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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาประสิทธิภาพของ Ethanol Formalin และ Buffer formalin ต่อคุณภาพการเก็บ
รักษาไข่ปลานิลในระยะที่ 1 และระยะที่ 3 ใช้ไข่ปลานิลจ านวน 2,100 ฟอง แบ่งการทดลอออกเป็น 
14 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ  า แต่ละซ  าใช้ไข่ปลานิลจ านวน 50 ฟอง โดยใช้สารเคมี 3 
ชนิดได้แก่ Ethanol ที่ระดับ 20%, 25%, 30%, 35% และ 40%, Formalin ที่ระดับ 5%, 10%, 
15% และ 20% และ Buffer formalin ที่ ระดับ 2%, 3%, 4%, 5% และ 6% แต่ละระดับของ
สารเคมีคือ 1 ชุดการทดลอง วัดขนาดและให้คะแนนความสมบูรณ์ของไข่ ทุกๆ 2 สัปดาห์ เป็นเวลา 8 
สัปดาห์ เมื่อสิ นสุดการทดลองพบว่า สารเคมีที่คงสภาพของไข่ปลานิลได้ดีที่สุดคือ Buffer formalin 
4%, 5% และ 3% ตามล าดับ ส่วนสารเคมีที่คงสภาพของไข่ปลานิลได้น้อยที่สุดคือ Ethanol 20%, 
35% และ 30% ตามล าดับ ดั งนั นในการดองไข่ปลานิลด้วย Buffer formalin ตั งแต่ 3% - 6% จะ
ท าให้ไข่ปลานิลคงสภาพได้ดีที่สุด 
ค าส าคัญ : คงสภาพ, Formalin, Ethanol และ Buffer formalin 
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Abstract 
 

Efficency of ethanol, formalin and buffer formalin for preserving 2,100 Nile 
Tilapia egg stage 1 and 3. Have 14 experiment 3 repeats. One repeat use 50 eggs 
preserving by ethanol (20%, 25%, 30%, 35% and 40%), formalin (5%, 10%, 15%,and 
20%), and buffer formalin (2%, 3%, 4%, 5% and 6%). Calibrate and rating for 
perfection of egg every 2 weeks for 8 weeks. At the end experiment show best 
chemical for preserving egg that is buffer formalin 4%, 5% and 3% sequent and least 
chemical for preserving egg that is ethanol 20%, 35% and 30% sequent. Therefor, 
should use buffer formalin since 3% to 6% in preserving Nile Tilapia egg because it’ 
was the best result for preservation. 
Keywords : preserving, Formalin, Ethanol, Buffer formalin 
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บทน า 
 

การศึกษาเกี่ยวกับอนุกรมวิธาน คัพภะวิทยา และกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ขนาดเล็กใน
ปัจจุบันนั นบางครั งจ าเป็นที่จะต้องศึกษาจากตัวอย่างจริง เพ่ือให้ได้เห็นถึงโครงสร้าง และลักษณะ
ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างที่ศึกษาจึงต้องมีความสมบูรณ์เห็นถึงโครงสร้างและลักษณะได้ชัดเจน
ที่สุด 

การเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ทดลองมีด้วยกันหลายวิธียกตัวอย่างเช่น การดองใสสัตว์ เป็น
เทคนิคท่ีใช้ในการเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งมีชีวิต เพ่ือศึกษาโครงสร้างภายใน โดยการท าให้เนื อเยื่อของตัว
ใสและย้อมสีในส่วนที่ต้องการศึกษา เช่น การดองใสในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก เพ่ือศึกษา
อวัยวะภายใน โดยล าตัวจะใส หรือศึกษาผนังหุ้มล าตัว เปลือกที่อ่อนจะติดสีฟ้าของ alcian blue 
ส่วนเปลือกที่แข็งจะติดสีแดงของ alizarin red S การดองใสในสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก เพ่ือ
ศึกษาการเจริญเติบโตของกระดูกอ่อน กระดูกแข็ง และศึกษาความผิดปกติของโครงสร้างกระดูก (สุ
ลักษณ์, ม.ป.ป.) หรือการสตัฟฟ์สัตว์เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการเก็บรักษาสัตว์ เนื่องจากมีความสวยงาม 
แต่จะศึกษาได้เพียงโครงสร้างภายนอกเท่านั น เช่นในการสตัฟฟ์ปู เป็นต้น (ASTVผู้จัดการออนไลน์, 
2552)  

