บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ตาม ว 10 (ตําแหน่งที่กรอบตําแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ)

ลําดับ
ที่

สังกัด/ชื่อ-สกุล

เลขที่
เลขที่
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ที่ขอ
ปัจจุบัน
คัดเลือก

โครงร่างผลการดําเนินงานที่ผ่านมา

ตําแหน่ง
ที่ขอ
คัดเลือก

ชื่อเรื่อง

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้ร่วมดําเนินการ

สัด
ส่วน

โครงร่างข้อเสนอแนวคิด
เพื่อพัฒนางาน

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําชายฝั่ง
1

กลุ่มงานวิจัยภูมิคุ้มกันโรคสัตว์น้ําชายฝั่ง
นางจุไลวรรณ รุ่งกําเนิดวงศ์
771

771

นักวิชาการประมง 1.ผลของสารสกัดหยาบจากฟ้าทะลายโจร

ต.ค. 51 - มี.ค. 53

ชํานาญการพิเศษ (Andrographis paniculata )

1.นางจุไลวรรณ รุ่งกําเนิดวงศ์

70% ผลของยาสลบต่อความเครียด

2.นายสมพร รุ่งกําเนิดวงศ์

30% และการตอบสนองของระบบ

ต่อองค์ประกอบเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน

ภูมิคุ้มกันในปลาน้ํากร่อย

และความต้านทานโรคในปลากะพงขาว

ที่สําคัญทางเศรษฐกิจ

(Lates calcarifer Bloch, 1790)
2.ผลของกระเทียมสดต่อระบบภูมิคุ้มกัน

ต.ค. 48 - ก.ย. 49

และความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดํา

3.การจําแนกสายพันธุ์เชื้อโนดาไวรัส
ที่ก่อโรคในปลาทะเลด้วยยีนที่สังเคราะห์
โปรตีน

หนาที่ 1

ต.ค. 49 - ก.ย. 50

1.นายสมพร รุ่งกําเนิดวงศ์

50%

2.นางจุไลวรรณ รุ่งกําเนิดวงศ์

30%

3.นางจําเริญศรี ถาวรสุวรรณ

20%

1.นายสมพร รุ่งกําเนิดวงศ์

60%

2.นางจุไลวรรณ รุ่งกําเนิดวงศ์

40%

เอกสารหมายเลข 3
โครงรางการเสนอผลงาน
1. ชื่อผลงาน เรื่องที่ 1. ผลของสารสกัดหยาบจากฟาทะลายโจร (Andrographis paniculata) ตอองคประกอบ
เลือด ระบบภูมิคุมกันและความตานทานโรคในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ เดือน ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2553
2.1 วางแผนการทดลอง เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2551
2.1.1 การเตรียมอุปกรณการทดลอง เชนปลากะพงขาว ตูทดลอง ระบบการใหอากาศ อุปกรณเปลีย่ น
ถายน้ํา และอุปกรณวเิ คราะหภูมิคุมกัน
2.1.2 การเตรียมสารเคมี เชนสารเคมีที่ใชในการวิเคราะหภมู ิคุมกัน การสลบปลา และสารเคมีที่ใชใน
การสกัดผงฟาทะลายโจรเพือ่ ใหไดสารสกัดหยาบฟาทะลายโจร
2.1.3 การเตรียมสมุนไพรฟาทะลายโจร เพื่อใชสกัดหาสารสกัดหยาบฟาทะลายโจร
2.2 ดําเนินการทดลองและเก็บขอมูลการทดลอง เดือน มกราคม-เมษายน 2552
2.2.1 การเลี้ยงปลากะพงขาวใหไดขนาดที่ใชในการทดลอง
2.2.2 สารสกัดหยาบฟาทะลายโจร โดยทดลองหาคา MIC ตอเชื้อ Streptococcus sp.
2.2.3 การเตรียมอาหารเม็ดสําเร็จรูปผสมสารสกัดหยาบฟาทะลายโจรเลี้ยงปลากะพงขาว
2.2.4 การทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปผสมสารสกัดหยาบฟาทะลายโจรที่ระดับ
ความเขมขนของสารแตกตางกัน
2.2.5 การศึกษาผลของสารสกัดหยาบฟาทะลายโจรตอองคประกอบเลือด ระบบภูมิคมุ กันและความ
ตานทานโรคในปลากะพงขาว โดยเก็บขอมูลในสัปดาหที่ 2 4 และ 6
2.3 การวิเคราะหขอมูลและผลการทดลองดวยวิธีทางสถิติ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2552
2.3.1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบเลือด ระบบภูมิคุมกันและอัตรารอดตาย
2.4 สรุปและเขียนรายงานการวิจัย เดือน กันยายน- ธันวาคม 2552
2.5 ตีพิมพเผยแพรในวารสารการประมง ปที่ 63 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2553
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดทีใ่ ชในการดําเนินการ
3.1 การนําสมุนไพรไทยทีม่ ีคุณสมบัติทางยามาใชในสัตวน้ําเศรษฐกิจอยางปลากะพงขาวในแงของการ
กระตุนการทํางานของระบบภูมิคุมกันและระบบไหลเวียนเลือด เปนการลดการใชยาปฏิชีวนะในการ
ควบคุมและปองกันโรค รวมถึงลดการตกคางของสารปฏิชีวนะในผลิตภัณฑไดอกี ทางหนึ่งดวย มี
ประโยชนอยางมากในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
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3.2 เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบฟาทะลายโจรตอองคประกอบเลือด การทํางานของระบบภูมคิ ุมกัน
และความตานทานโรคในปลากะพงขาว โดยการตรวจวัด จํานวนเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว
ปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน ปริมาณคอมพลีเมนท ปริมาณไลโซไซม ปริมาณซุปเปอรออกไซด แอน
ไอออน เปอรเซ็นตการจับกินสิ่งแปลกปลอม และความตานทานตอเชือ้ แบคทีเรีย Streptococcus sp.
ในสัปดาหที่ 2 4 และ 6 จํานวน 3 ครั้ง
4. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
ปลากะพงขาว น.น.
เฉลี่ย 70-80 กรัม
แบงใสตูทดลอง 20 ตัวตอ
A:=ชุดควบคุม

20 ตัว

20 ตัว

เลี้ยงดวยอาหารทดลอง

B:ฟาทะลายโจร 5 กรัม/กก.
20 ตัว

20 ตัว

20 ตัว

20 ตัว

C:ฟาทะลายโจร 10 กรัม/กก.

20 ตัว

20 ตัว

20 ตัว

เลี้ยงปลาครบ 2 , 4
และ 6 สัปดาห

ศึกษาองคประกอบเลือด
- ปริมาณเม็ดเลือดแดง
- ปริมาณเม็ดเลือดขาว
- ปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน

ศึกษาระบบภูมิคุมกัน
-

ปริมาณคอมพลีเมนท
ปริมาณไลโซไซม
ปริมาณซุปเปอรออกไซด แอนไอออน
การผลิตซุปเปอรออกไซด แอนไอออน
เปอรเซ็นตการจับกินสิ่งแปลกปลอม

ทดสอบความตานทานโรค
- ฉีดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus sp.
- บันทึกอัตราการตายของปลาเปนเวลา 10 วัน

วิเคราะหผลทางสถิติ
หมายเหตุ
A:ชุดควบคุม = อาหารสําเร็จรูปเคลือบน้ํามันปลา
B:ฟาทะลายโจร 5 กรัม/กก. = อาหารสําเร็จรูปผสมสารสกัดหยาบฟาทะลายโจรเคลือบน้ํามันปลา 5 กรัมตออาหาร 1 กก.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C:ฟาทะลายโจร 10 กรัม/กก. = อาหารสําเร็จรูปผสมสารสกัดหยาบฟาทะลายโจรเคลือบน้ํามันปลา 10 กรัมตออาหาร 1 กก.

