาดกลางมคีวามสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (p<0.01) กับความเป็นกรด-เบส 

และความหนาแน่นของ Rotiferan ขนาดเล็กและ Rotiferan ท้ังหมด มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญ 

(p<0.05) กับคลอโรฟิลล์เอ 
 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์กับปัจจัยด้านปริมาณน้ำไหลเข้า (INF: ล้าน

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน), ปริมาณน้ำเก็บกัก (WST: ล้านลูกบาศก์เมตร), ระยะคงค้างของน้ำ (RT: วัน), อุณหภูมิน้ำ  

(TEM: ˚C), ออกซิเจนละลายน้ำ (DO: mg/L), ความเป็นกรด-เบส, ปริมาณสารอินทรีย์ในของแข็งแขวนลอย  

(Org-TSS: mg/L), คลอโรฟิลล์เอ (Chl-a: µg/L) และ Protozoa ขนาดเล็ก (Pros: ตัวต่อลิตร) ในพื้นท่ีตอนบนและ

ตอนกลาง (UB1, UB2 และ UB3) และในพื้นท่ีตอนล่าง (UB4, UB5, UB6 และ UB7) ของอ่างเก็บนำ้เขื่อนอุบลรัตน์ ใน

ปีพ.ศ. 2563-2565 

  

 สำหรับพื้นท่ีตอนล่าง (ตารางท่ี 4) พบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับ

ปริมาณน้ำไหลเข้า ปริมาณน้ำเก็บกัก และ Protozoan ขนาดเล็ก นอกจากนี้ความหนาแน่นของ Copepod ขนาดใหญ่ 

Copepod ท้ังหมด Rotiferan ขนาดกลาง และ Rotifera รวมมีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) กับ

ระยะเวลาคงค้างของน้ำ 
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วิจารณ์ผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาบทบาทด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำต่อการเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนสัตว์ พบว่า ในพื้นท่ี

อ่างเก็บน้ำหลังจากการเผชิญกับสภาวะภัยแล้งท่ีรุนแรงและต่อเนื่องในปีพ.ศ. 2561-2563 (ภาพท่ี 2) แพลงก์ตอนสัตว์มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น (ภาพท่ี 3) อย่างไรก็ตามความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์มีความผันผวนตามเวลาอย่างชัดเจน   

โดยแพลงก์ตอนสัตว์มีความหนาแน่นสูงสุดในช่วงกลางฤดูฝน ปีพ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในระดับ

ต่ำ นอกจากนี้ความหนาแน่นของ Copepods (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 3) สอดคล้องกับอ่างเก็บน้ำ Valle de Bravo (เม็กซิโก) 

และทะเลสาบ George (แอฟริกา) (ท่ีเป็นแหล่งน้ำท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง; Eutrophic) ซึ่งมีความหนาแน่นสูงกว่า

ทะเลสาบ Sybaya (แอฟริกาใต้) (ท่ีเป็นแหล่งน้ำท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง; Mesotrophic) (García et al., 2012; 

Santos-Wisniewski and Rocha, 2007; Olds et al., 2014) และขณะท่ีอ่างเก็บน้ำมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำเก็บกักจนทำ

ให้เกิดสภาวะน้ำท่วมนั้น (ภาพท่ี 2; ในการสุ่มตัวอย่างคร้ังท่ี 5) พบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์มีแนวโน้มลดลง 

เนื่องจากการได้รับอิทธิพลจากการจำกัดของสารอาหารและการลดลงของแพลงก์ตอนพืช ซึ่งสามารถนำไปสู่ความอด

อยากของแพลงก์ตอนสัตวไ์ด ้(George et al., 1990; Olds et al., 2014)  

 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ำกับความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์พบว่า

ปริมาณน้ำไหลเข้า อุณหภูมิน้ำ และความหนาแน่นของอาหาร (อาทิ Protozoa ขนาดเล็กท่ีเพิ่มสูงขึ้น) เป็นปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อการเพิ่มจำนวนของ Copepod (ตารางท่ี 4) โดยจากการศึกษาท่ีผ่านมาของ Martin et al. (1981) และ Olds et al. (2014) 

รายงานว่าในอ่างเก็บน้ำท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง มีการเพิ่มขึ้นของ Copepod เนื่องจากการมีแหล่งท่ีอยู่อาศัยและแหล่ง

อาหารท่ีเหมาะสมในช่วงท่ีมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับต่ำ และเมื่อเปรียบความหนาแน่นระหว่าง Copepod และ Cladoceran 

พบว่า Copepod มีความหนาแน่นสูงกว่า Cladoceran ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ Cladoceran ยังสะท้อนให้เห็นถึงแหล่งท่ีอยู่

อาศัยท่ีเสื่อมโทรมของพื้นท่ีชายฝั่งของอ่างเก็บน้ำ โดยการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า chydorid และ macrothricid cladocerans 