การดองสัตว์เป็นวิธีการที่แพร่หลายในการศึกษาอนุกรมวิธาน คัพภะวิทยา และกายวิภาค
ศาสตร์ของสัตว์ขนาดเล็ก การดองสัตว์เป็นการเก็บรักษาตัวอย่างที่ตายแล้วในของเหลวที่ใช้เป็นน  ายา
ที่เหมาะสมกับชนิด ขนาด และวัตถุประสงค์ในการดอง หากเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังนิยมเก็บใน
ฟอร์มาลีน 5-10% หรือหากเป็นแมลงที่มีล าตัวอ่อน น  ายาดองที่เหมาะสมที่สุดคือ Ethyl alcohol 
นิยมใช้ผสมน  าให้มีความเข้มข้น 70-75% (ประเสริฐ, 2552) โดยการศึกษาครั งนี ได้ทดลองดองไข่ปลา
นิล โดยได้เปรียบเทียบดองในน  ายาคงสภาพและรักษาสภาพ 3 ชนิด โดยมีความเข้มข้นที่แตกต่างกัน 
คือEthanol 30% Ethanol 100% Formalin 5% Formalin 10% Buffer formalin 5% และ
Buffer formalin 10% และรวมทั งระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอย่างที่แตกต่างกัน เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพในการคงสภาพและรักษาสภาพของไข่ปลานิลในสารแต่ละชนิด 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและความเข้มข้นที่ เหมาะสมของ Ethanol, Formalin และ 
Buffer Formalin ต่อการรักษาสภาพของไข่ปลานิล 

2. เพ่ือศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาสภาพไข่ปลานิลในน  ายาคงสภาพและ
รักษาสภาพที่แตกต่างกัน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ทราบถึงประสิทธิภาพและความเข้มข้นที่เหมาะสมของ Ethanol, Formalin และ Buffer 
formalin ต่อการเก็บรักษาสภาพของไข่ปลานิล 

2. ทราบถึงระยะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาสภาพไข่ปลานิลในน  ายาคงสภาพและรักษา
สภาพที่แตกต่างกัน 
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ตรวจเอกสาร 
 