กองการเจาหนาที่
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5. ผูรวมดําเนินการ
5.1 นางจุไลวรรณ รุงกําเนิดวงศ
สัดสวนงาน 70% (หัวหนาโครงการ)
5.2 นายสมพร รุงกําเนิดวงศ
สัดสวนงาน 30%
6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
6.1 รวมวางแผนงานวิจยั สัดสวนของผลงานที่ผูเสนอผลงานเปนผูปฏิบัติ 70%
6.2 รวมดําเนินการและเก็บขอมูลการทดลอง สัดสวนของผลงานที่ผูเสนอผลงานเปนผูปฏิบัติ 70%
6.3 รวมวิเคราะหขอมูล สัดสวนของผลงานที่ผูเสนอผลงานเปนผูปฏิบัติ 70%
7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
ปลากะพงขาวที่ไดรับอาหารเม็ดสําเร็จรูปผสมสารสกัดหยาบฟาทะลายโจร 5 มิลลิกรัมตออาหาร 1
กิโลกรัม เปนเวลา 4 สัปดาห มีจํานวนเม็ดเลือดแดง ปริมาณไลโซไซม ปริมาณซุปเปอรออกไซด แอน
ไอออน และเปอรเซ็นตการจับกินสิ่งแปลกปลอมสูงกวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สงผลให
ปลากะพงขาวมีอัตรารอดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus sp. สูงกวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) เชนเดียวกัน แสดงวาการเสริมสารสกัดหยาบจากฟาทะลายโจรในอาหารเม็ดสําเร็จรูป
เลี้ยงปลากะพงขาวสามารถเพิ่มจํานวนเม็ดเลือดแดง การทํางานของระบบภูมิคุมกันแบบไมจําเพาะและ
ความตานทานโรคจากเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus sp. ได
8. การนําไปใชประโยชน
8.1 เกษตรกรสามารถนําผลการทดลองจากการนําสารสกัดหยาบฟาทะลายโจรผสมกับอาหารสําเร็จรูป
ที่มีขายในทองตลาด ในการเพิ่มการทํางานของระบบภูมคิ ุมกันแบบไมจําเพาะ การไหลเวียนเลือด
และการเพิ่มความตานทานในการติดเชื้อแบคทีเรียไดดใี นระดับหองปฏิบัติการ ไปประยุกตใชหรือ
เปนแนวทางอันจะเปนประโยชนตอเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลากะพงขาว เปนการนํา
สมุนไพรฟาทะลายโจรซึ่งมีคุณสมบัติทางยามาทดแทนการใชยาปฏิชวี นะในการเสริมสราง
ภูมิคุมกันและปองกันโรค ซึ่งไมสรางภาวะอันตรายทั้งผูเ ลี้ยงและผูบริโภครวมทั้งสิ่งแวดลอม
8.2 เปนขอมูลพื้นฐานใหกบั อาจารย นิสติ นักศึกษา ตลอดจนผูที่สนใจ ในการพัฒนาและประยุกตเพื่อ
การวิจยั ใหมๆ ตอไป
9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
9.1 ในการทดลองจําเปนตองใชปลากะพงขาวที่มีขนาดกลางๆ ไมเล็กจนเกินไป อันจะเปนผลดีในการ
เก็บตัวอยางเลือดเพื่อวิเคราะหผลเกี่ยวกับระบบเลือด และระบบภูมิคุมกัน
9.2 วิธีการในการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกันในปลากะพงขาว ทุกพารามิเตอรตองดัดแปลง
แกไขวิธีการใหเหมาะสมกับปลากะพงขาว ขอมูลที่ไดจึงจะถูกตองมากที่สุด
9.3 ในการเก็บขอมูลเพื่อวิเคราะหระบบภูมิคุมกันจําเปนตองอาศัยเจาหนาที่ที่มีความรูและความเขาใจ
ในการทํางานเพื่อใหผลการวิเคราะหออกมาถูกตองมากที่สุด จึงจําเปนตองมีการวางแผนในการ
ทํางานเปนอยางดี เพื่อปองกันการผิดพลาดใหมีนอยที่สุดเทาที่จะทําได
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง

4

9.4 ตองทําการเก็บผลทางระบบภูมิคุมกันและศึกษาความตานทานโรคในสัปดาหที่ 2 4 และ 6 จํานวน
3 ครั้ง แลวนําขอมูลแตละสัปดาหมาวิเคราะหหาความแตกตางทางสถิติ เพื่อใหเห็นความแตกตาง
ของระยะเวลาที่ปลาไดรับสารสกัดหยาบฟาทะลายโจรตอการทํางานของระบบภูมิคุมกันและ
ความตานทานโรค
9.5 การเขียนรายงาน การคนควาเอกสารงานวิจัยเพื่อใชประกอบการวิเคราะหผลทางระบบเลือด ระบบ
ภูมิคุมกันและความตานทานโรคตองอาศัยเอกสารที่มีความทันสมัยเพื่อใหสอดคลองกับการวิจัยที่
เปนปจจุบันมากที่สุด จึงจําเปนตองคนควาเอกสารใหมๆ อยูเสมอ การมีโอกาสไดใชงานวิจัยที่
ทันสมัยในการอางอิงในการทําการวิจัยจึงจําเปนอยางยิ่งในการวิจัย ดังนั้นหากไดแหลงขอมูลที่
ทันสมัยจะชวยใหการเขียนรายงานมีความสะดวก รวดเร็วและถูกตองมากยิ่งขึ้น
10. ขอเสนอแนะ
10.1 ในอนาคตควรหาแนวทางในการนําพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติทางยามาใชกับการสัตวน้ําเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยควรจะมีการพัฒนาใหสามารถนําไปใชไดกับการเลี้ยงสัตวน้ําใน
บอเลี้ยงหรือกระชังไดจริงตอจากการทดลองในระดับหองปฏิบัติการ เพื่อประโยชนแกเกษตรกรผู
ประกอบอาชีพการเลี้ยงปลากะพงขาวจะไดนําไปใชในการเลี้ยงจริงๆ เปนการเพิ่มมูลคาใหกับ
ผลผลิตตอไปซึ่งจําเปนตองอาศัยความรูใหมๆ และความชํานาญการในการพัฒนา จึงมีความจําเปน
ในการใชงบประมาณหรือตนทุนสูงกวางานวิจัยอื่นๆ
10.2 การใชสารสกัดหยาบจากฟาทะลายโจรสามารถกระตุน หรือสงเสริมใหปลากะพงขาวมีการทํางาน
ของระบบภูมคิ ุมกันแบบไมจําเพาะเพิ่มขึ้น ทําใหปลามีสุขภาพและความแข็งแรงเพิม่ ขึ้นสามารถ
ปองกันตนเองจากสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงหรือไมเหมาะสมไดดี ซึ่งการใชยาปฏิชีวนะหรือ
สารเคมี ในการปองกันและรักษาโรคเปนการสิ้นเปลือง มีผลเสียตอผูผลิต ผูบริโภคและ
สิ่งแวดลอม
ในการทํางานวิจยั เกีย่ วกับระบบภูมคิ ุมกันจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับความรูท ี่
ทันสมัย เทคนิควิธีการใหมๆ และหลากหลายวิธีการ เพื่อเพิ่มความรู ประสบการณในการทํางาน
อันจะเปนประโยชนในการวิจัยที่จะพัฒนาใหดีขึ้นไดตอไปในอนาคต
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………….
(…นางจุไลวรรณ รุงกําเนิดวงศ...)
ผูเสนอผลงาน
……../………./…………..
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ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………….
(…นายสมพร รุงกําเนิดวงศ…)
ผูรวมดําเนินการ
……../………./…………..
ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………….
(………………………….)
ตําแหนง………………………..
……../………./…………..
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)

ลงชื่อ………………………….
(………………………….)
ผูอํานวยการสํานัก/กอง
……../………./…………..
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เอกสารหมายเลข 3
โครงรางการเสนอผลงาน
1. ชื่อผลงาน เรื่องที่ 2. ผลของกระเทียมสดตอระบบภูมิคุมกันและความตานทานโรคในกุงกุลาดํา
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ เดือน ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549
2.1 วางแผนการทดลอง เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2548
2.1.1 การเตรียมอุปกรณการทดลอง เชนแหลงกุงกุลาดํา ตูทดลอง ระบบการใหอากาศ อุปกรณ
เปลี่ยนถายน้ํา และอุปกรณวเิ คราะหภูมิคุมกัน
2.1.2 การเตรียมสารเคมี เชนสารเคมีที่ใชในการวิเคราะหภูมิคุมกัน
2.2 ดําเนินการทดลองและเก็บขอมูลการทดลอง เดือน มกราคม-มีนาคม 2549
2.2.1 การเตรียมกุงกุลาดํา
2.2.2 การเตรียมอาหารเม็ดสําเร็จรูปผสมกระเทียมสดเลีย้ งกุงกุลาดํา
2.2.3 การทดลองเลี้ยงกุงกุลาดําดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปผสมกระเทียมสด
2.2.4 การศึกษาผลของกระเทียมสดตอระบบภูมิคุมกันในกุงกุลาดํา และความตานทานโรค
2.3 การวิเคราะหขอมูลและผลการทดลองดวยวิธีทางสถิติ เดือน เมษายน-กรกฎาคม 2549
2.3.1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกัน
2.4 สรุปและเขียนรายงานการวิจัย เดือน สิงหาคม-กันยายน 2549
2.5 ตีพิมพเผยแพรในวารสารการประมง ปที่ 61 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2551
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
3.1 การนําสมุนไพรไทยที่มีคุณสมบัติทางยามาใชในสัตวน้ําเศรษฐกิจอยางกุงกุลาดํา ในแงของการ
กระตุนการทํางานของระบบภูมิคุมกัน เปนการลดการใชยาปฏิชีวนะในการควบคุมและปองกันโรค
รวมถึงลดการตกคางของสารปฏิชีวนะในผลิตภัณฑไดอีกทางหนึ่งดวย มีประโยชนอยางมากในการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3.2 เพื่อศึกษาผลของกระเทียมสดตอการทํางานของระบบภูมิคุมกันและความตานทานโรคในกุงกุลาดํา
โดยการตรวจวัด จํานวนเม็ดเลือดรวม การทํางานของเอนไซมฟนอลออกซิเดส ขบวนการจับกินสิ่ง
แปลกปลอม การผลิตซุปเปอรออกไซดแอนไอออน ความสามารถในการกําจัดแบคทีเรียของน้ําเลือด
ความตานทานโรคแบคทีเรียเรืองแสงและไวรัสตัวแดงดวงขาว
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4. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
กุงกุลาดํา น.น.เฉลี่ย
7.88+1.69 กรัม

