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บทคัดย่อ
การศึกษาประสิทธิภาพของน้ามันกานพลูในการสลบปลาดุกรัสเซีย (Clarias gariepinus) ที่มีน้าหนักเฉลี่ย 6.5±4.91 กรัม
ความยาว 9.80±0.88 เซนติเมตร โดยใช้น้ามันกานพลูที่มีความเข้มข้น 0,5, 10, 15 และ 20 ppm พบว่าน้ามันกานพลูที่ความ
เข้มข้น 0, 5 และ 10 ppm ไม่สามารถท้าให้ปลาสลบได้ ปลาดุกเริ่มเข้าสู่ระยะที่ 2 (Stage of Loss Equilibrium) ในความเข้มข้น
ที่ 15 ppm และ 20 ppm โดยที่ความเข้มข้น 20 ppm เหมาะสมที่ใช้ในการสลบปลาดุกรัสเซีย ซึ่งสามารถท้าให้ปลาสลบในระยะ
ที่ 2 ภายใน 5 นาที หลังจากการสัมผัสกับน้ามันกานพลู และสลบนาน 4 ชั่วโมง
ค้าส้าคัญ: น้ามันกานพลู, ยาสลบ และปลาดุกรัสเซีย
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Abstract
The anesthetic effects of clove oil were studied in Sharptooth Catfish, Clarias gariepinus (average
6.5±4.91 g in BW; 9.80±0.88 cm in TL). Clove oil concentration at 0, 5, 10, 15 and 20 ppm were used in study.
The results showed no effect of clove oil to Sharptooth Catfish at 0, 5 and 10 ppm. After exposure to Clove
oil at 15 and 20 ppm, showed the Sharptooth Catfish can be started to stage 2 (Stage of Loss Equilibrium).
The optimum concentration of anesthetic was 20 ppm in Sharptooth Catfish which induced fish to stage 2
within 5 minutes after exposure to Clove oil and sedative effect lasted for 4 hours.
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บทน้า
ธุร กิจ การเพาะเลียงสัตว์น้าในปัจ จุบันมีกิจ กรรมที่
ก่อให้เกิดความเครียดกับสัตว์น้า เช่น การเลียงในอัตราที่
หนาแน่น การขนส่ง การจับบังคับปลา (Songkaew et al.,
2007) หรือการสัมผัสในกิจกรรมบางประการ เช่น การฉีด
วัคซีน และส่งผลให้ลูกปลามีสุขภาพอ่อนแอ เจริญเติบโตช้า
และเกิดการติดเชือโรค (Areechon et al., 2011) ยาสลบ
จึงเข้ามามีบทบาทส้าคัญที่ช่วยลดอัตราความสูญเสียซึ่งเกิด
จากกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ นในระหว่ า งการเพาะเลี ยงสั ต ว์ น้ า
ยาสลบที่ใช้ในสัตว์น้ามีหลายชนิด แตกต่างกันที่ชนิดของสัตว์
น้ า ประสิ ท ธิ ภ าพของยาสลบ และวิ ธี ใ ช้ ที่ แ ตกต่ า งกั น
(Chandroo et al. 2004; Huntingford et al., 2006;
Rose, 2002) ยาสลบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นยาสลบประเภทสารเคมี เช่น MS-222
(TMS, tricaine methane sulfonate), benzocaine,
phenoxyethanol และ quinaldine เป็นต้น (Ross and
Ross, 2008) ยาสลบเหล่านีมักจะท้าให้เกิดการตกค้างใน
สัตว์น้าและบางชนิดไม่อนุญาตให้ใช้กับปลาที่เลียงไว้เป็ น
อาหารของมนุษ ย์ จึง ท้าให้ยาสลบที่ส กัดจากสมุนไพรเป็น
ทางเลือกหนึ่งเพื่อลดการตกค้างในสัตว์น้า (Taveekijakarn,
2007)
ยาสลบเป็ น สารเคมี ที่ ท้ า ให้ เ กิ ด อาการสู ญ เสี ย
ความรู้สึกบางส่วนหรือทังหมดโดยยาสลบจะแพร่เข้าสู่ระบบ
ประสาทส่วนกลางไปยับยังการท้างานของเซลล์ประสาท
(Heavner, 1981) ปลาที่ถูกขนส่งจะเกิดความเครียดได้ง่าย
อาจท้าให้ปลามีอาการบาดเจ็บและตายได้ ความเครียดจะ
ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในการเพาะเลียงสัตว์น้า ยาสลบถูก
น้ามาใช้ในการขนส่ง เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บ และช่วยลด
การเผาผลาญอาหารส่งผลให้ความต้องการออกซิเจนลดลง
และการผลิตของเสียน้อยลง (CO2 และ NH3) (Cooke et
al., 2004; Crosby et al., 2006; Hoskonen and
Pirhonen, 2004) ปัจจัยที่จะมีผลต่อการวางยาสลบภายใน
โดยเฉพาะสายพันธุ์ปลาที่มีขนาดใหญ่โดยทั่วไปจ้าเป็นต้องใช้
ความเข้มข้นของยาสลบมากขึนกว่าปลาที่มีขนาดเล็ก ในทาง
ตรงกันข้ามก็ยังได้รับรายงานว่าปลาที่มีขนาดใหญ่เป็นกลุ่มที่
ตอบสนองการวางยาสลบได้เร็วกว่าปลาขนาดเล็ก ยาเสพติด
จ้านวนมาก เช่น MS-222 และ benzocaine เป็นสารที่
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ละลายในไขมัน ดัง นันในปลาขนาดใหญ่หรื อปลาที่ก้ าลั ง
วางไข่ การวางยาสลบอาจจะนานและการคืนสภาพอาจจะ
ช้าเป็นเพราะยาจะถูกสลายออกโดยไขมันสะสม นอกจากนี
สัตว์ที่เป็ นโรคหรืออ่อนแอจะมี ค วามไวต่ อยาสลบมากขึ น
(Coyle, 2004)
ยาสลบที่สกัดจากพืชนิยมใช้ทางการเพาะเลียงสัตว์
น้า ได้แก่ น้ามันจากกานพลู (Clove oil) สกัดมาจากดอกล้า
ต้นและใบของต้นกานพลู (Syzygium aromaticum) มี
ลักษณะเป็นน้ามันเหลวสีเหลืองใสมีสารออกฤทธิ์ที่ส้าคัญคือ
ยูจีนอล (eugenol) ราคาถูกและใช้กันอย่างแพร่หลายใน
ต่างประเทศ (Mylonas et al., 2005; Pirhonen and
Schreck, 2003) ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ส้าคัญ 3 ชนิด
คือสารยูจีนอล (eugenal) ไอโซยูจีนอล (isoeugenol) และ
เมทิ ล ยู จี น อล (methyl eugenol) น้ า มั น กานพลู ไ ด้
กลายเป็นยาสลบส้าหรับใช้ในปลาที่ได้รับความนิยมและใช้
กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เนื่องจากมีร าคาถูก มี
ความปลอดภั ย ต่ อ ปลา และมนุ ษ ย์ (Wongkaew and
Nonwachai, 2015; Charoendat, 2012) อย่างไรก็ตาม
แม้จะมีความนิยมในการใช้ยาสลบอย่างแพร่หลายทางการ
เพาะเลียงสัตว์น้า แต่การใช้ปริมาณยาสลบที่ไม่เหมาะสมจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับสัตว์น้าได้ เนื่องจากการใช้ยาสลบ
ปลาจะใช้พลัง งานอย่างมากในการต้านการสลบท้าให้ปลา
อ่อนแอและอาจตายได้ (Sharma et al., 1978) นอกจากนี
สารเคมีที่อยู่ในยาสลบหากสัมผัสถูกร่างกายผู้ใช้จะท้า ให้เกิด
การระคายเคื อง เมื่ อสูดดมเข้าไปจะท้าให้ปวดศี ร ษะการ
หมุนเวียนโลหิตชะงัก และส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง
(Bell, 1964; Durve, 1970) ซึ่งจะท้าให้การใช้ยาสลบเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นประโยชน์ต่อการขนส่ง และช่วยเพิ่ม
อัตราการรอดตายของสัตว์น้า
ปลาดุกรัสเซีย (Sharptooth Catfish) มีถิ่นก้าเนิด
อยู่ ใน ทวี ปแ อฟ ริ กา มี ชื่ อ วิ ท ย าศ าส ตร์ ว่ า Clarias
gariepinus จัดอยู่ในวงศ์ Clariidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกันกับ
ปลาดุ กอุย และปลาดุ กด้าน มีร ายงานล้าตั วยาวถึง 1.17
เมตร ตัวผู้จะมีขนาดล้าตัวใหญ่กว่าตัวเมียมีน้าหนักตัวเมื่อโต
เต็ ม ที่ 10-25 กิ โ ลกรั ม ปลาดุ ก เป็ น ปลาที่ เ ลี ยงง่ า ย
เจริญเติบโตเร็ว แข็ง แรง สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงได้ดี และสามารถแพร่ขยายพันธุ์วางไข่ได้ทังใน
บ่อเลียงและแหล่ง น้าธรรมชาติทั่วไป เนือมีร สชาติดี จึง มี
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ผู้บริโภคกันอย่างกว้างขวาง ในประเทศไทยปลาดุกเป็นปลา
น้าจืดที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่ง ในระยะ
10 ปีที่ผ่านมาพบว่า ปริมาณการผลิตปลาดุกได้เพิ่มขึนอย่าง
ชัดเจน เห็นได้จ ากสถิติกรมประมงในช่วงปี พ.ศ. 2548 2557 ที่ แ สดงว่ า ปริ ม าณปลาดุ ก จากการเพาะเลี ยงใน
ประเทศได้คิดเป็น 27.4% ของปริมาณปลาน้าจืดทังหมด
โดยในปี พ.ศ.2557 มีปริมาณการผลิต 113,800 ตัน ได้มี
การคาดการณ์กันถึง การเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องของปริมาณ
การผลิ ต และการบริ โ ภคปลาดุ ก ( ICT, 2016) จาก
ความส้าคัญดังกล่าวธุรกิจ การเพาะเลียงปลาดุกรัส เซียจึง มี
ความส้าคัญในการลดอัตราการสูญเสียเนื่องจากกิจ กรรม
ต่างๆ โดยใช้ยาสลบในอัตราที่เหมาะสม และยังไม่มีรายงาน
การวิจัยประสิทธิภาพของการสลบด้วยน้ามันกานพลูในปลา
ดุกรัสเซีย เพื่อให้การใช้ยาสลบเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็น
ประโยชน์ต่อการเพาะเลียง ช่วยเพิ่มอัตราการรอด และเพิ่ม
ความหนาแน่นในการขนส่ง ได้อีกทางหนึ่ง จึงท้าการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง ประสิทธิภ าพการใช้น้ามัน
กานพลูเป็นยาสลบในปลาดุกรัสเซีย