1. ปลานิล 
 
 ปลานิล  (Tilapia nilotica) เป็นปลาน  าจืดที่นิยมเลี ยงกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เป็น
ปลาที่เลี ยงง่าย  โตเร็ว  สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ  ได้เป็นอย่างดี เป็นปลาที่กินอาหาร
จ าพวกพืชสามารถกินอาหารได้เกือบทุกชนิด ขยายพันธุ์ได้ตลอดทั งปี ใช้เวลาเลี ยงสั น รสชาติดี  
ท าอาหารได้หลายชนิดเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วไป จึงท าให้มีการเลี ยงปลาชนิดนี กันมาก (ชาติชาย , 
2543) ปลานิลสามารถเลี ยงได้ทุกสภาพการเพาะเลี ยงในระยะเวลา 8-12 เดือน สามารถเจริญเติบโต
ได้ถึงขนาด 500 กรัม ขนาดปลานิลที่ตลาดต้องการจะมีน  าหนักตัวละ 200-300 กรัม (อภิชาต และ
จันทรา, 2556)  เดิมทีปลานิลไม่ใช่ปลาพื นเมืองของประเทศไทย  แต่เป็นปลาที่ถือก าเนิดที่ลุ่มแม่น  า
ไนล์ ทวีปแอฟริกา ตามแหล่งน  าจืดของประเทศซูดาน ยูกานดา แทนแกนยิกา เป็นปลาที่เลี ยงง่าย
สามารถน าไปเลี ยงได้หลายแห่งทั่วโลก (สุภาพร , 2552) ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2508 พระ
จักรพรรดิอากิฮิโต เมื่อครั งด ารงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมาร แห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงจัดส่งปลานิล 
จ านวน 50 ตัว ความยาว เฉลี่ยตัวละประมาณ 9 เซนติเมตร น  าหนักประมาณ14 กรัม มาทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระยะแรกได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ปล่อยลงเลี ยงในบ่อดินเนื อที่ประมาณ 10 ตารางเมตร ในบริเวณสวนจิตลดาพระราชวังดุสิต เมื่อ
เลี ยงมาได้ 5 เดือนเศษ ปรากฏว่ามีลูกปลาเกิดขึ นเป็นจ านวนมาก จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้เจ้าหน้าที่สวนหลวงขุดบ่อขึ นใหม่อีก 6 บ่อ มีเนื อที่เฉลี่ยบ่อละ 70 ตารางเมตร ซึ่งใน
โอกาสนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงย้ายปลาด้วยพระองค์เอง โดยย้ายจากบ่อเดิมไปไว้บ่อ
ใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2508 ต่อจากนั นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมอบหมายงาน
ให้กรมประมงส่งเจ้าหน้าที่วาการตรวจสอบการเจริญเติบโตเป็นประจ าทุกเดือน โดยที่ปลาชนิดนี เป็น
ปลาจ าพวกกินพืช เลี ยงง่าย มีรสดี ออกลูกดก เจริญเติบโตได้รวดเร็ว ในเวลา 1 ปี จะมีน  าหนัก
ประมาณครึ่งกิโลกรัม และมีความยาวประมาณ 1 ฟุต จึงได้มีพระราชประสงค์ที่จะให้ปลานี แพร่
ขยายพันธุ์ อันจะเป็นประโยชน์แก่พสกนิกรของพระองค์ต่อไป ดังนั นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2509 ซึ่ง
นับเป็นระยะเวลาเกือบครบ 1 ปีที่มงกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นได้จัดส่งพันธุ์ปลามาทูลถวาย และทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อปลาชนิดนี ว่า “ปลานิล” และได้พระราชทาน
ปลานิลขนาดยาว 3-5 เซนติเมตร จ านวน 10,000 ตัว ให้แก่กรมประมงน าไปเพาะเลี ยงขยายพันธุ์ ที่
แผนกทดลองแลเพาะเลี ยง ในบริเวณเกษตรกลาง บางเขน และที่สถานีประมงต่างๆ ทั่วพระราช 
อาณาจักรอีกรวม 15 แห่ง เพ่ือด าเนินการเพาะเลี ยงขยายพันธุ์พร้อมกัน ก็ได้แจกจ่ายให้แก่ราษฎร
น าไปเพาะเลี ยงตามความต้องการต่อไป (ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง, 2549) 
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1.1 ชีววิทยาของปลานิล 
  ปลานิลเป็นปลาน  าจืดอยู่ในตระกูล Cichidae มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Oreochromis 
niloticus ปลานิล สามารถปรับตัวเข้าไปอาศัยในน  ากร่อยได้  สามารถทนต่อความเค็มได้ถึง 20 ppt 
มีชีวิตอยู่ในช่วงที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันกว้างตั งแต่  11-42 องศาเซลเซียส แต่ก็ไม่สามารถอยู่ในที่เย็น
ซึ่งมีอุณหภูมิต่ ากว่า 5 องศาเซลเซียสได้ และสามารถทนต่อสภาพความ เป็นกรดได้ถึง pH 6.0 
เจริญเติบโตได้ดีในช่วง pH 6.5-8.5 มีรูปร่างลักษณะของปลานิลคล้ายปลาหมอเทศ ริมฝีปากบนและ
ล่างเสมอกัน  บริเวณแก้มมีเกล็ด 4 แถว ล าตัวมีสีเขียวปนน  าตาลและมีลายพาดขวาง 9-10 แถบ ตรง
กลางมีเกล็ดสีเข้ม ที่กระดูกมีจุดสีเข้มอยู่ 1 จุด บริเวณปลายอ่อนของครีบหลัง ครีบก้นและครีบหางมี
จุดสีขาวและเส้นสีด าตัดขวางอยู่ทั่วไป (ชาติชาย, 2543) นอกจากนั นลักษณะทั่วไปมีดังนี  ครีบหลังมี
เพียง 1 ครีบ ประกอบด้วยก้านครีบแข็งและก้านครีบอ่อนเป็นจ านวนมาก ครีบก้นประกอบด้วยก้าน
ครีบแข็งและก้านครีบอ่อนเช่นกัน มีเกล็ดตามเส้นขา้งล าตัว 33 เกล็ด (อภิชาต และจันทรา, 2556) 
 