แบงใสตูทดลอง 30 ตัวตอตู

เลี้ยงดวยอาหารทดลอง

A:=ชุดควบคุม
30 ตัว

30 ตัว

B:กระเทียม 10 กรัม/กก.
30 ตัว

30 ตัว

30 ตัว

30 ตัว

เลี้ยงกุงครบ 5
สัปดาห

ศึกษาระบบภูมิคุมกัน

ทดสอบความตานทานโรค

- ปริมาณเม็ดเลือดรวม
- ปริมาณเอนไซมฟนอลออกซิเดส
- ขบวนการจับกินสิ่งแปลกปลอม
- การผลิตซุปเปอรออกไซด แอนไอออน
- ความสามารถในการกําจัดแบคทีเรียในน้ําเลือด

- ฉีดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว
- ฉีดเชื้อแบคทีเรียเรืองแสง
- บันทึกอัตราการตายของกุงกุลาดําเปนเวลา 10 วัน

กราฟ

วิเคราะหผลทางสถิติ
หมายเหตุ :
A:ชุดควบคุม = อาหารสําเร็จรูปเคลือบน้ํามันปลา
B:กระเทียม 10 กรัม/กก. = อาหารสําเร็จรูปผสมกระเทียมสด
เคลือบน้ํามันปลา 10 กรัมตออาหาร 1 กก.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
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5. ผูรวมดําเนินการ
5.1 นายสมพร รุงกําเนิดวงศ
สัดสวนงาน 50%
(หัวหนาโครงการ)
5.2 นางจุไลวรรณ รุงกําเนิดวงศ
สัดสวนงาน 30%
5.3 นางจําเริญศรี ถาวรสุวรรณ
สัดสวนงาน 20%
6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
6.1 รวมวางแผนงานวิจัย สัดสวนของผลงานที่ผูเสนอผลงานเปนผูปฏิบัติ 30%
6.2 รวมดําเนินการและเก็บขอมูลการทดลอง สัดสวนของผลงานที่ผูเสนอผลงานเปนผูปฏิบัติ 30%
6.3 รวมวิเคราะหขอมูล สัดสวนของผลงานที่ผูเสนอผลงานเปนผูปฏิบัติ 30%
7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
การใชสมุนไพรไทยกระเทียมสดปนละเอียดผสมกับอาหารเม็ดสําเร็จรูปในอัตรา 10 กรัมตอ
อาหาร 1 กิโลกรัม มีผลตอระบบการไหลเวียนเลือด โดยมีจํานวนเม็ดเลือดรวมเพิ่มขึ้น สงผลเพิ่มการ
ทํางานของระบบภูมิคุมกันโดยมีปริมาณเอนไซมฟนอลออกซิเดสและขบวนการจับกินสิ่งแปลกปลอม
เพิ่มขึ้น แตไมมีผลเพิ่มความตานทานจากการติดเชื้อแบคทีเรียเรืองแสง และไวรัสตัวแดงดวงขาวใน
กุงกุลาดํา
8. การนําไปใชประโยชน
8.1 เกษตรกรสามารถนําผลการทดลองจากการนํากระเทียมสดผสมกับอาหารสําเร็จรูปที่มีขายใน
ทองตลาด ซึ่งมีผลเพิ่มการทํางานของระบบภูมิคุมกันไดดีในระดับหนึ่งในระดับหองปฏิบัติการ ไป
ประยุกตใชหรือเปนแนวทางอันจะเปนประโยชนตอเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงกุงกุลาดําในการ
ใชกระเทียมสดทดแทนการใชยาปฏิชีวนะในการปองกันโรค ซึ่งไมสรางภาวะอันตรายทั้งผูเลี้ยงและ
ผูบริโภครวมทั้งสิ่งแวดลอม
8.2 เปนขอมูลพื้นฐานใหกบั อาจารย นิสติ นักศึกษา ตลอดจนผูที่สนใจ ในการพัฒนาและประยุกตเพื่อ
การวิจยั ใหมๆ ตอไป
9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
9.1 ในการทดลองจําเปนตองใชกุงกุลาดําที่มีขนาดกลางๆ ไมเล็กจนเกินไป อันจะเปนผลดีในการเก็บ
ตัวอยางเลือดเพื่อวิเคราะหผลเกี่ยวกับระบบเลือด และระบบภูมิคุมกัน
9.2 วิธีการในการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกันในกุงกุลาดํา ทุกพารามิเตอรตองดัดแปลง แกไข
วิธีการใหเหมาะสมกับกุงกุลาดํา ขอมูลที่ไดจึงจะถูกตองมากที่สุด
9.3 การเขียนรายงาน การคนควาเอกสาร เนื่องจากเอกสารที่มีการศึกษาเกี่ยวกับระบบภูมคุมกันในกุง
กุลาดํายังมีนอย โดยเฉพาะในประเทศไทย
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10. ขอเสนอแนะ
10.1 ในอนาคตควรหาแนวทางในการนําพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติทางยามาใชกับการสัตวน้ําเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยควรจะมีการพัฒนาใหสามารถนําไปใชไดกับการเลี้ยงกับสัตวน้ํา
ในบอเลี้ยง หรือกระชังชึ่งตองทําการวิจัยเพิ่มในอนาคตและควรจะทําการทดลองในกุงขาวดวย เพื่อ
ประโยชนสูงสุดแกเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเล ในการวิเคราะหผลการทดลองจําเปนตองอาศัยความรู
ใหมๆ และความชํานาญการในการวางแผนและสรุปผลจึงมีความจําเปนในการใชงบประมาณหรือ
ตนทุนสูงกวางานวิจัยอื่นๆ
10.2 การสามารถกระตุน หรือสงเสริมใหสัตวน้ําสามารถสรางหรือเพิ่มภูมิคุมกันที่ดีใหเกิดขึ้น การมี
สุ ข ภาพรา งกายแข็ ง แรง ย อ มสามารถป องกั น ตนเองจากสภาวะแวดลอ มที่ เ ปลี่ย นแปลงหรือไม
เหมาะสมไดดี ซึ่งการใชยาปฏิชีวนะหรือสารเคมี ในการปองกันและรักษาโรค เปนการสิ้นเปลือง มี
ผลเสียตอผูผลิต ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม การนําสมุนไพรไทยมาใชจึงจําเปนตองไดรับความรูที่
ทันสมัย เทคนิควิธีการใหมๆ ควบคูกันไปดวย เพื่อใหไดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เกษตรกรสามารถ
นําไปใชเปนขอมูลหรือประยุกตใชในการเลี้ยงกุงทะเลตอไป
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………
(…นางจุไลวรรณ รุงกําเนิดวงศ…)
ผูเสนอผลงาน
……../………./…………..
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………….
(…นายสมพร รุงกําเนิดวงศ....)
ผูรวมดําเนินการ
……../………./…………..
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ลงชื่อ………………………….
(…นางจําเริญศรี ถาวรสุวรรณ...)
ผูรวมดําเนินการ
……../………./…………..
ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………….
(………………………….)
ตําแหนง………………………..
……../………./…………..
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)

ลงชื่อ………………………….
(………………………….)
ผูอํานวยการสํานัก/กอง
……../………./…………..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กองการเจาหนาที่