(ระยะปกติ) 2 = Stage of Loss Equilibrium (สูญเสียการ
ทรงตัว บางส่ วนหรื อทั งหมดและการตอบสนองต่อ สิ่ง เร้ า
บางส่วนหมดไป) 3 = Stage of medullary collapse
(หยุดการหายใจนอนหงายอยู่ใต้ก้น ภาชนะ) 4 = death
(ตาย) น้าปลาที่เหลืออยู่ใส่ลงไปในน้าสะอาดเพื่อท้าการฟื้น
สลบ หลังจากนันทดลองเลียงต่อเป็นเวลา 1 เดือน จดบันทึก
อัตราการตาย ตรวจเช็คคุณภาพน้าอุณหภูมิ (T) และความ
เป็ น กรด-ด่า ง (pH) ตลอดการทดลอง (Somjai et al.,
2008; Stoskopf, 1993)
3. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
การเปรียบเทียบความแตกต่างอัตราการเจริญเติบโต
แต่ล ะกลุ่มทดลอง ท้าการวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน
(Analysis of variances : ANOVA) ตามแผนการทดลอง
Completely Randomized Design (CRD) และ
เปรี ยบเที ยบค่ า เฉลี่ ย ด้ว ย Duncan’s New Multiple
Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีด้าเนินการวิจัย