 1.2 การแพร่ขยายพันธุ์ 
  ลักษณะภายนอกตัวผู้และตัวเมียจะคล้ายคลึงกันมาก จึงดูที่อวัยวะเพศท่ีบริเวณใกล้
ช่องทวาร ตัวผู้จะมีลักษณะเรียวยาวยื่นออกมาส่วนตัวเมียจะเป็นลักษณะรูค่อนข้างใหญ่และกลม  
ปลาที่จะดูลักษณะเพศได้ชัดเจนนั นต้องมีลักษณะขนาดยาวตั งแต่ 10 เซนติเมตรขึ นไป ในกรณีที่ปลา
มีขนาดโตเต็มที่แล้วนั น อาจจะสังเกตเพศได้ด้วยการดูสีที่ล าตัว เพราะปลาตัวผู้จะมีสีเข้มตรงบริเวณ
ใต้คางและตามล าตัวต่างจากปลาตัวเมีย และยิ่งใกล้จะถึงฤดูผสมพันธุ์สีก็จะมีความเข้มยิ่งขึ น พ่อแม่
ปลานิลที่มีขนาดยาว 10 เซนติเมตรและมีอายุ 4 เดือนขึ นไปเป็นปลาโตได้ขนาดพร้อมที่จะสืบพันธุ์
หากสภาพแวดล้อมเหมาะสมแล้วปลาตัวผู้จะแยกตัวออกจากฝูงแล้วเริ่มสร้างรังโดยเลือกเอาบริเวณ
ชานบ่อตื นๆซึ่งมีระดับน  าลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตรวิธีการสร้างรังนั นปลาจะปักหัวลงในระดับตั ง
ฉากกับพื นดินแล้วใช้ปากกับการเคลื่อนที่ของล าตัวเขี่ยดินตะกอนออกโดยวิธีอมเอาดินตะกอนและ
เศษสิ่งของต่างๆ บริเวณนั นทิ งนอกรังจะท าอยู่เช่นนี เรื่อยไปจนกว่าจะได้รังที่มีลักษณะเป็นหลุม ที่มี
ขนาดตามความต้องการ หากมีปลาตัวอ่ืนอยู่แถวนั น ปลานิลตัวผู้จะพยายามขับไล่ออกนอกบริเวณตัว
มันเองจะคอยว่ายวนเวียนอยู่ในรัศมี 2-3 เมตรรอบๆรัง และจะแผ่ครับหลังและอ้าปากกว้างอยู่
ตลอดเวลาอาการเช่นนี เป็นการเชิญชวนให้ตัวเมียว่ายเข้ามาใกล้ให้เข้ามายังรังที่ได้ตั งไว้ (ส านักพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง, 2549) และเมื่อเลือกตัวเมียได้แล้วก็แสดงอาการจับคู่โดยว่ายน  า
เคล้าคู่กันไปโดยใช้หางดีดและกัดกันเบาๆ การเคล้าเคลียดังกล่าวใช้เวลาไม่นานนัก ปลาตัวผู้ก็จะใช้
บริเวณหน้าผากดุนที่ใต้ท้องของตัวเมียเพ่ือเป็นการกระตุ้นเร่งเร้าให้ตัวเมียวางไข่ ซึ่งตัวเมียจะวางไข่
ครั งละ 10-15 ฟอง ปริมาณไข่รวมกันแต่ละครั งมีปริมาณ 500-600 ฟอง ขึ นอยู่กับขนาดของแม่ปลา 
เมื่อปลาวางไข่แต่ละครั งปลาตัวผู้จะว่ายขึ นไปเหนือไข่พร้อมกับปล่อยน  าเชื อลงไป ท าเช่นนี จนกว่าจะ
ผสมพันธุ์กันเสร็จโดยใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง ปลาตัวเมียจะเก็บไข่ที่ได้รับการผสมแล้วอมไข่ไว้ในปากและ
ว่ายออกจากรัง ส่วนปลาตัวผู้ก็จะคอยหาโอกาสเคล้าเคลียกับปลาตัวเมียตัวอ่ืนต่อไป (อภิชาต และ
จันทรา, 2556) แม่พันธุ์ปลานิลที่เจริญเติบโต สมบูรณ์ แข็งแรง จะสามารถวางไข่ได้เรื่อยๆ นับว่าเป็น
ปลาที่วางไข่ได้มากและบ่อยครั ง เวลา 2-3 เดือนปลานิลจะวางไข่ได้ครั งหนึ่ง ใน 1 ปี ปลานิลจะวางไข่
ได้ 4 ครั งด้วยกัน (ธนพันธุ์, 2543) 
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1.3 การฟักไข่ 
 ไข่ปลาที่อมไว้โดยปลาตัวเมียจะมีวิวัฒนาการขึ นตามล าดับ แม่ปลาจะขยับปากให้น  า

