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ช่ือโครงการวิจัย  ชนิดของอาหารตอการสืบพันธุของพอแมพันธุปลาบูทะเล วงศ Gobiidae 

ช่ือผูวิจัย  ศิรประภา ฟากระจาง  ปรารถนา ควรดี  ดวงทิพย อูเงิน  ธนกฤต คุมเศรณี  
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ช่ือหนวยงาน  สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาชนิดของอาหารท่ีเหมาะสมตอการสืบพันธุของพอแมพันธุปลาบู

แกมฟา โดยเปรียบเทียบชนิดของอาหารท่ีแตกตางกัน 5 ชนิด ไดแก กุงสด (T1) หมึกสด (T2) กุงผสมหมึกสด 

(T3) อาหารเจลาติน (T4) และอาหารสําเร็จรูป (T5) ระยะเวลาการทดลอง 6 เดือน ผลการวิจัยพบวาการเลี้ยง

พอแมพันธุปลาบูแกมฟา ดวยอาหารเจลาตินภายใตสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ไดแก อุณหภูมิอยูระหวาง 

27.2 - 29.3 °C ความเค็มอยูระหวาง 33 - 36 ppt คาความเปนดางอยูระหวาง 80 - 140 มล./ล. และ

แอมโมเนีย - ไนโตรเจนไมเกิน 0.08 มล./ล. สงผลทําใหพอแมพันธุมีการสืบพันธุและวางไขอยางตอเนื่อง โดย

มีความถ่ีในการวางไขสูงสุด 15 ครั้ง มีจํานวนลูกปลาแรกฟกสูงสุดอยูระหวาง 11,223 - 77,280 ตัว  และมี

อัตราการฟกไขสูงสุดอยูระหวาง 50 - 100 % ผลการวิจัยนี้ สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาเทคโนโลยี

การเพาะเลี้ยงปลาบูแกมฟาในเชิงพาณิชย และการอนุรักษท่ียั่งยืน 

คําสําคัญ: การสืบพันธุ, พอแมพันธุ, ปลาบูแกมฟา 
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were to compare effect of different feed types on 

reproduction of blueband goby broodstock, Valenciennea strigata (Broussonet 1782). This 

experiment was divided into five different feed types including culture with fresh shrimp (T1); 

fresh squid (T2); fresh shrimp and squid (T3); gelatin feed (T4) and commercial feed (T5) for a 

period of 6 months. The results showed that culture the blueband goby broodstock with 

gelatin feed under the suitable environment to live and reproduction. The key factors that 

motivate reproductive parents as temperature between 27.2 - 29.3 °C salinity between  33 - 

36 ppt alkalinity between 80 - 140 mg/L and total ammonia < 0.08 mg/L. Effect of the 

highest spawning frequency was 15 time, number of hatching between 50 - 100% and the 

number of larval production between 11,223 - 77,280 fish. The results of the study can be 

beneficial to the development of rearing technique for blueband goby to be as commercial 

and sustainability rearing of larvae in future. 

Keywords: reproduction, broodstock, blueband goby 
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บทนํา (Introduction) 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

ปจจุบันการเลี้ยงสัตวทะเลสวยงามไดรับความนิยมอยางมาก เพราะมีสีสันสวยงามสะดุดตา โดยสวนใหญ

ปลาทะเลสวยงามรอยละ 95 ไดมาจากการจับจากธรรมชาติ มีเพียงรอยละ 5 - 10 เทานั้น ท่ีไดมาจากการ

เพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย (Wabnitz et. al., 2003; Thornhill, 2012) ไดแก ปลาการตูน เปนตน (กรมประมง, 

2547; จามินทร, 2548; เสาวภา, 2554) ตั้งแตป 2541 จนถึงปจจุบัน สถาบนัวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัย

บูรพา มีนโยบายและเปาหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวทะเลสวยงาม และสัตวเศรษฐกิจมาอยาง

ตอเนื่องยาวนานกวา 20 ป ท้ังนี้เพ่ือทดแทนการจับจากธรรมชาติ อาทิเชน ปลาการตูน หอยหวาน มาน้ํา ปะการัง 

กุงการตูน ปลาแมนดาริน และแมงกะพรุนถวย เปนตน 

ปลาบูอมทรายแกมฟา หรือปลาบูทรายแกมขีดฟา  (Valenciennea strigata, Broussonet 1782) เปน

ปลาทะเลสวยงาม ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ซ่ึงไดรับความนิยมเลี้ยงเชนเดียวกับปลาการตูน ราคาตัว

ละ 250 - 650 บาท ลําตัวมีความยาว 4 - 13 ซม. ท่ีบริเวณกระดูกปดแกม (operculum) ท้ัง 2 ขางมีแถบสีฟา

สดใสท่ีมองเห็นอยางเดนชัด และมีท่ีอยูอาศัยบริเวณพ้ืนทรายใกลกับแนวปะการัง มีพฤติกรรมการกินอาหาร โดย

การอมทรายแลวปลอยใหเม็ดทรายไหลผานเหงือกและผานท้ิงออกไป เปรียบเสมือนการโปรยทราย เพ่ือดักเอา

สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กท่ีอาศัย หรือหลบอยูท่ีผิวหนา หรือใตชั้นทราย (small benthic invertebrates) ไวภายในปาก

และกลืนกินเขาไป ซ่ึงเปนเสนหอยางหนึ่งของปลาทะเลสวยงามชนิดนี้ สงผลใหปลาชนิดนี้เปนท่ีตองการของตลาด

เพ่ิมข้ึน และมีแนวโนมถูกจับจากธรรมชาติจํานวนมากข้ึน ประกอบกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงปลา

ชนิดนี้ มีขอมูลเชิงวิชาการสนับสนุนในแตละบริบทคอนขางนอยมาก โดยเฉพาะการศึกษาชนิดของอาหารท่ี

เหมาะสมตอการสืบพันธุของพอแมพันธุ ตลอดจนปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิต เพ่ือการผลิตพอ

แมพันธุท่ีดี เนื่องจากอาหารมีบทบาทสําคัญตอการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุมกัน ระบบสืบพันธุของพอแมพันธุ และ

ยังสงผลโดยตรงตอเนื่องถึงคุณภาพของตัวออนแรกฟก เชน จํานวนลูกปลาแรกฟก อัตราการฟกไข อัตรารอด เปน

ตน ท้ังนี้เนื่องจากอาหารพอแมพันธุเปนสิ่งจําเปนมากในการผลิตไข และน้ําเชื้อ หากพอแมพันธุไดรับอาหารท่ีมี

คุณคาทางโภชนาการครบถวนสมบูรณ ยอมสงผลใหพอแมพันธุมีความสมบูรณเพศ สามารถผลิตไข และน้ําเชื้อท่ีมี

คุณภาพดี 

ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้มีแนวคิดในพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาบูอมทรายแกมฟา โดยเปรียบเทียบชนิด

ของอาหารท่ีแตกตางกัน ไดแก กุงสด หมึกสด กุงผสมหมึกสด อาหารเจลาติน และอาหารสําเร็จรูป เพ่ือศึกษาชนิด

ของอาหารท่ีเหมาะสมตอการสืบพันธุของพอแมพันธุปลาบูอมทรายแกมฟา ความถ่ีในการวางไข จํานวนลูกปลา

แรกฟก และอัตราการฟกไข เพ่ือการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาบูอมทรายแกม

ฟาในเชิงพาณิชย และการอนุรักษท่ียั่งยืน 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาชนิดของอาหารท่ีเหมาะสมตอการสืบพันธุของพอแมพันธุปลาบูอมทรายแกมฟา 

2. เพ่ือศึกษาความถ่ีในการวางไข จํานวนลูกปลาแรกฟก และอัตราการฟกไข 

 

ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยนี้ทําการศึกษาชนิดของอาหารท่ีเหมาะสมตอการสืบพันธุของพอแมพันธุปลาบูอมทรายแกมฟา 

ความถ่ีในการวางไข จํานวนลูกปลาแรกฟก และอัตราการฟกไข มีการวางแผนการทดลองแบบบล็อกไมสมบูรณ

แบบสมดุล เม่ือจัดกลุมบล็อกเปนซํ้าได (Balanced Incomplete Block Design with Replicate Groups; BIB 

with Replicate Groups) ปจจัยท่ีทําการศึกษา คือ ชนิดของอาหารท่ีแตกตางกัน 5 ชนิด ไดแก ชุดการทดลองท่ี 

1 กุงสด (T1) ชุดการทดลองท่ี 2 หมึกสด (T2) ชุดการทดลองท่ี 3 กุงผสมหมึกสด (T3) ชุดการทดลองท่ี 4 อาหารเจ

ลาติน (T4) หรืออาหารผสมก่ึงเปยกเหมือนอาหารธรรมชาติ ชุดการทดลองท่ี 5 อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดจมน้ํา 

(T5) และมีการตรวจวิเคราะหองคประกอบทางเคมี (proximate analysis) ของอาหารทดลอง เพ่ือศึกษาคุณคา

ทางโภชนาการ ไดแก โปรตีน ไขมัน และความชื้น เปนตน แบงการทดลองเปน 5 ชุดการทดลองๆ ละ 4 ซํ้า โดย 

Block 1 - 3 ดําเนินการทดลอง ณ โรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สถานีวิจัยชะอํา สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล 

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดเพชรบุรี สวน Block 4 ดําเนินการทดลอง ณ หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สถาบัน

วิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาการทดลอง 6 เดือน  

 

วิธีดําเนินการโดยสรุปทฤษฏี หรือแนวทางความคิดท่ีนํามาใชในการวิจัย 

ปญหาหลักๆ ท่ีทําใหเพาะพันธุสัตวน้ําไมประสบผลสําเร็จ เกิดจากการเลี้ยงพอแมพันธุดวยอาหารท่ีมีคุณคา

ทางโภชนาการไมครบถวน และปริมาณสารอาหารท่ีจําเปนไมเพียงพอตอความตองการ รวมถึงการจัดการ

สิ่งแวดลอมท่ีอยูอาศัยของพอแมพันธุไมเหมาะสมตอการดํารงชีวิต ซ่ึงสงผลโดยตรงตอระบบสืบพันธุของพอแม

พันธุ รวมถึงมีผลโดยตรงตอเนื่องถึงคุณภาพของตัวออนแรกฟก เชน จํานวนลูกปลาแรกฟก อัตราการฟกไข อัตรา

รอด เปนตน เนื่องจากอาหารพอแมพันธุเปนสิ่งจําเปนมากในการผลิตไข และน้ําเชื้อ หากพอแมพันธุไดรับอาหารท่ี

มีคุณคาทางโภชนาการครบถวนสมบูรณ ยอมสงผลใหพอแมพันธุมีความสมบูรณเพศ สามารถผลิตไข และน้ําเชื้อท่ี

มีคุณภาพดี ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้มีแนวคิดในพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาบูอมทรายแกมฟา โดยเปรียบเทียบ

ชนิดของอาหารท่ีแตกตางกัน 5 ชนิด ไดแก กุงสด หมึกสด กุงผสมหมึกสด อาหารเจลาติน และอาหารสําเร็จรูป 

เพ่ือศึกษาชนิดของอาหารท่ีเหมาะสมตอการสืบพันธุของพอแมพันธุปลาบูอมทรายแกมฟา ความถ่ีในการวางไข 