11

เอกสารหมายเลข 3
โครงรางการเสนอผลงาน
1. ชื่อผลงาน เรื่องที่ 3 การจําแนกสายพันธุเชื้อโนดาไวรัสที่กอโรคในปลาทะเลดวยยีนที่สังเคราะหโปรตีน
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ…1 ป (ตุลาคม 2549 – กันยายน 2550)..
2.1 วางแผนการทดลอง เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2549
2.1.1 การเตรียมอุปกรณการทดลอง เชน ออกแบบไพรเมอร สังเคราะหไพรเมอร เตรียมเชื้อโนดา
ไวรัสในเซลลเนื้อเยื่อ ละอุปกรณในการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอของเชื้อโนดาไวรัส
2.1.2 การเตรียมสารเคมี เชน น้ํายาสกัดอารเอ็นเอ ชุดฝากถายยีน (clone) PCR kit
2.2 ดําเนินการทดลองและเก็บขอมูลการทดลอง เดือน มกราคม-พฤษภาคม 2549
2.2.1 เตรียมเชือ้ โนดาไวรัสทีพ่ บจากแหลงเพาะอนุบาลลูกปลาทะเล
2.2.2 เตรียมสกัดอารเอ็นเอของเชื้อโนดาไวรัสที่ไดจากแหลงตางๆ
2.2.3 การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของเชื้อโนดาไวรัสดวยเทคนิค RT-PCR และฝากถายยีนที่ไดในเวกเตอร
2.2.4 การหาลําดับเบสของเชื้อโนดาไวรัสจากที่ฝากถายยีนดวยการสงหองปฏิบัติการหาลําดับเบส
2.3 การวิเคราะหขอมูลและผลการทดลองดวยโปรแกรม เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2550
2.3.1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับยีนของเชื้อโนดาไวรัสเปรียบเทียบกับยีนของเชื้อโนดาไวรัสที่มีรายงาน
ในธนาคารยีนในดานความเหมือนกันของยีนและการจัดแบงกลุมของเชื้อโนดาไวรัส
2.4 สรุปและเขียนรายงานการวิจัย เดือน สิงหาคม-กันยายน 2550
2.5 ตีพิมพเผยแพรในเอกสารวิชาการ สํานักวิจยั และพัฒนาประมงชายฝง ฉบับที่ 5/2554
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดทีใ่ ชในการดําเนินการ
3.1 เชื้อโนดาไวรัสที่กอโรคในปลาทะเลไมนอยกวา 22 ชนิด จาก 11 ครอบครัวทั่วโลก มีความรุนแรง
ในลูกปลาขนาดเล็ก แตในปลาขนาดใหญมักเปนพาหะของเชื้อดังกลาว ซึ่งประเทศไทยก็ประสบ
ปญหาการระบาดของเชื้อโนดาไวรัสในปลากะรัง ปลากะพงขาว ทั้งที่เพาะเลี้ยงและที่รวบรวมจาก
ธรรมชาติ นับตั้งแตป 2536 จนถึงปจจุบัน โดยพบการระบาดมากในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
มกราคมของทุกป
3.2 มีรายงานการศึกษาเชื้อโนดาไวรัสที่กอ โรคในปลาทะเลทั่วโลกพบวาเชื้อโนดาไวรัสที่กอโรคในปลา
ทะเลจัดแบงออกไดเปน 4 สายพันธุ (genotype) คือ striped jack nervous necrosis virus (SJNNV)
tiger puffer nervous necrosis virus (TPNNV) barfin flounder nervous necrosis virus (BFNNV)
และ red-spotted grouper nervous necrosis virus (RGNNV) ซึ่งประเทศไทย นับแตพบการระบาด
ของเชื้อโนดาไวรัสและสามารถแยกและเพาะเชื้อไวรัสดังกลาวได แตยังไมมีขอมูลวาเชื้อไวรัส
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ดังกลาวจัดอยูในกลุมใด อีกทั้งปจจุบันมีการนําเขาลูกพันธุปลาทะเลจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งพบวา
ลูกพันธุปลาทะเลที่นําเขามาจากประเทศเพื่อนบานติดเชื้อโนดาไวรัส ดังนั้นการศึกษาการจําแนก
สายพันธุของเชื้อโนดาไวรัสที่พบในประเทศไทยจึงมีความจําเปน เพื่อจะไดทราบถึงสายพันธุของ
เชื้อโนดาไวรัสที่มีอยูในประเทศและเปนขอมูลในการหามาตราการการปองกันเชื้อโนดาไวรัสสาย
พันธุที่ยังไมพบในประเทศไทย
4. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 การเตรียมเชื้อไวรัส : เก็บตัวอยางปลาปวยทีแ่ สดงอาการ ไมกินอาหาร ตัวดําลีบ วายน้ําควงสวาน
จากแหลงเพาะอนุบาล มาเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัส
เพาะเชื้อ

เนื้อเยื่อสมอง ตา

เซลลเนื้อเยื่อ SSN-1

CPE

เก็บสารละลายที่ -80 0C

4.2 เพิ่มปริมาณสายดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสดวยวิธี reverse transcriptase polymerase chain reaction
(RT- PCR)

สกัด RNA เชื้อไวรัส

ผสม Master mix
ไพรเมอร

เครื่องปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ
อัตโนมัติ

วิเคราะหผลดวย
Gel electrophoresis

4.3 วิเคราะหหาลําดับเบสของเชื้อไวรัส

ตัด PCR product
จากเจล

ทําใหบริสุทธิ์

ฝากเขา TA Cloning
E. coli

สกัด

Plasmid

วิเคราะหหาลําดับเบส
Sequencing
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5.

6.
7.

8.

9.

4.4 เปรียบเทียบความเหมือน (homology) ของสายดีเอ็นเอเชื้อโนดาไวรัสกับดีเอ็นเอของยีนที่มีรายงาน
ใน GenBank (BLAST) เปรียบเทียบยีน (alignment) ระหวางเชื้อโนดาไวรัสที่รวบรวมไดดว ย
กันเอง และเปรียบเทียบยีน (alignment) ระหวางเชื้อโนดาไวรัสที่รวบรวมไดกับเชื้อโนดาไวรัสทั้ง
4 กลุม (genotype) ที่มีรายงานแลว พรอมทั้งจัดหาความสัมพันธุทางพันธุกรรม (phylogenic tree)
ดวยโปรแกรม Genetyx 7.0
ผูรวมดําเนินการ
5.1 นายสมพร รุงกําเนิดวงศ
สัดสวนงาน 60% (หัวหนาโครงการ)
5.2 นางจุไลวรรณ รุงกําเนิดวงศ สัดสวนงาน 40%
สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
…... ดําเนินการทดลอง เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล เขียนรายงาน……
ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
…ไดไพรเมอรที่มีความจําเพาะตอเชื้อโนดาไวรัสที่กอโรคในปลาทะเลของไทย ที่ 1,410 เบส เมื่อ
เปรียบเทียบกันภายในเชื้อโนดาไวรัสที่กอโรคในปลาทะเลของไทยสามารถแบงเชื้อโนดาไวรัสไดเปน 3
กลุมยอยคือ เชื้อกอโรคในปลาหมอทะเล เชื้อกอโรคในปลากะรังเสือ และเชื้อกอโรคในปลากะรังดอก
แดง และเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อโนดาไวรัสที่มีรายงานในธนาคารยีนพบวาเชื้อโนดาไวรัสที่กอโรคใน
ประเทศไทยจัดอยูกลุมเชื้อโนดาไวรัสที่กอโรคในปลากะรังดอกแดง (red spotted grouper nervous
necrosis virus )
การนําไปใชประโยชน
…จากผลการศึกษาพบวาเชือ้ โนดาไวรัสทีก่ อโรคในปลาทะเลของไทยยังจัดอยูในกลุม เดียวกัน ไมพบวา
มีเชื้อโนดาไวรัสสายพันธุอื่น ๆ ที่มีรายงานกอโรคในปลาทะเลของประเทศไทย เนื่องจากปจจุบัน
ประเทศไทยมีการนําเขาลูกพันธุปลาทะเลเขามาอนุบาล ดังนั้นขอมูลดังกลาวสามารถนําไปใชประโยชน
ในการเฝาระวังเชื้อโนดาไวรัสสายพันธุที่ยงั ไมเคยพบในประเทศไทยเขามากอความเสียหายตอธุรกิจการ
เพาะเลี้ยงปลาทะเลของไทยในอนาคต ……
ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
…9.1 การออกแบบไพรเมอรที่มีความจําเพาะตอเชื้อโนดาไวรัสที่กอโรคในปลาทะเลของประเทศไทย…
…9.2 การหาคาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสังเคราะหสายดีเอ็นเอของเชื้อโนดาไวรัส…
…9.3 การฝากถายดีเอ็นเอของเชื้อโนดาไวรัสเขาสูเวกเตอร (clone) และการวิเคราะหหาลําดับเบสของ
สายดีเอ็นเอของเชื้อไวรัส……
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10. ขอเสนอแนะ
……เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมและการเพาะเลีย้ งปลาทะเลก็เปนธุรกิจหนึ่งทีท่ ํารายได
เขาประเทศเปนจํานวนมาก แตปจจุบนั เกษตรกรประสบปญหาการเกิดโรคระบาดทีม่ ีสาเหตุมาจากเชื้อโนดา
ไวรัส ดังนั้นการหาแนวทางการปองกันและรักษาจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง และจากขอมูลที่ไดศึกษาพบวาเชื้อ
โนดาไวรัสที่กอ โรคมีเพียงสายพันธุเดียว ดังนั้นเพื่อใหธรุ กิจการเพาะเลี้ยงปลาทะเลของไทยมีความยั่งยืน จึง
ควรมีการศึกษาหาแนวทางการปองกันและรักษาทั้งในแงการใชสมุนไพรในการรักษาและการผลิตวัคซีนใน
การปองกันและรักษา ตลอดจนมีแผนในการเฝารังเชื้อโนดาไวรัสสายพันธุที่ยังไมเคยพบในประเทศไทยมา
กอน
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………
(…นางจุไลวรรณ รุงกําเนิดวงศ...)
ผูเสนอผลงาน
……../………./…………..
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………….
(…นายสมพร รุงกําเนิดวงศ…)
ผูรวมดําเนินการ
……../………./…………..
ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………….
(………………………….)
ตําแหนง………………………..
……../………./…………..
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)