ไหลเข้าออกในช่องปากอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้ไข่ท่ีอมไว้ได้รับน  าที่สะอาด ทั งยังเป็นการป้องกันศัตรูที่จะ
มากินไข่ ระยะเวลาฟักไข่ที่ใช้แตกต่างกันตามอุณหภูมิของน  า ส าหรับน  าที่มีอุณหภูมิ 27 องศา
เซลเซียส ไข่จะมีวิวัฒนาการเป็นลูกปลาวัยอ่อนภายใน 8 วัน ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าวถุงอาหารยังไม่
ยุบ และจะยุบเมื่อลูกปลามีอายุครบ 13-14 วัน นับจากวันที่แม่ปลาวางไข่ ในช่วงระยะเวลาที่ลูกปลา
ฟักออกมาเป็นตัวใหม่ๆ ลูกปลานิลวัยอ่อนจะเกาะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม โดยว่ายวนเวียนอยู่บริเวณหัว
ของแม่ปลาและเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในบริเวณช่องปากเมื่อมีภัย หรือถูกรบกวนโดยปลานิลด้วยกันเอง 
เมื่อถุงอาหารยุบลงลูกปลานิลจะเริ่มกินอาหารจ าพวกพืชและไรน  าขนาดเล็กได้ และหลังจากนั น 3 
สัปดาห์ ลูกปลาก็จะกระจายแตกฝูงไปหากินเลี ยงตัวเองได้โดยล าพัง (อภิชาต และจันทรา, 2556) 
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1.4 ระยะไข่ปลานิล 
ไข่ปลานิลมีลักษณะค่อนข้างใหญ่ แบ่งเป็นทั งหมด 5 ระยะ ดังนี  

ระยะที่ 1 คือ no-development visible ไข่ที่ได้รับการผสมระยะแรกมีสีเหลืองอ่อนไม่มีจุด
สีด า 
 ระยะที่ 2 คือ eyed egg ไข่มีสีเหลืองเข้ม สังเกตเห็นจุดตาสีด า 
 ระยะที่ 3 คือ pre-hatched ไข่มีสีเหลืองเข้มอมน  าตาล สังเกตเห็นจุดตาสีด าได้ชัดเจนขึ น 
 ระยะที่ 4 คือ yolk-sac larvae ไข่ฟักเป็นตัวแต่ถุงไข่แดงยังไม่ยุบ 

ระยะที่ 5 คือ free-swimming ไข่ปลาฟักออกเป็นลูกปลา ถุงไข่แดงยุบ ลูกปลาว่ายน  าได้
อิสระ (อภิชาต และจันทรา, 2556) 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงภาพไข่ปลานิลระยะต่างๆ 
A ไข่ปลานิลระยะที่ 1 B ไข่ปลานิลระยะท่ี 2 
C ไข่ปลานิลระยะที่ 3 D ไข่ปลานิลระยะที่ 4 
E ไข่ปลานิลระยะที่ 5  