จํานวนลูกปลาแรกฟก และอัตราการฟกไข 
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Figure 1 A pair of blueband goby (Valenciennea strigata) outside a burrow. The female (left) 

arching the back with tail and head up. (Reavis, 1997) 

 

Reavis (1997) ทําการศึกษาพฤติกรรมการกินอาหาร และการสืบพันธุของปลาบูอมทรายแกมฟา 

(Valenciennea strigata) ในธรรมชาติ พบวาปลาบูอมทรายแกมฟามีพฤติกรรมท่ีชอบขุดรู หรือขุดโพรง เพ่ือ

สรางรังอาศัยอยูบริเวณพ้ืนทรายใกลกับแนวปะการัง โดยอาศัยอยูดวยกันเปนคูแบบผัวเดียวเมียเดียว หรือการมีคู

เพียงตัวเดียว (monogamous) และพบวาปลาบูอมทรายแกมฟาเพศเมีย มีการสืบพันธุและวางไขทุก 13 วัน สวน

ปลาบูอมทรายแกมฟาเพศผู มีหนาท่ีสรางรัง และเฝาดูแลไขโบกพัดดวยครีบ ประมาณ 2 - 3 วัน ลูกปลาก็จะฟก

ออกจากไข (Figure 1) 

ชนะ และคณะ (2562) ทําการสํารวจปลาบูทะเล วงศ Gobiidae ท่ีจําหนายในรานคาสัตวทะเลสวยงาม 

บริเวณตลาดนัดจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชวงเดือนกุมภาพันธ - ตุลาคม 2561 จากการสํารวจพบวามีปลา

บูอมทรายแกมฟา (Valenciennea strigata) รวมจํานวนท้ังสิ้น 15 ตัว (1.2 % ของปลาบูทะเลท้ังหมด) ลําตัวมี

ความยาวประมาณ 4 - 6 ซม. ราคาตัวละ 350 บาท  

ศิริวรรณ และคณะ (2562) ทําการศึกษาพัฒนาการคัพภะ และระยะเวลาพัฒนาการของปลาบูอมทราย

แกมฟา (Valenciennea strigata) ภายใตสภาพหองปฏิบัติการ โดยทําการศึกษาไขปลาตั้งแตปฏิสนธิจนฟกเปน

ตัวออน พบวาไขปลาบูอมทรายแกมฟาเปนไขประเภทไขจมติดวัสดุ (adhesive egg) มีระยะเวลาการพัฒนา

ของคัพภะ ตั้งแตไดรับการปฏิสนธิจนฟกออกเปนตัวออน ลูกปลาใชระยะเวลา 56 ชั่วโมง 30 นาที ไขมีความยาว

เฉลี่ยเทากับ 1.1 ± 0.3 มม. มีความกวางเฉลี่ยเทากับ 0.2 ± 0.0 มม. และขนาดความยาวท้ังหมดของลูกปลาแรก

ฟกเฉลี่ยเทากับ 1.7 ± 0.0 มม.  

Abrehouch et al., (2009) ทําการศึกษาชนิดของอาหารท่ีเหมาะสมตอการสืบพันธุของพอแมพันธุปลา 

Red porgy (Pagrus pagrus, Linnaeus 1758) โดยเปรียบเทียบชนิดของอาหารท่ีแตกตางกัน 2 ชนิด ไดแก 

อาหารสําเร็จรูป และปลาสด ระยะเวลาการทดลอง 2 ป พบวาการเลี้ยงพอแมพันธุดวยอาหารสําเร็จรูป มีการ
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สืบพันธุและวางไข รวมถึงมีปริมาณความดกไข นอยกวาการเลี้ยงพอแมพันธุดวยปลาสด โดยมีการวางไขเทากับ 5 

และ 32 ลานฟอง ตามลําดับ มีปริมาณความดกไขเทากับ 192,094 ฟอง และ 1.1 ลานฟอง ตามลําดับ นอกจากนี้ 

พบวาการเลี้ยงพอแมพันธุดวยอาหารสําเร็จรูป มีระยะเวลาการรอดตายของลูกปลาแรกฟก นอยกวาการเลี้ยงพอ

แมพันธุดวยปลาสด คือ 2 และ 5 วัน (P<0.05) 

Quinones - Arreola et al., (2015) ทําการศึกษาปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิต และการ

สืบพันธุของพอแมพันธุปลาสําลี (Seriola rivoliana) ท่ีแตกตางกัน 2 แหลง พบวาปจจัยสิ่งแวดลอมมีผลตอการ

สืบพันธุ ความถ่ีในการวางไข จํานวนไข โดยพอแมพันธุท่ีไดมาจากการจับจากธรรมชาติมีความสมบูรณเพศ 

สามารถสืบพันธุและวางไข โดยมีความถ่ีในการวางไข และจํานวนไข มากกวาพอแมพันธุท่ีไดมาจากการเพาะเลี้ยง 

(P<0.05) แตไมมีผลตอขนาดเสนผานศูนยกลางของไข และองคประกอบทางเคมีของไข 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 การวิจัยนี้ทําใหทราบชนิดของอาหารท่ีเหมาะสมตอการสืบพันธุของพอแมพันธุปลาบูอมทรายแกมฟา 

และทราบความถ่ีในการวางไข จํานวนลูกปลาแรกฟก และอัตราการฟกไข เพ่ือการนําไปใชประโยชนในการพัฒนา

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาบูอมทรายแกมฟาในเชิงพาณิชย และการอนุรักษท่ียั่งยืน  
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เนื้อเร่ือง (Main body) 

วิธีดําเนินการวิจัย (Materials & Method) 

การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบบล็อกไมสมบูรณแบบสมดุล เม่ือจัดกลุมบล็อกเปนซํ้าได 

เนื่องจากพอแมพันธุปลาบูอมทรายแกมฟา (Valenciennea strigata) จากธรรมชาติหาไดไมงายนัก (Figure 2) 

สงผลใหการทดลองตองจํากัดจํานวนซํ้า ประกอบกับพอแมพันธุมีความยาวเริ่มตนแตกตางกันมาก จึงตองจัด

สัตวทดลองท่ีคลายคลึงกันรวมกันเปนกลุม (blocks) เพ่ือควบคุมความผันแปรท่ีคาดวาอาจมีผลกระทบตอผลการ

ทดลอง (response) แบงการทดลองเปน 5 ชุดการทดลองๆ ละ 4 ซํ้า โดย Block 1 - 3 ดําเนินการทดลอง ณ 

โรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สถานีวิจัยชะอํา สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดเพชรบุรี สวน 

Block 4 ดําเนินการทดลอง ณ หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 

จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาการทดลอง 6 เดือน ตั้งแตเดือนมิถุนายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561  

ปจจัยท่ีทําการศึกษา คือ ชนิดของอาหารท่ีแตกตางกัน 5 ชนิด ไดแก ชุดการทดลองท่ี 1 กุงสด หรือ

อาหารสด (T1) ชุดการทดลองท่ี 2 หมึกสด หรืออาหารสด (T2) ชุดการทดลองท่ี 3 กุงผสมหมึกสด หรืออาหารสด 

(T3) ชุดการทดลองท่ี 4 อาหารเจลาติน (T4) หรืออาหารผสมก่ึงเปยกเหมือนอาหารธรรมชาติ ซ่ึงเปนอาหารท่ีผลิต

ข้ึนสําหรับเลี้ยงพอแมพันธุปลาบูอมทรายแกมฟา วัตถุดิบประกอบดวย กุงทะเลสด 50 % หมึกสด 20 % 

สาหรายสไปรูลินา 3 % วิตามินเกลือแรผง 2 % วิตามินอี 200 IU/KG เจลาตินผง 30 % น้ําอุน 4 - 5 เทาของ

น้ําหนักเจลาติน และชุดการทดลองท่ี 5 อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดจมน้ํา (T5) ซ่ึงเปนอาหารท่ีผลิตข้ึนสําหรับเลี้ยง

พอแมพันธุปลาบูอมทรายแกมฟา วัตถุดิบประกอบดวย ปลาปน 53.8 % เคย 17.8 % สาหรายจีฉาย 8.2 % 

สาหรายสไปรูลินา 3.1 % สาหรายฮีมาโตคอคคัส 1.3 % ยีสต 2 % แปงขาวเจา 5.9 % น้ํามันปลา 5.4 % วิตามิน 

- เกลือแรรวม 2 % สารเหนียว 5.5 % วิตามินอี 200 IU/KG นอกจากนี้ มีการตรวจวิเคราะหองคประกอบทางเคมี 

(proximate analysis) ของอาหารทดลอง เพ่ือศึกษาคุณคาทางโภชนาการ ไดแก โปรตีน ไขมัน ตามวิธีของ 

AOAC (2016) และความชื้น ตามวิธีของ AOAC (2005)  

การเตรียมพอแมพันธุ นําพอแมพันธุปลาบูอมทรายแกมฟาจากธรรมชาติ มาเลี้ยงในตูพักจับคูพอแมพันธุ

ความจุ 300 ลิตร ท่ีปดดวยพลาสติกสีดําท้ัง 4 ดาน เพ่ือไมใหปลาตื่นกลัวหรือตกใจ ภายในตูปูพ้ืนดวยทราย

ละเอียดท่ีนํามาจากทะเล ซ่ึงผานการลางเอาตะกอนออกดวยน้ําทะเลจนสะอาด แลวใสลงในตูความหนาประมาณ 

1 เซนติเมตร และจัดสภาพแวดลอมในตูใหมีกองหินหลายกองวางหางกัน พรอมกับติดตั้งทอหลบภัยแขวนไวท่ีมุมตู

ท้ัง 4 ดาน ท่ีบริเวณกลางน้ํา - ผิวน้ํา หรืออาจนําทอ PVC ขนาดเล็กประมาณ 1/2 นิ้ว มาประกอบกันเปนรูป

สามเหลี่ยมพีระมิดวาง แลวใสลงในตูหลายอันวางหางกัน เพ่ือใหปลาใหมท่ียังไมคุนเคยกับสิ่งแวดลอมใหมหลบ

เวลาตื่นกลัว หรือใหปลาหลบในชวงแรกท่ียังปรับตัวไมได นอกจากนี้ ภายในตูมีการเลี้ยงสัตวหนาดิน (benthos) 

หรือสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก (zooplankton) ดวยการโปรยอาหารปลาท่ีบดหยาบลงไปในตูเล็กนอย

ประมาณ ¼ ชอนชา ทําการโปรยอาหารใหกระจายท่ัวตูวันเวนสองวันในชวงแรก เม่ือมีสัตวหนาดินเกิดข้ึนแลว 
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สังเกตดูวาอาหารท่ีโปรยหมดหรือไม ถาหากอาหารหมดคอยๆ ปรับเพ่ิมอาหารเล็กนอย เพ่ือพอแมพันธุท่ีนําเขามา

ใหมจากธรรมชาติ ซ่ึงอยูระหวางการปรับตัวไดมีอาหารกิน และกินอาหารตามท่ีเคยกินอยูในธรรมชาติ ทําใหพอแม

พันธุสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมใหมไดเร็วข้ึน จากนั้นคอยๆ ปรับพฤติกรรม และปรับอาหารใหสอดคลอง