1. ผลประสิทธิภาพของน้ามันกานพลูที่ใช้เป็นยาสลบต่อ
พฤติกรรมการสลบ และการฟื้นสลบของปลาดุกรัสเซีย
จากการทดลองประสิทธิภ าพน้ามันกานพลูในการ
สลบปลาดุกรัสเซียที่ความเข้มข้น 0, 5, 10, 15 และ 20
ppm โดยใช้ปลาดุกรัสเซียน้าหนักเฉลี่ย 6.56±4.91 กรัม
ขนาดความยาวเฉลี่ย 9.80±0.88 เซนติเมตร โดยแบ่งระยะ
การสลบออกเป็น 4 ระยะ 1 = Normal (ระยะปกติ) 2 =
Stage of Loss Equilibrium (สูญเสียการทรงตัวบางส่วน
หรือทังหมดและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าบางส่วนหมดไป) 3
= Stage of Medullary Collapse (หยุดหายใจนอนหงาย
อยู่ใต้ก้นภาชนะ, อัมพาต) 4 = death (ตาย) จากผลการ
ทดลองพบว่า ความเข้มข้นของน้ามันกานพลู 5 และ 10
ppm ไม่สามารถท้าให้ปลาดุกรัสเซียสลบได้ตลอดระยะเวลา
การทดลอง 6 ชั่วโมง ความเข้มข้น 15 ppm ปลาดุกรัสเซีย
เริ่มเข้าสู่ระยะสลบที่ 2 ในนาทีที่ 10 ไปจนถึง นาทีที่ 40
จากนันมีการฟื้นสลบในนาทีที่ 50 และความเข้มข้น 20
ppm สามารถท้าให้ปลาดุกรัสเซียเข้าสู่ระยะการสลบที่ 2
ในเวลา 5 นาทีไปจนถึงเวลา 2 ชั่วโมง ฟื้นจากการสลบใน 2
ชั่วโมง หลังจากนันน้าปลาดุกรัสเซียมาเลียงต่อเป็นเวลา 1