 
ที่มา : http://fiskcom.blogspot.com/2012/05/blog-post_8822.html 
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2. สารเคมีในการใช้ดอง 

2.1 เอทานอล 
  เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ คือ แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่มีสูตรเคมี C2H5OH   
มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย มีความไวไฟและค่าออกเทนสูง (เอทานอลบริสุทธิ์ร้อยละ 
99.8 มีค่าออกเทนสูงถึง 113) ประกอบด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เป็นไฮดรอกซิล ดิริ
เวทีฟของไฮโดรคาร์บอน เกิดจากการแทนที่ไฮโดรเจนอะตอมด้วย hydroxyl group (OH) มีน  าหนัก
โมเลกุล 46.07 ความหนาแน่น 0.789 กรัมต่อมิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส จุดหลอมเหลว 
-114.1 องศาเซลเซียส จุดเดือด 78.5 องศาเซลเซียส สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย อาทิ ใช้
ผลิตอาหาร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้เป็นตัวท าละลายในอุตสาหกรรม ใช้เป็นเชื อเพลิง (วิโรจน์ , 
2553) แอลกอฮอล์มีจุดเดือดสูงเพราะแอลกอฮอล์มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงซึ่งเกิดจากพันธะ
ไฮโดรเจน ซึ่งเกิดจากการที่โมเลกุลมีพันธะมีขั ว จากการที่เกิดพันธะไฮโดรเจนได้จึงสามารถแยก
โมเลกุลของน  าจึงแทรกในโมเลกุลของน  าในลักษณะร่วมเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน  า ดังนั น
แอลกอฮอล์ที่มีขนาดโมเลกุลเล็กจึงละลายน  าได้ดี (สมพงศ์ , 2556) เอทานอลมีหมู่ –OH อยู่ใน
โมเลกุลจึงดูเหมือนว่าเป็นอนุพันธ์ของน  าชนิดหนึ่ง ดังนั นจึงละลายน  าได้ 
 
  2.1.1 คุณสมบัติของเอทานอล 
      เอทานอลได้มาจากการหมักแป้งหรือน  าตาล ใช้มากสุดส าหรับผสมเครื่องดื่ม ใน
ไวน์มีเอทานอลประมาณ 12% โดยประมาณ ในเบียร์มีประมาณ 4% และในวิสกี มีประมาณ 40-50% 
ถ้าดื่มเอทานอลมาก จะเป็นอันตรายแก่ร่างกายและอาจตายได้ ทั งนี เพราะจะท าลายตับ หรือเรียกว่า 
ท าให้ตับแข็ง ท าให้ความจ าเสื่อม นอกจากนั น ยังเป็นสารเสพติด แต่ถ้าปริมาณน้อยจะ  ช่วยให้เจริญ
อาหาร และยังใช้เป็นตัวท าละลายน  าหอม ในยาบางชนิด ในอุตสาหกรรมสี และใช้เป็นสารตั งต้นใน
การสังเคราะห์สารอินทรีย์ต่างๆ นอกจากนั นยังใช้ฆ่าเชื อโรคได้ (โสภณ, 2543) 
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2.2 ฟอร์มาลีน 
  ฟอร์มาลีน หรือ ฟอร์มาดีไฮด์ เป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กที่สุด มีสูตรโครงสร้างคือ 
CH2=O มีจุดเดือดที่ 21 องศาเซลเซียส นิยมใช้มากในอุตสาหกรรม ฟอร์มาดีไฮด์เป็นแก๊สที่ไม่มีสี  มี
กลิ่นฉุน  จึงท าการขนย้ายได้ล าบาก มักเตรียมในรูปสารละลายน  าจึงมีความเข้มข้นประมาณ 37-40% 
เรียกว่าฟอร์มาลีน ฟอร์มาลีนเป็นยาฆ่าเชื อโรค และยังใช้ในการดองสัตว์ เพ่ือป้องกันการเน่าเปื่อย 
(โสภณ, 2543) ฟอร์มาดีไฮด์เตรียมจากเมทิลแอลกอฮล์ โดยท าให้เป็นไอผ่านไปยังตัวเร่งปฏิกิริยา
ทองแดงหรือเงินที่ อุณหภูมิ 250-300 องศาเซลเซียส นอกจากนี  ฟอร์มาดีไฮด์ยังใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมพลาสติกอีกด้วย (สมพงศ์, 2556) ข้อเสียของฟอร์มาดีไฮด์คือ เป็นสารก่อมะเร็ง จึงต้องมี
ความระมัดระวังในการใช้ 
 