ลงชื่อ………………………….
(………………………….)
ผูอํานวยการสํานัก/กอง
……../………./…………..
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เอกสารหมายเลข 4
โครงรางขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ .........นางจุไลวรรณ รุงกําเนิดวงศ…………
เพื่อประกอบการแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนง…นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ..ตําแหนงเลขที…
่ 771…
สํานัก …วิจยั และพัฒนาประมงชายฝง….
ชื่อเรื่อง ผลของยาสลบตอความเครียดและการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันในปลาน้ํากรอยที่สําคัญทาง
เศรษฐกิจ
หลักการและเหตุผล
ปลาน้ํากรอยเปนสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ แหลงอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง
เปนที่นิยมบริโภคกันอยางแพรหลายและเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ป ปญหาความเสื่อมโทรมของทะเลไดทวีความ
รุน แรงขึ้น เรื่ อยๆ อีก ทั้ ง สภาวะน้ํ ามั น มี ร าคาแพงทํา ให ปริ ม าณสั ตว น้ํา จากแหลง ทรั พ ยากรธรรมชาติ มี
แนวโนมลดต่ําลง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามแนวชายฝงทะเล จึงไดมีการพัฒนาและสงเสริมอยางจริงจังเพื่อ
ทดแทนแหลงโปรตีน จนประสบผลสําเร็จ เกษตรกรสามารถทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอยไดตั้งแตป 2531
เปนตนมา จากการสํารวจสถิติฟารมเลี้ยงปลาน้ํากรอยพบวามีการเลี้ยงปลากะรังและปลากะพงเปนสวนใหญ
โดยในป 2550 มีจํานวนฟารมเลี้ยงปลาน้ํากรอยทั้งหมด 11,363 ฟารม เพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 11.77
จําแนกเปนปลากะรัง 4,197 ฟารม ปลากะพง 7,166 ฟารม โดยมูลคาผลผลิตปลาน้ํากรอยสวนใหญรอยละ 84
ไดจากการเลี้ยงในกระชัง สวนที่เหลือรอยละ 16 ไดจากการเลี้ยงในบอดิน (กรมประมง, 2551) ปจจุบัน
เกษตรกรเลี้ยงปลาน้ํากรอยแบบหนาแนน (intensive culture) เพื่อใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น ในระหวางการเลี้ยงมี
การคัดขนาด การเพาะขยายพันธุ การตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องตน การจับปลาเพื่อตรวจสอบความสมบูรณเพศ
การเคลื่อนยาย รวมทั้งการทําศัลยกรรมและเก็บตัวอยางเลือดมาใชในการศึกษาหรือวิจัย ซึ่งในกิจกรรม
ดังกลาวจําเปนตองนํายาสลบมาใชในการนําสลบปลาเพื่อลดความเครียดและการบาดเจ็บที่มักจะเกิดขึ้น
(Munday and Wilson, 1997; Small, 2002) ยาสลบที่นิยมใชกันอยางแพรหลายทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย
ไดแก (MS-222), Quinaldine sulphate, 2-Phenoxy ethanol และ Benzocain ซึ่งยาสลบเหลานี้เปนยาสลบ
ประเภทสารเคมี ทําใหเกิดการตกคางสะสมในรางกายสัตวน้ําและผูบริโภค มีเพียง MS-222 ชนิดเดียวที่
ประเทศสหรัฐอเมริการับรองใหใช แตตองมีระยะหยุดการใชยาไมนอยกวา 21 วันกอนนําปลาไปปลอยสู
แหลงน้ําธรรมชาติหรือนําไปบริโภค (Colye et al., 2004) สวนยาสลบที่มีความปลอดภัยตอปลา ผูใชยาและ
ผูบริโภคโดยไมตองมีระยะหยุดการใชยา คือน้ํามันกานพลู (Clove oil) เพราะเปนสารสกัดจากดอกกานพลู
แหง (Kang et al., 2005)
การนํายาสลบมาใชสลบปลาเพื่อลดการบอบซ้ําและความเครียดระหวางการจับหรือเคลื่อนยายทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาและการทํางานของระบบภูมิคุมกัน (Munday and Wilson, 1997)
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ยาสลบสรางความเครียดใหกับสัตวน้ํา (Andersen and Wang, 2002) การใชยาสลบที่มีความเขมขนสูงนํา
สลบปลาจะสงผลใหปลาเกิดความเครียด (Iwama et al., 1989; Thomas and Robertson, 1991) ซึ่งความเครียด
เปนปจจัยเสี่ยงสงผลกดการทํางานของระบบภูมิคุมกัน (อางตาม Ortuno et al., 2002a) จากการศึกษาในสัตว
เลี้ยงลูกดวยนมพบวายาสลบมีผลทําใหการทํางานของระบบภูมิคุมกันลดลง (Rem et al., 1980; Fescharek et
al., 1994) เชนเดียวกับในปลา gilthead seabream (Sparus aurata L.) (Ortuno et al., 2002a; Cubero and
Molinero, 1997) เมื่อภูมิคุมกันของปลาต่ําลงโอกาสที่ปลาจะออนแอและยอมรับการติดเชื้อเปนไปไดสูง
การศึกษาผลของยาสลบทั้ง 5 ชนิดตอความเครียดและการทํางานของระบบภูมิคุมกันในปลาน้ํากรอยซึ่งเปน
ปลาเศรษกิจของไทย จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการเลือกใชยาสลบที่มีประสิทธิภาพ มีผลกระทบตอระบบ
ภูมิคุมกันของปลานอยที่สุด ประกอบกับราคาไมแพง ใชงาย ปลอดภัยตอปลา ผูใช และผูบริโภค อีกทั้งยัง
สามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้มาใชในการตัดสินใจเลือกใชยาสลบเหมาะสมกับชนิดของงาน
ชนิดของปลา และความตองการของเกษตรกร นักศึกษา และนักวิจยั ตอไป
บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ
ปลากะพงและปลากะรังเปนปลาน้ํากรอยที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปลาน้ํากรอยที่
ไดจากการเพาะเลี้ยงเปนแหลงโปรตีนสําคัญที่สามารถทดแทนแหลงโปรตีนจากสัตวใหญไดเปนอยางดี จาก
การสํารวจตั้งแตป 2543-2549 พบวาผลผลิตปลาน้ํากรอยจากการเพาะเลี้ยงในกระชังและบอดินเพิ่มขึ้นทุกป
มูลคาผลผลิตแตละปไมต่ํากวาหนึ่งพันลานบาท โดยป 2549 มูลคาผลผลิตสูงสุดถึง 2,355 ลานบาท ปลา
กะพงและปลากะรังเปนปลาน้ํากรอยที่มีรสชาติดี เปนที่นิยมบริโภคทั้งในและนอกประเทศ เปนปลาที่
เลี้ยงงายโตเร็ว เลี้ยงมากบริเวณชายฝงทะเล โดยจังหวัดที่มีการเลี้ยงปลากะรังมากสุด ไดแก สตูล ปตตานี
และพั ง งา ตามลํ า ดั บ ส ว นจั ง หวั ด ที่ มี ก ารเลี้ ย งปลากะพงขาวมากสุ ด ได แ ก ป ต ตานี สตู ล และสงขลา
ตามลําดับ (กรมประมง, 2551)
การเลี้ยงปลากะพงขาวและปลากะรังใหมีการเจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง ปราศจากโรค จําเปนตองมี
การจับหรือเคลื่อนยายปลาเพื่อคัดขนาดเปนระยะๆ เพื่อปองกันปลาตัวใหญกินปลาตัวเล็กและลดความ
หนาแนนในการเลี้ยงลง หรือแมแตการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องตน การทําศัลยกรรมและเก็บตัวอยางเลือด ซึง่ มี
กิจกรรมดังกลาวทําใหปลาบอบช้ําและเกิดความเครียด จึงจําเปนตองนํายาสลบมาใชเพื่อลดความเครียดและ
การบาดเจ็บที่มักจะเกิดขึ้น (Munday and Wilson, 1997; Small, 2002) ยาสลบ (Anaesthetic) หมายถึง
สารเคมีที่ทําใหเกิดอาการสูญเสียความรูสึกบางสวนหรือทั้งหมดโดยยาสลบจะแพรเขาสูระบบประสาท
สวนกลางไปยับยั้งการทํางานของเซลลประสาทในสวนของการสงถายขอมูลไปสูเซลลประสาทอื่นๆ ทําให
สูญเสียการตอบสนองตอการกระตุนจากภายนอก (Coyle et al., 2004) ยาสลบมีผลลดกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว และจํากัดการแลกเปลี่ยนอากาศในการหายใจของปลาใหนอยลงกวาปกติ (Dziaman et al., 2010)
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Coyle et al. (2004) ไดแบงระยะหรือขั้นตอนการสลบของปลาเปน 4 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 Sedation (สงบ) : ลักษณะการเคลือ่ นไหวของปลา และอัตราการหายใจลดลง
ระยะที่ 2 Anesthesia (หมดสติ) : ปลาไมสามารถทรงตัวไดเปนปกติ แตยังตอบสนองตอสิ่งกระตุน
ระยะที่ 3 Surgical anesthesia (สลบลึก) : สูญเสียการทรงตัว (หงายทอง) และไมตอบสนองตอสิ่งกระตุน
ระยะที่ 4 Death (ตาย) : หยุดหายใจ หัวใจหยุดเตน และตายในที่สุด
ชนิดของยาสลบที่นิยมใชในการนําสลบปลา ไดแก
1. MS-222 มีชื่อทางเคมีวา 3-aminobenzoic acid ethylester methan ชื่อทางการคาวา Tricane
methanesulfonate และ Metacaine มีลักษณะเปนผงสีขาวละเอียด มีกลิ่นละลายน้ําไดดีทั้งในน้ําจืดและน้ําเค็ม
สามารถซึมผานเหงือกไดอยางรวดเร็ว เปนยาสลบชนิดเดียวที่ไดรับการจดทะเบียนจากองคการอาหารและยา
จากประเทศสหรัฐอเมริกา หลายๆ ประเทศทางยุโรปใชในปลาเพื่อการบริโภค และตองพักปลาไวเปนเวลา
อยางนอย 21 วัน หลังจากนั้นสามารถนําปลามาบริโภคได MS-222 ยาสลบชนิดนี้มีราคาคอนขางแพง 25
กรัมราคาประมาณ 5,328 บาท
2. Benzocaine มีชื่อทางเคมีวา ethyl ester p-aminobenzoic acid มีลักษณะเปนผงสีขาว ละลาย
น้ําไดนอย ละลายไดดีในอะซีโทนและเอทธานอล ไมทําใหคุณภาพน้ําเปลี่ยน หากอยูในรูปของ Bebzocainhydrocloride จะละลายน้ําไดดีขึ้น แตจะทําให pH ของน้ําลดลง ยาสลบชนิดนี้สามารถใชไดทั้งน้ําจืดและน้ํา
ทะเล และมีแนวโนมวาจะไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา นํามาใช
แทน MS-222 เนื่องจากราคาถูกกวา คือ 100 กรัม ราคา ประมาณ 2,600 บาท
3. 2-Phenoxyethanol มีชื่อทางการคา เชน phenoxethol, phenylmonoglycol ether, rose ether 2Phenoxyethanol มีชื่อทางเคมีวา [1-hydroxy-2-phenoxyethane] ลักษณะเปนของเหลวคลายน้ํามัน สีเหลือง
ออน มีกลิ่นเล็กนอย ละลายน้ําไดปานกลาง คุณสมบัติเปนสารฆาเชื้อแบคทีเรียและราได นํามาใชเปน
สวนผสมของยารักษาโรคและเครื่องสําอาง ยาสลบชนิดนี้มีการนํามาใชในปลามากพอสมควรเนื่องจากมี
ราคาไมแพง ยาสลบปริมาตร 500 มิลลิลิตร ราคา ประมาณ 3,140 บาท
4. Quinaldine sulfate ชื่อทางเคมีวา 2-methyquinoline sulfate ลักษณะเปนของเหลวคลายน้ํามัน
สีเหลืองน้ําตาลละลายในน้ําไดนอย ละลายไดดีในอะซีโตนหรือแอลกอฮอล มีกลิ่นฉุน ประสิทธิภาพจะ
ลดลงในน้ําที่มี pH <5 และเมื่อเติม quinaldine ลงน้ําทําใหเกิดภาวะเปนกรดเพิ่มขึ้น เปนยาสลบที่ใชกันมา
นานและแพรหลาย ราคาไมแพงมาก 250 มิลลิลิตร ราคา 3,900 บาท
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5. น้ํามันกานพลู (clove oil) เปนน้ํามันหอมระเหยที่ไดจากดอกกานพลูแหง โดยกระบวนการตม
กลั่นดวยไอน้ํา มีชื่อทางเคมีคือ eugenol (4-allyl-2-methoxy-phenol) ประกอบดวยสารออกฤทธิ์สําคัญ 3
ชนิด คือ Eugenol 85-95%, iso-eugenol และ methyleugenol 5-15% น้ํามันกานพลูไมละลายน้ํา ละลายไดดี
ในเอทธิลแอลกอฮอล 95% มี ก ลิ่ น ฉุ น น้ํามั น กานพลูแ ละอนุ พั น ธเ ป น ยาสลบที่ นิย มใชกัน มาก มี ค วาม
ปลอดภัยตอปลาและมนุษย ประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด และประเทศอื่นๆ แถบเกาะทางใต และทาง
ตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟคไดรับรองน้ํามันกานพลูและอนุพันธุที่ผลิตในรูปแบบการคาเพื่อใชเปน
ยาสลบในปลาวา มีความปลอดภัยสําหรับใชในปลาที่เลี้ยงไวเพื่อการบริโภคของมนุษย และมีความปลอดภัย
ตอแหลงน้ําธรรมชาติ ไมตองมีระยะหยุดการใชยา (no withdrawal period) กอนนําปลาบริโภคหรือปลอยสู
แหลงน้ําธรรมชาติ ราคาไมแพง 250 มิลลิลิตร ราคา 600 บาท
การเลือกใชยาสลบแตละชนิดตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภคเปนสําคัญ ประเทศญี่ปุน
อนุญาตใหใชน้ํามันกานพลูกับปลาที่นํามาใชในการบริโภค แตไมอนุญาตใหใชยาสลบที่เปนสารเคมี (Grush
et al., 2004) ขณะที่ MS-222 เปนยาสลบสารเคมีชนิดเดียวที่ไดรับการจดทะเบียนจากองคการอาหารและยา
จากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศทางยุโรปใหใชกับปลาเพื่อการบริโภค แตตองพักปลาไวเปนเวลา
อยางนอย 21 วัน (Coyle et al., 2004) นอกจากนี้จากการศึกษาและวิจัยพบวาการใชยาสลบแตละชนิด
จะตองพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ประกอบดวย เชนขนาดหรือชนิดของปลา ความเขมขนของยาสลบที่ใชกับ
ปลาแตละชนิด ระยะเวลาในการนําสลบ และระยะเวลาที่ฟนจากสลบ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ชนิดของยาสลบ ปริมาณการใช เวลาในการนําสลบและฟนสลบในปลาแตละชนิด
ความ
เขมขน
(mg/L)
25-100
250-480
150
75
80-100
25-50
55-85