1. ตัวอย่างปลา
ปลาดุกรัสเซีย (Clarias gariepinus) ขนาดน้าหนัก
เฉลี่ย 6.56±4.91 กรัม และขนาดความยาวเฉลี่ย 9.80±0.88
เซนติเมตร จากพ่อแม่พันธุ์ชุดเดียวกันน้ามาปรับให้เข้ากับ
สภาพการทดลองและสภาพแวดล้อมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ใน
การทดลองให้อาหารอัตราส่วน 5 % ของน้าหนักตัว โดยให้
วันละ 2 ครัง เช้าและเย็น วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
และอุณหภูมิของน้าตลอดการทดลอง
2. ศึกษาปริมาณของยาสลบต่อพฤติกรรมการสลบ และ
การฟื้นสลบ
การศึกษาปริมาณของยาสลบต่อพฤติกรรมการสลบ
และการฟื้นสลบ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มการทดลอง โดยกลุ่ม
การทดลองละ 10 ตัวต่อกลุ่ม กลุ่มละ 3 ซ้า ที่ระดับความ
เข้มข้น 0, 5, 10, 15 และ 20 ppm จากนันสัง เกต
พฤติกรรมปลาโดยจับเวลา 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 และ
60 นาที และหลังจากนันสังเกตในชั่วโมงที่ 2, 4, จนครบ 6
ชั่วโมงโดยแบ่งการทรงตัวออกเป็น 4 ระยะ 1 = Normal,
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เดือน (Table 1) ปรับอุณหภูมิ และค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของน้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมส้าหรับการเพาะเลียงสัตว์

น้า (Table 2)

Table 1 Behavioral events of Sharptooth Catfish (mean weight 6.56±4.91 g) exposed to various
concentrations of Clove oil
Stage of anesthesia according to exposure periods
(min)
(hour)
5
10
15
20
30
40
50
1
2
4
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1,2
2
2
2
2
2,1
2,1
2,1
1
20
1,2
2
2
2
2
2
2
2
2
2,1
* Stages of anesthesia : 1 = Normal, 2 = Stage of Loss Equilibrium, 3 = Medullary Collapse, 4 = death
Concentrations
(ppm)