 2.3 บัฟเฟอร์ ฟอร์มาลีน 
  Formalin ได้มาจากการละลายก๊าซ Formaldehyde ในน  า ซึ่งปกติจะมีสภาพเป็น
กรด เมื่อท าปฏิกิริยากับออกซิเจนจะเปลี่ยนเป็น Formic acid ไม่สามารถรักษาเซลล์ในชิ นเนื อได้ จึง
ต้องน ามาท าให้ความเป็นกรดลดลง เหมาะสมในการแช่เนื อ คือ การท า Buffer ขึ นมา จากการผสม
ส า ร คื อ  Formalin น  า ก ลั่ น บ ริ สุ ท ธิ์  Sodium dihydrogen phosphate, monohydrate 
(NaH2PO4.H2O) และ Disodium hydrogen phosphate, anhydrous (Na2HPO4) น าส่วนผสม
ตามปริมาณที่ทั งหมดมาผสมกัน  จะได้สารละลาย Buffer formalin (หน่ วยพยาธิวินิจฉัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ม.ป.ป.) 
 
3. เทคนิคการเก็บตัวอย่าง 
 เพ่ือเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ต่างๆ ตัวอย่างที่เก็บมานั น ต้องเป็นตัวอย่างสด ปราศจากปัจจัย
อ่ืนเพื่อความม่ันใจในการวินิจฉัย และการจะให้ผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นย าแล้วนั นจ าเป็นต้องมีความ
พร้อมของห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีตรวจสอบที่เหมาะสม สิ่งส าคัญในการเก็บ
ตัวอย่างคือ ต้องรู้ถึงหลักการการเก็บตัวอย่าง เช่น เวลาในการเก็บตัวอย่าง และสารเคมีที่ใช้ในการ
รักษาสภาพ เพ่ือน าตัวอย่างที่เก็บมาใช้ในการศึกษา วินิจฉัยโรค วิเคราะห์ต่างๆ โดยผ่านการแช่น  ายา
รักษาสภาพ โดยที่ตัวอย่างนั นยังมีความสมบูรณ์อยู่ ไม่เน่าเปื่อย จึงเก็บตัวอย่างไว้ศึกษาได้ในระยะ
เวลานาน (เกรียงศักดิ์, 2550) 
 เช่น การเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยา และอิมมูนโนฮิสโตเคมี ท าได้โดยน  ายา
ตรึงสภาพเนื อ (fixative) ที่นิยมใช้ได้แก่ 10% นิวทรัล บัฟเฟอร์ ฟอร์มาลิน ซึ่งเตรียมโดยการผสม
ระหว่าง 100 ของ 37% ฟอร์มาดีไฮด์ กับ 900 มิลลิลิตร ของน  ากลั่นแล้วเติม 4.5 กรัมของ sodium 
phosphate monobasic และ 6.5 กรัมของ sodium phosphate dibasic (anhydrous) อันดับ
แรกน าชิ นเนื อที่มีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร เป็นเนื อเยื่อในส่วนที่มีความผิดปกติ เนื อเยื่อใส่น  ายา
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ตรึงสภาพในอัตราส่วน 1:10 ซึ่งใช้เวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมงในการตรึงสภาพได้สมบูรณ์ เมื่อ
เนื อเยื่อผ่านการตรึงสภาพให้ได้น้อยลงได้ในขณะขนส่ง ชิ นเนื อที่จะท าการตรึงสภาพ ควรเป็นชิ นเนื อ
ที่สดและไม่ได้ผ่านการแช่แข็ง เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของแผ่นเนื อเยื่อ ซึ่งจะท า
ให้ผลที่ได้จากการตรวจด้วยวิธีจุลพยาธิวิทยาและอิมมูนโนฮิสโตเคมีมีความคลาดเคลื่อนได้ หรือ 
artifact 
 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