เวลาชัก
นําสลบ
(นาที)
<3
<5
<3
Rapid
2.6-6.8
3
3

เวลาฟน
สลบ
(นาที)
< 10
<10
< 10
3.5-7.1
2.5-1.2
4.3-6.32
< 10

ชนิดปลา

อางอิง

Salmonid
Atlantic halibut
Striped bass
Cod
Tilapia
Salmonids
Bass

50-100
50-100
2-Phenoxyethanol 200-500 *

1.2-3.9
1.6-6.5
3

3.1-2.2
2.9-2.2
2-10

Carp
Tilapia
Salmonids

3

<4

0.96
2-4
2
2
<3
2
0.90
2.5-4
3-4
1-2

2.16
1-20
1-24
2-60
< 10
1-60
0.23
3
12-14
0.5-2.5

Various
species
Hybrid tilapia
Salmonid
Catfish
Bluegill
Striped Bass
Bass
Hybrid tilapia
Rainbow trout
Rainbow trout
Rabbitfish

(Bell&Blackburn, 1984;Yesaki,1988)
(Malmstroem et al., 1993)
(Lemm, 1993)
(Ross and Ross, 1984)
(Ferriera et al., 1979; Ross and Ross, 1984)
(Yesaki,1988)
(Gilderhus and Marking,1987; Gilderhus,
1991)
(Ferriera et al., 1979)
(Ferriera et al., 1979)
(Gilderhus and Marking,1987;Iwama et
al.,1989)
(Mattson and Riple,1989; McFarland and
Klontz,1969)
(บัณฑิตย และคณะ, 2004)
(Bell,1987; Gilderhus and Marking,1987)
(Schoettger and Julin,1968)
(Schoettger and Julin,1968)
(Lemm, 1993)
(Schoettger and Julin,1968)
(บัณฑิตย และคณะ, 2004)
(Anderson et al., 1997)
(Keene et al., 1998)
(Soto and Burhanuddin,1995)

ชนิดยาสลบ

MS-222

Benzocaine

100-500*
0.75*
Quinaldine sulfate 15-40
30-70
10-30
25-55
15-70
Quinaldine sulfate 40
Clove oil
40
40-60
100