พบได้ท่ัวไปในแหล่งน้ำคุณภาพสูง ในขณะท่ี Brachionus, Moina เป็นชนิดน้ำท่ีทนต่อมลภาวะ สามารถอยู่ได้ในแหล่งท่ีอยู่

อาศัยท่ีเสื่อมโทรมได้ (Loughheed และ Chow-Fraser 2002) ในการศึกษานี้อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ได้เผชิญกับปัญหา

ภัยแล้งเป็นเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมา อาจทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งท่ีอยู่อาศัยบริเวณขอบฝั่ง สะท้อนให้เห็นถึง

ความหนาแน่นของ chydorid และ macrothricid cladocerans ท่ีมีอยู่ในระดับท่ีต่ำมาก (ตารางท่ี 2) สำหรับ Rotifera พบว่ามี

การกระจายในทุกพื้นท่ีแต่มคีวามหนาแน่นอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ Copepod และ Cladocera ความหนาแน่นของ 

Rotifera สูงสุดในช่วงท่ีมีน้ำน้อยในช่วงกลางฤดูฝนของปีพ.ศ. 2564 (ตารางท่ี 2) ความหนาแน่นของ Rotifera ขึ้นอยู่กับ

หลายสภาวะ และสามารถสะท้อนถึงปริมาณของสารอาหารในนำ้ (Sanoamuang and Savatenalinton, 2001)  

 ในส่วนของ Protozoa นั้น การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า Protozoa เป็นส่วนประกอบสำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็น

แหล่งอาหาร และอาจมีส่วนสำคัญต่อทะเลสาบหลายแห่ง (Pace and Orcutt, 1981) Protozoa) มีความทนทานต่อ 

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ มากกว่าแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังพบว่าความหนาแน่น

ของ Protozoa เพิ่มขึ้นเมื่อมีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Pace และ Orcutt (1981) พบว่าความ

หนาแน่นของ Protozoa กลุ่ม ciliate มีความหนาแน่นอยู่ท่ีประมาณ 100–1,000 ตัวต่อลิตรในแหล่งน้ำท่ีมีความอุดม

สมบูรณ์ต่ำและมีการเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,000-100,000 ตัวต่อลิตร ในแหล่งน้ำท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ซึ่งใน

การศึกษานี้ พบว่า Difflugia sp. มีความหนาแน่นสูงสุดอยู่ท่ี 7,401 ตัวต่อลิตร ในพื้นท่ีตอนล่าง (ตารางท่ี 2) ซึ่งเป็นแหล่ง

น้ำท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง โดยมีระดับของคลอโรฟิลล์เอค่อนข้างสูง (ตารางท่ี 1) ความหนาแน่น Protozoa ขนาดเล็กใน

แต่ละเขตของอ่างเก็บน้ำ สามารถเป็นแหล่งอาหารท่ีเหมาะสมสำหรับแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มอื่น ๆ โดยการศึกษานี้ พบว่า
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ความหนาแน่นของ Copepod Cladoceran และ Rotiferan มีความสัมพันธ์ทางบวกท่ีมีนัยสำคัญยิ่ง (p<0.01) กับ Protozoa 

ขนาดเล็ก  

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้ พบความแตกต่างเชงิพื้นท่ีอย่างชัดเจน โดยสามารถแบ่งพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำออกได้เป็น 

2 ส่วน: ส่วนหนึ่ง ได้แก่ พื้นท่ีตอนบนและตอนกลาง และอีกส่วนหน่ึงคือ พื้นท่ีตอนล่างของอ่างเก็บน้ำ -โดยปัจจัยทาง

กายภาพและเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณน้ำไหลเข้า ปริมาณน้ำเก็บกัก และสารอาหาร มีความแตกต่างกันไป 

ดังนัน้การตอบสนองของแพลงก์ตอนสัตว์จึงแตกต่างกันไปด้วย (ตารางท่ี 4) จากผลการศกึษานี้มคีวามสอดคล้องกับ

การศึกษาของ Casanova et al. (2552) ท่ีพบว่าผู้ผลิตลำดับท่ีสองสามารถเพิ่มขึน้ได้ เมื่ออยู่ในสภาวะของระบบนิเวศ

ท่ีมีความสมดุลของปัจจัยเคมี-กายภาพท่ีดี ในทางกลับกัน พื้นท่ีตอนบนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสูง จะทำให้ความ

หนาแน่นและความหลากหลายของแพลงก์ตอนสตัว์ลดลงไปได้ (Yan, 1986; Hering et al., 2010)  

 ปริมาณการไหลเข้าของน้ำท่ีลดลง สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ทำให้เกิดการแบ่งชั้น

ของน้ำ และทำให้ค่าอุณหภูมขิองน้ำและความโปร่งใสเพิ่มขึ้น ซึ่งสง่ผลต่อการเตบิโตของ Cyanobacteria ท่ีอาจมีความ

เป็นพิษ (Paerl, 2014; Mowe et al., 2015; Moura et al., 2018) Cyanobacteria ท่ีผลิตสารพิษได้ จึงสามารถพบได้