Table 3 water quality parameters during experimental
period
Water quality after treatment
Temperature
Concentrations
potential of
(ppm)
(C)
hydrogen (pH)
(Means ± SD)
(Means ± SD)
a
0
25.33±0.25
7.62±0.03c
5
25.00±0.00ab
7.55±0.08e
ab
10
25.33±0.50
7.60±0.04d
15
25.16±0.28 b
7.69±0.08b
20
25.16±0.25b
7.75±0.08a
Pre-trial
25.00±0.00
7.56±0.05
*Means in each column followed by different letters are
significantly different at P < 0.05

2. ศึกษาอัตราการเจริญ เติบโตต่อ วันของปลาดุกรัสเชีย
ภายหลังจากการสลบด้ว ยน้า มันกานพลูที่ความเข้มข้ น
แตกต่างกัน
อัตราการเจริญเติบโตตัววันเฉลี่ย (Table3; Fig.1)
ปลาดุ ก รั ส เซี ย ในความเข้ ม ข้ น ของน้ า มั น กานพลู ใ นกลุ่ ม
ควบคุม (0 ppm) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ กับความ
เข้มข้นของน้ามันกานพลูที่ 5 และ 10 ppm แต่มีค วาม
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
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6
1
1
1
1
1

แตกต่างกัน ทางสถิติกั บความเข้ม ข้นที่ 15 และ 20 ppm
และในกลุ่ม ควบคุม มีอัต ราการเจริญเติบ โตต่ อวั นสู ง ที่สุ ด
เฉลี่ย 0.160±0.001 กรัม/วัน ต่้าสุดที่ความเข้มข้น 15 ppm
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.156±0.001 กรัม/วัน
Table 3 SGR of Sharptooth Catfish after exposure
to various dosage of Clove oil
Concentrations Weight specific growth rate g/day (SGR)
(ppm)
(Means ± SD)
0
0.160±0.001a
5
0.159±0.001ab
10
0.159±0.001ab
15
0.156±0.001b
20
0.157±0.002b
* Means in each column followed by different letters are
significantly different at P < 0.05
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0.16
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0.158