หมายเหตุ *หมายถึงความเขมขนมีหนวยเปน ml/L
ที่มา: Ackerman et al., 2005
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ปลาเปนสัตวน้ําชนิดหนึ่งที่พบวาสิ่งแวดลอมมีผลตอการทํางานของระบบภูมิคุมกัน (Cubero and
Molinero, 1997) การตอบสนองของระบบภูมิคุมกันถูกควบคุมโดยการทํางานของระบบประสาทและ
ฮอรโมนเชนเดียวกับสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ความเครียดจากสิ่งแวดลอมกอใหเกิดภาวการณกดภูมิคุมกันทั้ง
ระบบภูมิคุมกันแบบไมจําเพาะ และแบบจําเพาะ (Narnaware and Baker, 1996; Tort et al., 1996) ระบบ
ภูมิคุมกันแบบไมจําเพาะ (non-specific immunity) และระบบภูมิคุมกันแบบจําเพาะ (specific immunity) มี
การทํางานรวมกันประกอบดวยภูมิคุมกันสารน้ําและเซลล ซึ่งมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน (กิจการและคณะ,
2539) ภูมิคุมกันที่เกี่ยวของกับเซลล ประกอบดวยเซลลที่ทําหนาที่ในการจับกินสิ่งแปลกปลอม ไดแก มา
โครฟาจ นิวโทรฟล และ natural cytotoxic cell (NCC) สวนภูมิคุมกันสารน้ําเปนของเหลวในน้ําเลือด เชน
คอมพลีเมนท ทําใหเชื้อแบคทีเรียและไวรัสงายตอการถูกทําลายโดยชวยเสริมการกลืนกินของเซลลใน
ขบวนการ phagocytosis นอกจากนี้ยังมีผลทําลายเยื่อหุมเซลลแบคทีเรีย (Anderson, 1990) สวนไลโซไซม
เปนเอนไซมที่ทําลายผนังเซลลแบคทีเรีย (Dalmo et al., 1997) นอกจากนี้มี natural hemolysin, transferring
และ C- reactive Protein (Secombes et al., 1996) ระบบภูมิคุมกันแบบจําเพาะจะวัดการทํางานของสารน้ํา
แอนติบอดี ซึ่งสรางจากเซลลเม็ดเลือดและออกฤทธิ์เฉพาะกับเชื้อจุลชีพที่จําเพาะ (สุทธิพันธและคณะ, 2543)
ระบบภูมิคุมกันแบบไมจําเพาะมีความสําคัญมากในสัตวชั้นต่ําอยางปลา โดยเปนดานแรกทําหนาที่ยับยั้งหรือ
ขัดขวางเชื้อโรคจนกวารางกายสรางระบบภูมิคุมกันโรคแบบจําเพาะขึ้นมา (Anderson, 1990)
การใชยาสลบมีผลทําใหปลาเกิดความเครียดมีผลกดการทํางานของระบบภูมิคุมกันทําใหปลามี
โอกาสติดเชื้อกอโรคไดงายขึ้น (Ortuno et al., 2002a) ความเครียดมีผลทําใหการทํางานของระบบภูมิคุมกัน
มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงการทํ า งานของระบบภู มิ คุ ม กั น สามารถนํ า มาใช เ ป น ดั ช นี
(biomarkers) บงบอกภาวะเครียดในปลาได (Anderson 1990) ความเครียดทําใหการทํางานของเซลลเม็ด
เลือดขาวลดลงสงผลใหปริมาณการผลิตซุปเปอรออกไซดแอนไอออนและขบวนการจับกินสิ่งแปลกปลอม
ลดลง (Barton, 2002) นอกจากนี้ยังพบวาเมื่อปลาเครียดจะมีการหลั่งฮอรโมนคอรติซอล (cortisal) สูระบบ
หมุนเวียนเลือดเพิ่มขึ้น การใชยาสลบเปนสาเหตุใหมีการหลั่งฮอรโมนคอรติซอลเพิ่มขึ้นมีผลกดการทํางาน
ของระบบภูมิคุมกันในปลา (Iwama et al., 1989; Thomas and Robertson, 1991; Small, 2003) การใชยาสลบ
MS 222 และ Quinaldine มีผลใหปลา seabream มีการหลั่งฮอรโมนคอรติซอลเพิ่มขึ้น แตไมมีผลตอการ
ทํางานของระบบภูมิคุมกันขณะที่ benzocain และ 2-phenoxyethanol ยับยั้งการทํางานของระบบ
complement และ การเกิด phagocytosis (Ortuno et al., 2002b) ยาสลบ MS 222 มีผลทําใหการหลั่งฮอรโมน
คอรติซอลเพิ่มขึ้นและพบวาเซลลเม็ดเลือดขาวแตกเพิ่มขึ้น (Palic et al., 2006) แตไมมีผลตอ complement
activity respiratory burst และ phagocytic activity ในปลา seabream (Ortuno et al., 2002a) ยาสลบ
benzocain ยับยั้งการทํางานของ lysozyme activity, respiratory burst และ phagocytic activity ในปลา
seabream และมีผลใหการหลั่งกลูโคสและคอรติซอลเพิ่มขึ้น (Bressier and Ron, 2004)
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สวน Clove oil ไมมีผลเพิ่มปริมาณการหลั่งฮอรโมนคอรติซอลในปลา catfish (Small, 2003) ใน
ปลา fathead minnows และสามารถปองกันเซลลเม็ดเลือดขาวใหมีการแตกนอยลงได (Palic et al., 2006)
จากการทดลองในหลอดทดลองพบวาฮอรโมนคอรติซอลยับยั้งขบวนการจับกินสิ่งแปลกปลอมของเซลล
เม็ดเลือดขาวในปลา tilapia และปลา carp (Law et al., 2001) จากการศึกษาของ Bressier and Ron (2004)
พบวาการใชน้ํามันกานพลูสลบปลา gilthead seabream มีความปลอดภัยไมมีผลกดการทํางานของระบบ
ภู มิคุ มกั น แต มีผ ลชั ก นํ า ให มีก ารหลั่ง กลู โ คสและคอร ติซ อลเพิ่ม ขึ้น ยาสลบมี ผ ลกระตุ น hypothalamopituitary-interrenal (HPI) axis ใหมีการหลั่งคอรติซอลในพลาสมาเพิ่มขึ้น(Small, 2003) เมื่อปลาอยูสภาวะ
เครียดจะมีการหลั่งคอรติซอลเพิ่มขึ้นมีผลกดการตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน โดยกดการทํางานของเซลล
เม็ดเลือดขาว (Webster et al., 2002) การเกิด phagocytosis และ oxidative burst ในปลาลดลง (Barton, 2003)
ทําใหความตานทานจากการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราลดลง (Maule et al., 1989; Pickering and Pottinger,
1989)
ผลจากการศึกษาวิจัยที่กลาวมาขางตนไดมีการศึกษาผลของยาสลบประเภทสารเคมีและน้ํามัน
กานพลูตอการทํางานของระบบภูมิคุมกันในปลาหลายๆ ชนิด เชนปลา seabream ปลา fathead minnows ปลา
tilapia และปลา carp เปนตน (Bressier and Ron 2004; Ortuno et al., 2002b; Palic et al., 2006; Law et al.,
2001) แตยังไมมีการศึกษาในปลากะพงขาวปลาน้ํากรอยเศรษฐกิจของไทย หากมีการศึกษาคาดวาจะเปน
ประโยชนใหกับเกษตรกรและนักวิจัยในการเลือกใชยาสลบที่มีประสิทธิภาพ มีผลตอความเครียดและการ
ทํางานของระบบภูมิคุมกันนอยที่สุด อันจะมีผลตอการเจริญเติบโต และสุขภาพที่ของปลาเปนสําคัญ
ดวยเหตุนี้จึงมีแนวคิดที่จะทําการศึกษาผลของยาสลบแตละชนิดตอการทํางานของระบบภูมิคุมกัน
ในปลาน้ํากรอย คือปลากะพงขาวและปลากะรัง โดยจะทําการศึกษาในปลากะพงขาวกอน จากนั้นจะศึกษา
ในปลากะรังเปนลําดับตอไป โดยจะแบงการทดลองออกเปน 3 การทดลองดังนี้
การทดลองที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพของยาสลบ MS 222, Quinaldine sulfate, Benzocaine, 2Phenoxyethanol และน้ํามันกานพลูในปลากะพงขาวขนาดตางๆกัน โดยจะทําการทดลองดังนี้