กับการทดลอง โดยใหอาหารปลาจนอ่ิม (satiation) วันละ 2 ครั้ง ดวยการใหอาหารท่ีมีคุณภาพ และชนิดของ

อาหารท่ีหลากหลาย เพ่ือใหพอแมพันธุไดรับสารอาหารท่ีจําเปนอยางเพียงพอและครบถวน ทําใหพอแมพันธุ

สมบูรณ แข็งแรง มีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและโรค 

การเลี้ยงพอแมพันธุ เม่ือสังเกตพบวามีพอแมพันธุจับคูกัน และยอมรับกันแลว (monogamous) ทําการ

ยายพอแมพันธุท่ีแข็งแรงออกจากตูพักจับคู เพ่ือนําใสลงในระบบเลี้ยงพอแมพันธุ ซ่ึงเปนระบบหมุนเวียนน้ําแบบ

ปด (closed recirculating system) โดยนําพอแมพันธุใสลงในตูทดลองความจุ 70 ลิตร ตูละ 1 คู จํานวน 20 ตู 

กอนปลอยพอแมพันธุลงในตูทดลอง ทําการตรวจสอบคุณภาพน้ําในระบบเลี้ยงพอแมพันธุ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ํา

ใหอยูในชวงท่ีเหมาะสมกอนเลี้ยงพอแมพันธุ ไดแก ความเค็ม ความเปนดางรวม ความเปนกรด-ดาง ปริมาณ

ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรท-ไนโตรเจน ตามวิธีของ Strickland (1972) และทําการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพน้ําในระบบเลี้ยงพอแมพันธุในระหวางการทดลองทุก 2 สัปดาห สําหรับอุณหภูมิน้ํา ความเค็ม มี

การตรวจสอบเปนประจําทุกวัน และมีการดูดตะกอน หรือเศษอาหารออกจากตูทุกวัน นอกจากนี้ มีการชั่งน้ําหนัก

อาหารทดลองทุกชุดการทดลองท้ังกอน - หลังใหอาหารพอแมพันธุทุกครั้ง และทําการใหอาหารปลาจนอ่ิม วันละ 

2 ครั้ง คือ เวลา 9.00 น. และ 14.00 น. แลวจดบันทึกน้ําหนักอาหารท่ีปลากินในแตละวัน 

Figure 2 Blueband goby (Valenciennea strigata) 
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การเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล นําเสนอขอมูลองคประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง ความถ่ีใน

การวางไข จํานวนลูกปลาแรกฟก และอัตราการฟกไข โดยนํามาบรรยายถึงลักษณะของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาใน

รูปแบบของตารางแสดงขอมูล แผนภาพ โดยแสดงเปนจํานวนและรอยละ โดยใชสถิติพรรณนา หรือสถิติเชิง

บรรยาย (descriptive statistics) นําไปสูการสรุปสังเคราะห และอภิปรายผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัย (Results) 

การจากศึกษาชนิดของอาหารท่ีเหมาะสมตอการสืบพันธุของพอแมพันธุปลาบูอมทรายแกมฟา ความถ่ีใน

การวางไข จํานวนลูกปลาแรกฟก และอัตราการฟกไข โดยเปรียบเทียบชนิดของอาหารท่ีแตกตางกัน 5 ชนิด ไดแก 

กุงสด (T1) หมึกสด (T2) กุงผสมหมึกสด (T3) อาหารเจลาติน (T4) อาหารสําเร็จรูป (T5) ระยะเวลาการทดลอง 6 

เดือน 

พบวาการเลี้ยงพอแมพันธุ T1 T2 T3  และ T4 ภายใตสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ไดแก อุณหภูมิอยูระหวาง 

27.2 - 29.3 °C ความเค็มอยูระหวาง 33 - 36 ppt คาความเปนดางอยูระหวาง 80 - 140 มล./ล. และแอมโมเนีย 

- ไนโตรเจนไมเกิน 0.08 มล./ล. (Table 4; block 4) มีความเหมาะสมตอการสืบพันธุของพอแมพันธุ มากกวาการ

เลี้ยงพอแมพันธุ T5  และพบวาการเลี้ยงพอแมพันธุ T1 T2 T3 และ T4 มีปริมาณโปรตีนสูงกวา T5 คือ 73 - 78 % 

และ 54 % ตามลําดับ รวมถึงการมีปริมาณไขมันต่ํากวาอีกดวย คือ 2 - 6 % และ 12 % ตามลําดับ (Table 1) 

สงผลทําใหพอแมพันธุมีการสืบพันธุและวางไข (Figure 3) โดยพบวาการเลี้ยงพอแมพันธุ T4 ภายใตสภาพแวดลอม

ท่ีเหมาะสม (Table 4; block 4) มีการสืบพันธุและวางไขอยางตอเนื่องทุก 9 -  14 วัน มีความถ่ีในการวางไข

สูงสุด 15 ครั้ง (Table 2) มีจํานวนลูกปลาแรกฟกสูงสุดอยูระหวาง 11,223 - 77,280 ตัว และมีอัตราการฟกไข

สูงสุดอยูระหวาง 50 - 100 % (Table 3 and Figure 4)  

รองลงมาคือ การเลี้ยงพอแมพันธุ T1 มีการสืบพันธุและวางไขไมตอเนื่อง คือ 9 -  42 วัน มีความถ่ีในการ

วางไข 3 - 7 ครั้ง (Table 2; block 3 - 4) มีจํานวนลูกปลาแรกฟกอยูระหวาง 13,333 - 60,000 ตัว และมีอัตรา

การฟกไขอยูระหวาง 70 - 80 % (Table 3 and Figure 3) และรองลงมาอีกคือ การเลี้ยงพอแมพันธุ T2 และ T3 

ภายใตสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม (Table 4; block 4) มีการสืบพันธุและวางไขไมตอเนื่อง คือ 6 -  57 วัน มี

ความถ่ีในการวางไขเทากันเทากับ 7 ครั้ง (Table 2; block 4) สวนการเลี้ยงพอแมพันธุ T5 พบวาพอแมพันธุไมมี

การสืบพันธุและวางไข  
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Table 1 Proximate analysis of different feed types  

Broodstock 

Feed types 

Proximate analysis 

Protein (%) Lipid (%) Moisture (%) 

Shrimp 76 3 72 

Squid 78 6 79 

Shrimp and squid 73 4 77 

Gelatin feed 76 2 67 

Commercial feed 54 12 21 

 

Table 2 Effect of different feed types on spawning of blueband goby 

Broodstock 

feed types 

Spawning frequency; time (duration) 

Block 1(1) Block 2(1) Block 3(1) Block 4(2) 

Shrimp No spawning No spawning 3 (9 - 15 day) 7 (10 - 42 day) 

Squid No spawning No spawning No spawning 7 (10 - 43 day) 

Shrimp and squid No spawning No spawning No spawning 7 (6 - 57 day) 

Gelatin feed No spawning No spawning No spawning 15 (9 – 14 day) 

Commercial feed No spawning No spawning No spawning No spawning 

Footnote (1)/ Cha-AM Station, Institute of Marine Science,n = 15 and (2)/ Institute of Marine Science, Burapha 

University, n = 5 
 

 

Figure 3 Spawning of blueband goby 
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Table 3 Effect of different feed types on hatching of blueband goby 

Broodstock 

feed types 

Number of hatching (%) 

Block 1(1) Block 2(1) Block 3(1) Block 4(2) 

Shrimp No spawning No spawning 13,333 (70%)* 60,000 (80%)* 

Squid No spawning No spawning No spawning * 

Shrimp and squid No spawning No spawning No spawning * 

Gelatin feed No spawning No spawning No spawning 
11,223 - 77,280 

(50 - 100%)* 

Commercial feed No spawning No spawning No spawning No spawning 

Footnote (1)/ Cha - AM Station, Institute of Marine Science, n = 15, (2)/ Institute of Marine Science, Burapha 

University, n = 5 and (*)/ Spawning and broodstock eat the eggs in next day 

 

Figure 4 Hatching of blueband goby  
 

Table 4 Water quality in the closed recirculating system (Min - Max) 

Parameters Temperature 

(°C) 

Salinity 

(ppt) 

Alkalinity 

(mg/L) 

pH DO 

(mg/L) 

TAN 

(mg/L) 

NO2-N 

(mg/L) 

Block 1 - 3(1) 26.0 - 28.9 30 - 31 116 - 192 8.0 - 8.3 6.0 - 7.1 0.00 - 0.15 0.00 - 0.06 

Block 4(2) 27.2 - 29.3 33 - 36 80 - 140 7.9 - 8.2 5.3 - 6.5 0.00 - 0.08 0.00 - 0.04 

Footnote (1)/ Cha - AM Station, Institute of Marine Science, n = 15 and (2)/ Institute of Marine Science, 

Burapha University, n = 5 
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อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) 

ผลการจากศึกษาชนิดของอาหารท่ีเหมาะสมตอการสืบพันธุของพอแมพันธุปลาบูอมทรายแกมฟา ความถ่ี

ในการวางไข จํานวนลูกปลาแรกฟก และอัตราการฟกไข โดยเปรียบเทียบชนิดของอาหารท่ีแตกตางกัน 5 ชนิด 

ไดแก กุงสด (T1) หมึกสด (T2) กุงผสมหมึกสด (T3) อาหารเจลาติน (T4) อาหารสําเร็จรูป (T5) ระยะเวลาการ

ทดลอง 6 เดือน พบวาการเลี้ยงพอแมพันธุ T1 T2 T3  และ T4 ภายใตสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม (Table 4; block 

4) เปนปจจัยสําคัญท่ีกระตุนใหพอแมพันธุมีการสืบพันธุและวางไข ไดแก อุณหภูมิอยูระหวาง 27.2 - 29.3 °C 

ความเค็มอยูระหวาง 33 - 36 ppt คาความเปนดางอยูระหวาง 80 - 140 มล./ล. และแอมโมเนีย - ไนโตรเจนไม

เกิน 0.08 มล./ล. สวนการเลี้ยงพอแมพันธุ T5 พบวาพอแมพันธุไมมีการสืบพันธุและวางไข ท้ังนี้เนื่องจากการเลี้ยง

พอแมพันธุ T1 T2 T3 และ T4 มีปริมาณโปรตีนสูงกวา T5 คือ 73 - 78 % และ 54 % ตามลําดับ การมีปริมาณ

ไขมันต่ํากวา คือ 2 - 6 % และ 12 % ตามลําดับ รวมถึงการมีปริมาณความชื้นสูงกวา คือ 67 - 79 % และ 21 % 

ตามลําดับ (Table 1) สงผลทําใหการเลี้ยงพอแมพันธุ T1 T2 T3  และ T4 มีการสืบพันธุและวางไข (Figure 3) 

สอดคลองกับ Abrehouch et al., (2009) พบวาการเลี้ยงพอแมพันธุดวยอาหารสําเร็จรูป มีการสืบพันธุและ

วางไข รวมถึงมีปริมาณความดกไข นอยกวาการเลี้ยงพอแมพันธุดวยปลาสด โดยมีการวางไขเทากับ 5 และ 32 

ลานฟอง ตามลําดับ มีปริมาณความดกไขเทากับ 192,094 ฟอง และ 1.1 ลานฟอง ตามลําดับ นอกจากนี้ พบวา