0.156

0.157

0.156
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Concentrations

Fig.1 SGR of Sharptooth Catfish after exposure to
various dosage of Clove oil for 1 month
น้ามันกานพลูที่ค วามเข้มข้น 5 และ 10 ppm ไม่
สามารถท้าให้ปลาดุกรัสเซียสลบได้ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง
ซึ่ง แตกต่างจากที่ McFarland (1959) รายงานว่าน้ามั น
กานพลูที่มีความเข้มข้น 3, 6, 9, 12 และ 15 ppm ท้าให้
ปลาสลบในระยะแรก (Stage of Sedation) คือทรงตัว
ผิดปกติแต่การตอบสนองต่อสิ่ง เร้าภายนอกมีอยู่บางส่ว น
หรือหมดไปโดยที่ความเข้มข้น 3, 6 และ 9 ppm ท้าให้ปลา
สลบได้โดยระยะเวลา 18 ชั่วโมง, 3 ½ ชั่วโมง และ 40 นาที
ตามล้าดั บ ในขณะที่ ค วามเข้ มข้ น 12 และ15 ppm ใน
ระยะเวลาเพียง 10 นาที ก็ท้าให้ปลาสลบและสลบนานถึง
24 ชั่ ว โมง ส่ ว นน้ า มั น กานพลู ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 15 ppm
สามารถท้าให้ปลาดุกรัสเซียสลบได้ในระยะที่ 2 (Stage of
Loss Equilibrium) คือ การเสียการทรงตั วบางส่ วนหรื อ
ทังหมดและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหมดไปเมื่อเวลาผ่านไป
10 นาที จนถึง 40 นาที จากนันปลาดุกรัสเซีย มีการฟื้นสลบ
เมื่อเวลาผ่านไป 50 นาทีจนถึง 6 ชั่วโมง และน้ามันกานพลู
ที่ความเข้มข้น 20 ppm สามารถท้าให้ปลาดุกรัสเซียสลบใน
ระยะที่ 2 (Stage of Loss Equilibrium) คือการเสียการ
ทรงตัวบางส่วนหรือทังหมดและการตอบสนองต่อสิ่งเร้ าหมด
ไปเมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที จากนันมีการฟื้นสลบเมื่อเวลา
ผ่ า นไป 4 ชั่ ว โมง โดยทั่ ว ไปการสลบปลามั ก ท้ า เพื่ อ ลด
ความเครียดในขณะขนส่งหรือการสลบที่ลึกขึน (ในระดับ 3
เพลน 2) เพื่อใช้ในการท้างานที่ต้องใช้เวลานาน เช่น การ
เก็บเลือดการเก็บตัวอย่างหรือการผสมเทียม เป็นต้น ปลาแต่
ละชนิดจะมีการตอบสนองต่อชนิดและขนาดของยาสลบที่
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แตกต่างกัน ทังนี ขึนอยู่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกตัว
ปลา เช่น ในปลาคาร์พ (koi; Cyprinus carpio) ต้องใช้
น้ า มั น กานพลู ข นาด 25 - 100 มก./ลิ ต ร แต่ ใ นปลากด
อเมริกัน (channel catfish; Ictalurus punctatus) ต้องใช้
ที่ขนาด 100 - 150 มก./ลิตร (Ross, 2002) เมื่อเปรียบเทียบ
กับการทดลองของ Mahawong et al. (2006) ซึ่งใช้น้ามัน
กานพลูในปลาตะเพีย นขาว ขนาดความยาวเฉลี่ย 44.58
เซนติเมตร ที่มีค วามเข้มข้น 60 ppm ท้าให้ปลาสลบใน
ระยะที่ 3 ได้ ภ ายในเวลา 10.12 นาที และ 11.03 นาที
ตามล้ าดั บ แสดงให้ เห็ นว่ า ชนิ ดและขนาดปลาเป็น ปัจ จั ย
ส้าคัญต่อการออกฤทธิ์ของน้ามันกานพลู นอกจากนีน้ามัน
กานพลูอาจจะเป็นปัจจัยที่ส้าคัญอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากไม่มี
ฉลากบอกปริมาณการออกฤทธิ์ในน้ามันกานพลู ดังนันการ
ใช้น้ ามั นกานพลูเ ท่า กัน อาจเห็ นผลไม่เ หมือ นกั นได้ห ากมี
ปริมาณสารออกฤทธิ์ไม่เท่ากัน
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาประสิทธิภาพของน้ามันกานพลูในการสลบ
ปลาดุกรัสเซีย (Clarias gariepinus) โดยใช้น้ามันกานพลูที่
มีความเข้มข้น 0, 5, 10, 15 และ 20 ppm พบว่าน้ามัน
กานพลูที่ความเข้มข้น 0, 5 และ 10 ppm ไม่สามารถท้าให้
ปลาสลบได้ และในความเข้มข้นที่ 15 ppm และ 20 ppm
ปลาดุกเริ่มเข้าสู่ระยะที่ 2 (Stage of Loss Equilibrium)
โดยที่ความเข้มข้น 20 ppm เหมาะสมที่ใช้ในการสลบปลา
ดุกรัสเซีย ซึ่งสามารถท้าให้ปลาสลบในระยะที่ 2 ภายใน 5
นาที หลังจากการสัมผัสกับน้ามันกานพลู และสลบนาน 4 ชั่วโมง
ดังนันการเลือกใช้น้ามันกานพลูเป็นยาสลบในอัตรา
ความเข้ ม ข้ น ที่ เ หมาะสมที่ 20 ppm จะช่ ว ยให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อการเพาะเลียงปลาดุก
รัสเซียต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ นายพงษ์ ศั ก ดิ์ ศรี พุ ท ธา และ นาย
ฤทธิ เ กี ย รติ ไกรเสื อ ผู้ ช่ ว ยในการวิ จั ย และสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีการเพาะเลียงสัตว์น้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในการสนับสนุนด้านการ
วิจัย
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