1. ปลากะพงขาวขนาดน้ําหนักประมาณ 100-200 กรัม, 400-500 กรัม และขนาดพอแมพันธุ
2. ความเขมขนของยาสลบแตละชนิด เชน MS 222 มีความเขมขน 25, 50, 100 และ 200 มิลลิกรัมตอลิตร
Quinaldine sulfate มีความเขมขน 20, 40, 80 และ 100 มิลลิกรัมตอลิตร Benzocaine มีความเขมขน 20, 40,
80 และ 100 มิลลิกรัมตอลิตร 2-Phenoxyethanol มีความเขมขน 25, 50, 100 และ 200 มิลลิลิตรตอลิตรและ
น้ํามันกานพลู มีความเขมขน 30 40 50 และ 100 มิลลิกรัมตอลิตร (Palic et al., 2006; Ortuno et al., 2002b;
Ackerman et al., 2005) โดยแชปลาในยาสลบแตละชนิดความเขมขนละ 3 ซ้ําๆ ละ 10 ตัว
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3. หาระยะเวลาในการนําสลบ (Induction time) ตั้งแตปลาสัมผัสยาจนถึงสลบลึก ระยะที่ 3 Surgical
anesthesia: สูญเสียการทรงตัว (หงายทอง) และไมตอบสนองตอสิ่งกระตุน และเวลาที่ฟนจากยาสลบ
(Recovery time) คือพลิกลําตัวจนตั้งในแนวขนานกับพื้นและโบกพัดครีบเพื่อวายน้ําได หลังจากปลาดังกลาว
ฟนจากยาสลบแลว บันทึกอัตราการตายเปนเวลา 24 ชั่วโมง นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตาง โดยวิเคราะหหาคาความแปรปรวนโดยใช ANOVA ตามแผนการ
ทดลองแบบ CRD และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวย Duncan,s New multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของยาสลบ MS 222, Quinaldine sulfate, Benzocaine, 2-Phenoxyethanol
และน้ํามันกานพลูตอการหลั่งฮอรโมนคอรติซอล องคประกอบเลือด ระบบภูมิคุมกันแบบไมจําเพาะในปลา
กะพงขาว โดยจะทําการทดลองดังนี้
1. ปลากะพงขาวขนาดน้ําหนักประมาณ 100-200 กรัม
2. แบงการทดลองออกเปน 5 ชุดการทดลองตามชนิดของยาสลบ โดยความเขมขนของยาสลบที่เหมาะสมได
จากการทดลองที่ 1 มานําสลบปลากะพงขาวแตละชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ําๆ ละ10 ตัว หลังจากปลากะพง
ขาวสลบเปนเวลา 3 30 และ 60 นาที นํามาเจาะเลือดจากบริเวณสวนหาง (caudal peduncle) ดวยเข็มฉีดยา
ขนาด 25G ขนาดหลอดฉีดยา 1 มิลลิลิตร นําเลือดที่เจาะไดใสในหลอดทดลองขนาด 1.5 มิลลิลิตร จากนั้นนํา
เลือดปริมาตร 100 ไมโครลิตร เพื่อหาจํานวนเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว ตามวิธีการของ Anderson and
Siwicki (1995) ปริมาณกลูโคส ตามวิธีการของ Ortuno et al., 2002a สวนเลือดที่เหลือแบงออกเปนสองสวน
สวนที่ 1 นําไปผสมกับสารกันเลือดแข็งตัว (Heparin 150 Unit/ml) ในหลอดทดลองขนาด 1.5 มิลลิลิตร เพื่อ
นําไปหาปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนนตามวิธีการของ Blaxhall and Daisley (1973) ปริมาณคอรติซอล ตาม
วิธีการของ Palic et al., (2006) สวนที่ 2 วางไวที่อุณหภูมิหองเพื่อแยกเอาน้ําเลือดไปหาปริมาณไลโซไซม
ตามวิธีการของ Obach et al., (1993) และคอมพลีเมนท ตามวิธีดัดแปลงจาก Ortuno et al., (1998) และ Yano
(1992) หลังจากเก็บเลือดแลว ตัดเอาไตสวนหนา (Head kidney) ของปลาแตละตัวในแตละชุดการทดลอง
เพื่อแยกเซลลเม็ดเลือดขาวสําหรับตรวจวัดภูมิคุมกันดานเซลล คือเปอรเซ็นตการจับกินสิ่งแปลกปลอม
(Phagocytosis) ตามวิธีการของ Thuvander et al., (1987) และซุปเปอรออกไซด แอนไอออน (Superoxide
anion) ตามวิธีการของ Munoz et al., (2000)
3. นําขอมูลจากแตละชุดการทดลอง มาเปรียบเทียบความแตกตาง โดยวิเคราะหหาคาความแปรปรวนโดยใช
ANOVA ตามแผนการทดลองแบบ CRD และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวย Duncan,s New multiple Range Test
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดยาสลบที่มีประสิทธิภาพสามารถชักนําสลบปลากะพงขาวขนาดตางๆ ไดดี
2. ไดยาสลบที่มีผลกระทบตอความเครียดและการทํางานของระบบภูมิคุมกันนอยที่สุดในปลากะพงขาว
3. สามารถนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชกบั ปลาน้ํากรอยชนิดอื่นๆ เชนปลากะรังดอกแดง ปลากะรังจุดฟา
ปลาชอนทะเลและปลาตะกรับ เปนตน
4. เปนขอมูลเบื้องตนสําหรับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและนักวิจัยในนํายาสลบไปใชในปลาทะเลชนิด
อื่นๆ และขนาดน้ําหนักที่แตกตางกันของปลาแตละชนิดโดยละเอียดตอไปในอนาคต
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เอกสารวิชาการ 1 เลม ซึ่งตีพิมพเผยแพร ใหความรูแกเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและนักวิจัย
2. ไดขอมูลพื้นฐานสําหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิจัยเกี่ยวกับการใชยาสลบแตละชนิดตอการหลั่งฮอรโมน
คอรติซอลและกลูโคส ซึ่งบงบอกสภาวะเครียดในปลา และผลของยาสลบตอการทํางานของระบบ
ภูมิคุมกันที่ลดลงในระยะเวลาตางๆ กัน เชนหลังจากนําสลบปลาเปนเวลา 3 , 30 และ60 นาที มีผลตอ
ปริมาณคอรติซอล กลูโคสองคประกอบเลือด และระบบภูมิคุมกันแบบไมจําเพาะมีการเปลี่ยนแปลงใน
แตละชวงเวลามากนอยแตกตางกันอยางไร เพื่อจะไดเลือกใชชวงเวลาในการนําสลบที่ดีที่สุดในการเก็บ
ตัวอยางเลือดปลาเพื่อใชในการศึกษาและวิจัยตอไป
3. ปลากะพงขาวที่นําสลบดวยยาสลบที่ดีที่สุดจากการศึกษาครั้งนี้ มีความเครียดนอย มีผลกระทบตอการ
ทํางานของระบบภูมิคุมกันนอยที่สุด สงผลใหปลามีอัตรารอดสูง
4. จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงปลากะพงขาวและปลากะรังเพิ่มขึ้น เนื่องจากการมีผลผลิตและรายไดเพิ่มขึ้น
5. ปริมาณและมูลคาการสงออกปลากะพงขาวและปลากะรังเพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้น
6. ไดยาสลบทีม่ ีประสิทธิภาพ ราคาไมแพง และอาจปลอดภัยทั้งผูใ ชและผูบริโภค ไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม

ลงชื่อ .............................................
(...นางจุไลวรรณ รุง กําเนิดวงศ...)
ผูเสนอแนวคิด
.....4...../....สิงหาคม......./......2554.....
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