บ่อยขึ้นในสภาวะแห้งแล้ง (Berg and Sutula, 2015) การศกึษาก่อนหน้านีร้ายงานว่าสภาวะแห้งแล้งของอ่างเก็บนำ้ทำ

ให้เกิดการบลูมของ Cylindrospermopsis (Mengchouy and Meksumpun, 2022) ในช่วงฤดูแลง้ปีพ.ศ. 2562 ในบริเวณ

ตอนกลางและบริเวณตอนล่างของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (Mengchouy and Meksumpun, 2022) เหตุการณ์

ดังกล่าวบ่งชี้ว่าสภาวะแห้งแล้งเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของ Cyanobacteria ท่ีมีความเป็นพิษ (อย่างไรก็ตาม 

การเพิ่มขึ้นของ Cyanobacteria นั้นไม่เหมาะสมต่อการเป็นอาหารของแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีกินพืชเป็นอาหาร เนื่องจาก 

Cyanobacteria  เป็นอาหารคุณภาพต่ำสำหรับแพลงก์ตอนสัตว์ (Wilson et al., 2006) เส้นใยของพวกมันสามารถอุด

ตันอวัยวะกรองอาหาร (Porter and McDonough, 1984) และอาจเป็นพิษสำหรับสัตว์น้ำท่ีเป็นผู้บริโภคอื่น ๆ ได้ 

(Hansson et al., 2007) 
 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า ในช่วงท่ีระบบนเิวศอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์เกิดสภาวะภัยแลง้และนำ้ท่วมในช่วงปี

พ.ศ. 2561-2565  ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์มีความผันผวนตามเวลา และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามการเพิ่มขึ้น

ของปริมาณน้ำไหลเข้าและปริมาณน้ำเก็บกัก โดยในช่วงกลางฤดูฝนของปีพ.ศ. 2564 ท่ีมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ใน

ระดับต่ำ พบความหนาแน่นของ Copepod ท้ังหมด Cladocera Rotifera และ Protozoa เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมี

ระดับสูงสุดอยูท่ี่ 13,179 ตัวต่อลิตร, 2,883 ตัวต่อลิตร, 3,940 ตัวต่อลิตร และ 7,401 ตัวต่อลิตร ตามลำดับ จากนั้น

ความหนาแน่นลดลงเมื่อเกิดน้ำท่วมคร้ังใหญ่ในปีพ.ศ. 2564 ซึ่งอาจเนื่องมาจากสภาวะที่ออกซิเจนลดลงอยู่ในระดับ

ไม่เหมาะสม  

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม พบว่าในเขตพื้นท่ีตอนบนและตอนกลางของอ่างเก็บน้ำ 

ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปริมาณน้ำไหลเข้า ปริมาณน้ำเก็บกัก และ Protozoa 

ขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามความหนาแน่นของ Copepod และ Rotifera มคีวามสัมพันธ์ทางลบกับระยะคงค้างของนำ้ ส่วน

ในพื้นท่ีตอนล่าง พบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปริมาณน้ำไหลเข้า 

ปริมาณนำ้เก็บกักและ Protozoa ขนาดเล็ก และมีความสัมพันธ์ทางลบกับระยะเวลาคงค้างของนำ้ นอกจากนี้ยังพบว่า

สภาพท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความหนาแน่นของ Protozoan ขนาดเล็กค่อนข้างสูงนัน้ เหมาะสำหรับการเจริญเตบิโตของแพลงก์

ตอนสัตว์ ซึ่งในภาพรวมจากการศึกษานี้ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของปัจจัยทางอุทกวิทยาของแหล่งน้ำท่ีมีบทบาทต่อ

ความอุดมสมบูรณ์ของแพลงก์ตอนสัตว์ ซึ่งการศึกษาพัฒนาแบบจำลองทางนิเวศวิทยาท่ีใช้ประเมินผลกระทบของ
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ปัจจัยสำคัญ อาทิ ปัจจัยด้านการไหลเข้าของน้ำ ปริมาณกักเก็บน้ำ รวมท้ังพารามิเตอร์ด้านปริมาณอาหารของ

แพลงก์ตอนสัตว์ นับเป็นประเด็นท่ีควรดำเนนิการวจิัยในระยะต่อไป 
 

กติติกรรมประกาศ 
การศึกษานีไ้ดรั้บทุนสนับสนุนการวจิัยจากสำนักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิสถาบันวจิัยและพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้วิจัยขอขอบคุณ

ทีมนักวิจัย จากห้องปฏิบัติการวิจัยดินตะกอนและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ภาคชีววิทยาประมง และห้องปฏิบัติการวิจัย

สิ่งแวดล้อมทางทะเล ภาควิชาวทิยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง ท่ีให้ความร่วมมอืในการออกสำรวจภาคสนามและ

ให้ความช่วยเหลอืในการวเิคราะห์เป็นอย่างด ี
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