การเลี้ยงพอแมพันธุดวยอาหารสําเร็จรูป มีระยะเวลาการรอดตายของลูกปลาแรกฟก นอยกวาการเลี้ยงพอแมพันธุ

ดวยปลาสด คือ 2 และ 5 วัน (P<0.05) เนื่องจากอาหารพอแมพันธุเปนสิ่งจําเปนมากในการผลิตไข และน้ําเชื้อ 

หากพอแมพันธุไดรับอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการครบถวนสมบูรณ ยอมสงผลใหพอแมพันธุมีความสมบูรณเพศ 

สามารถผลิตไข และน้ําเชื้อท่ีมีคุณภาพดี  

การวิจัยครั้งนี้พบวาการเลี้ยงพอแมพันธุ T4 ภายใตสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม (Table 4; block 4) มีการ

สืบพันธุและวางไขอยางตอเนื่องทุก 9 -  14 วัน มีความถ่ีในการวางไขสูงสุด 15 ครั้ง (Table 2) มีจํานวนลูกปลา

แรกฟกสูงสุดอยูระหวาง 11,223 - 77,280 ตัว และมีอัตราการฟกไขสูงสุดอยูระหวาง 50 - 100 % (Table 3 

and Figure 4) นอกจากนี้ พบวาพอแมพันธุมีพฤติกรรมการกินไขของตัวเอง จนหมดในวันถัดมาเปนบางครั้ง

หลังจากท่ีมีการวางไข โดยไมทราบสาเหตุแนชัด รวม 11 ครั้ง ในขณะเดียวกัน เวียง (2542) กลาววา การผลิต

อาหารสัตวน้ํา ท่ีมีคุณคาทางโภชนาการครบถวนสมบูรณกระทําไดไมยาก แตอาหารนั้นจะไมเกิดประโยชน หรือ

เกิดประโยชนนอยถาสัตวน้ํากินไมได หรือกินไดไมเต็มท่ี อาหารท่ีผลิตและใชเลี้ยงสัตวน้ําไมมีคุณสมบัติชวนกิน 

(palatability) เหมือนอาหารธรรมชาติท่ีสัตวน้ําคุนเคย เนื่องจากสัตวน้ําสวนใหญคนหากลิ่น และรสของอาหาร

ดวยตุมรับรสอาหาร ซ่ึงกระจายอยูท่ัวไปตามลําตัว ดวยเหตุนี้สัตวน้ําจึงกินอาหารท่ีมีกลิ่น และรสท่ีสัตวน้ําชอบ 

นอกจากนี้ ความคงรูปของอาหารในน้ํา หรือความตานทานน้ํา (water stability) ของอาหารก็มีผลตอการกิน

อาหารของสัตวน้ําดวย ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้เปนไปในทิศทางเดียวกันกับ Reavis (1997) พบวาปลาบูอมทรายแกม

ฟาเพศเมีย มีการสืบพันธุและวางไขทุก 13 วัน สวนปลาบูอมทรายแกมฟาเพศผู มีหนาท่ีสรางรัง และเฝาดูแลไข
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โบกพัดดวยครีบ ประมาณ 2 - 3 วัน ลูกปลาก็จะฟกออกจากไข (Figure 1) และสอดคลองกับ ศิริวรรณ และคณะ 

(2562) พบวาไขปลาบูอมทรายแกมฟาเปนไขประเภทไขจมติดวัสดุ (adhesive egg) มีระยะเวลาการพัฒนา

ของคัพภะ ตั้งแตไดรับการปฏิสนธิจนฟกออกเปนตัวออน ลูกปลาใชระยะเวลา 56 ชั่วโมง 30 นาที (หรือประมาณ 

2 - 3 วัน) โดยไขมีความยาวเฉลี่ยเทากับ 1.1 ± 0.3 มม. มีความกวางเฉลี่ยเทากับ 0.2 ± 0.0 มม. และขนาดความ

ยาวท้ังหมดของลูกปลาแรกฟกเฉลี่ยเทากับ 1.7 ± 0.0 มม.  

เหตุผลท่ีสนับสนุนผลการวิจัยครั้งนี้ ท่ีคนพบวาการเลี้ยงพอแมพันธุดวยอาหารเจลาตินมีความเหมาะสม

ตอการสืบพันธุของพอแมพันธุปลาบูอมทรายแกมฟาดีท่ีสุด เนื่องจากอาหารเจลาตินเปนอาหารผสมก่ึงเปยก

เหมือนอาหารธรรมชาติ หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ  อาหารเจลาตินเหมือนกับอาหารธรรมชาติท่ีสัตวน้ําคุนเคย

ประกอบกับมีคุณสมบัติชวนกิน เนื่องจากมีสวนผสมของวัตถุดิบอาหารทะเลสดหลากหลายชนิดในปริมาณท่ี

เหมาะสม ไดแก กุงสด หมึกสด แลวเสริมสาหรายสไปรูลินา แรธาตุ และวิตามิน โดยเฉพาะวิตามินอี ซ่ึงมี

ความสําคัญตอระบบสืบพันธุของพอแมพันธุสัตวน้ํา (Lovell, 1989) นอกจากการมีคุณสมบัติชวนกินแลว 

ผลการวิจัยพบวาอาหารเจลาตินมีคุณสมบัติทางกายภาพท่ีปลาทะเลชอบกินเหมือนกับอาหารสดก็คือ ความออน

นุมของอาหาร โดยพบวาอาหารเจลาตินมีปริมาณความชื้นคอนขางมากใกลเคียงกับอาหารสด (Table 1) ซ่ึงอาจ

เปนไปไดวาปลาทะเลสวยงามชอบกินอาหารท่ีมีความออนนุม นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบวาอาหารเจลาตินมี

ความตานทานน้ําดีกวาอาหารสด และอาหารสําเร็จรูป จึงทําใหลดการละลายออกมาของสารอาหาร และแรธาตุ

ตางๆ ท่ีจะทําใหคุณคาทางโภชนาการของอาหารลดลงกลาวคือ อาหารท่ีมีความตานทานน้ําสูง จะชวยรักษา

คุณสมบัติชวนกินของอาหารไวไดนานกวา อาหารท่ีมีความตานทานน้ําต่ํานั่นเอง 

สวนการเลี้ยงพอแมพันธุ T1 มีการสืบพันธุและวางไขไมตอเนื่อง คือ 9 -  42 วัน มีความถ่ีในการวางไข 3 - 

7 ครั้ง (Table 2; block 3 - 4) มีจํานวนลูกปลาแรกฟกอยูระหวาง 13,333 - 60,000 ตัว และมีอัตราการฟกไข

อยูระหวาง 70 - 80 % (Table 3 and Figure 3) นอกจากนี้ พบวาพอแมพันธุมีพฤติกรรมการกินไขของตัวเอง 

จนหมดในวันถัดมาเกือบทุกครั้งหลังจากท่ีมีการวางไข โดยไมทราบสาเหตุแนชัด รวม 5 ครั้ง และรองลงมาอีกคือ 

การเลี้ยงพอแมพันธุ T2 และ T3 ภายใตสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม (Table 4; block 4) มีการสืบพันธุและวางไข

ไมตอเนื่อง คือ 6 -  57 วัน มีความถ่ีในการวางไขเทากันเทากับ 7 ครั้ง (Table 2; block 4) นอกจากนี้ พบวาพอ

แมพันธุมีพฤติกรรมการกินไขของตัวเอง จนหมดในวันถัดมาทุกครั้งหลังจากท่ีมีการวางไข โดยไมทราบสาเหตุแน

ชัด รวม 7 ครั้ง ทําใหไมมีผลของจํานวนลูกปลาแรกฟก และอัตราการฟกไข  

 

สรุป (Conclusion) 

การเลี้ยงพอแมพันธุปลาบูแกมฟา ดวยอาหารเจลาตินภายใตสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สงผลทําใหพอแม

พันธุมีการสืบพันธุและวางไขอยางตอเนื่องทุก 9 -  14 วัน มีความถ่ีในการวางไขสูงสุด 15 ครั้ง มีจํานวนลูกปลา

แรกฟกสูงสุดอยูระหวาง 11,223 - 77,280 ตัว และมีอัตราการฟกไขสูงสุดอยูระหวาง 50 - 100 %  
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ผลผลิต (Output) 

ผลงานวิจัยท่ีเกิดภายใตโครงการวิจัยเรื่อง ชนิดของอาหารตอการสืบพันธุของพอแมพันธุปลาบูทะเล วงศ 

Gobiidae ไดมีการเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมระดับชาติ โดยการนําเสนอแบบบรรยาย (oral) ในงานประชุม

วิชาการเกษตร ครั้งท่ี 20 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และมีผลงานวิจัยตีพิมพสืบเนื่องเผยแพรใน

วารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 1 เรื่อง คือ ศิรประภา ฟากระจาง, วรเทพ มุธุวรรณ, อมรรัตน กนกรุง, 

ปรารถนา ควรดี, ดวงทิพย อูเงิน และธนกฤต คุมเศรณี. 2562. ชนิดของอาหารตอการสืบพันธุของพอแมพันธุปลา

บูแกมฟา (Valenciennea strigata, Broussonet 1782). วารสารแกนเกษตร. 47 (1): 247 - 252.  
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รายงานสรุปการเงิน 

เลขท่ีโครงการระบบบรหิารงานวิจัย (NRMS 13 หลัก) 2561A10803049 สัญญาเลขท่ี 92/2561 

โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผนดิน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา 

ชื่อโครงการ ชนิดของอาหารตอการสืบพันธุของพอแมพันธุปลาบูทะเล วงศ Gobiidae 

ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน (อ./ดร./ผศ./รศ./ศ.)  นางสาวศิรประภา ฟากระจาง  

รายงานในชวงตั้งแตวันท่ี (วัน/เดือน/ป) 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี (วัน/เดือน/ป) 30 มิถุนายน 2562 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป - เดือน ตั้งแตวันท่ี (วัน/เดือน/ป) 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561  

 

รายรับ 

จํานวนเงินท่ีไดรับ (งวดท่ี 1 และงวดท่ี 2 รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 329,546.43 บาท) 

งวดท่ี 1 (50%) 182,918.43 บาท เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 

งวดท่ี 2 (40%) 146,628.00 บาท เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 

งวดท่ี 3 (10%) .................................. บาท เม่ือวัน เดือน ป...................................... 

รายจาย 

รายการ งบประมาณท่ีตั้งไว 

(บาท) 

งบประมาณท่ีใชจริง  

(บาท) 

จํานวนเงินคงเหลือ/เกิน 

(บาท) 

1. คาตอบแทน 50,160.00 8,400.00 คงเหลือ 41,760.00 

2. คาจาง 180,000.00 180,000.00 0.00 

3. คาวัสด ุ 71,110.00 92,910.46 เกิน 21,800.46 

4. คาใชสอย 65,300.00 35,152.70 คงเหลือ 30,147.30 

5. คาครุภัณฑ - - - 

6. คาใชจายอ่ืนๆ 

(คาธรรมเนียม 

อุดหนุนสถาบัน 10 %) 

40,730.00 - - 

รวม 407,300.00 316,463.16 13,083.27 

 

(.......................................................) 

ลงนามหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน 
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