จิราพรและจริยา(2549) ได้ศึกษาวิธีการทางเนื อเยื่อวิทยาและเซลล์ ที่เหมาะสมส าหรับโอโอ
ไซด์ของปลากลุ่ม catfish 2 ชนิด คือ ปลาดุกรัสเซีย และปลาสวายได้ท าการทดสอบการดองใสโอโอ
ไซด์ โดยใช้ clearing solution 4 สูตรได้แก่ สูตรที่ 1 ใช้ 50 ml formalin 40 ml acetic acid 60 
ml ethanol 9 g NaCl สูตรที่ 2 ใช้ 4% formaldehyde และ 1% glutaradehyde สูตรที่ 3 ใช้ 
ethanol:formalin:acetric acid=6:3:1 และสูตรที่ 4 ใช้ 5% formalin 4% acetric acid และ 
ringer’s solution พบว่าสูตรที่ 3 มีประสิทธิภาพดีที่สุด โดยท าการผ่าแม่ปลาทั งสองชนิดแล้วน ารังไข่
ไปแช่ฟอร์มาลีน 10% ทันทีเวลา 24 ชั่วโมง แล้วน าไปขจัดน  า และตรึงพาราฟิน จากนั นท าการตัด
เนื อเยื่อความบาง 5  ไมโครเมตรและย้อมด้วยสี Haematoxylin & Eosin สังเกตโครงสร้างภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ จากนั นจึงแยกทดสอบด้วยสาร 4 สูตร สังเกตลักษณะของโอโอไซด์ที่เวลาต่างๆ  

John and Chester (1984) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการคงสภาพของปลาซีกเดียว
วัยอ่อนในสารเคมี 3 ชนิดคือ ฟอร์มาลีน (4%, 7% และ 10%)  และบัฟเฟอร์ฟอร์มาลีน โดยมีปัจจัย
ร่วมอีกอย่างหนึ่งคือ ความเค็มของน  า คือจะแบ่งสารเคมีเป็นสองชุด ชุดที่หนึ่งผสมน  าจืด และชุดที่
สองผสมน  าเค็ม 35 psu ปรากฏว่า บัฟเฟอร์ฟอร์มาลีนในน  าความเค็ม 35 psu สามารถคงสภาพได้ดี
ที่สุด 

Granberry and Pope (2000)  ได้ท าการศึกษาสารเคมีที่ใช้ในการคงสภาพลูกปลา
วัยอ่อน เพราะการวัดความยาวลูกปลาวัยอ่อนมีความส าคัญเนื่องจากการคงสภาพในสารแต่ละสารท า
ให้ลูกปลาวัยอ่อนเกิดการหดตัว จึงมีการท าการทดลองในสารเคมีต่างกันคือ 80% เอทานอล 100% 
เอทานอล, 5% บัฟเฟอร์ฟอร์มาลีน และ 10% บัฟเฟอร์ฟอร์มาลีน ในระยะเวลาคือ 15 นาที, 4 
ชั่วโมง, 1 วัน, 7 วัน, 14 วัน และ 21 วัน พบว่าใน 80% เอทานอลและ 100% เอทานอล ไม่มีความ
แตกต่างกัน ส่วน 10% บัฟเฟอร์ฟอมาลีน มีการหดตัวของลูกปลามากกว่าเมื่อเทียบกับ 5% บัฟเฟอร์
ฟอร์มาลีน และเอทานอลมีการหดตัวของลูกปลามากที่สุดเมื่อเทียบกับบัฟเฟอร์ฟอร์มาลีนทั ง 5%และ
10% 
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Gatta et al. (2012) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรักษาสภาพเนื อเยื่อและส่วนประกอบ
ของเนื อเยื่อ โดยฟอล์มาลีน พบว่าลักษณะของฟอร์มาลินรวมถึงการก่อตัวของพันธะโควาเลนใน
สารละลายที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเข้าไปในเนื อเยื่อ ในสารละลายเจือจาง (4%) 
methyleneglycol ท าปฏิกิริยากับ หมู่อะมิโนของโปรตีนสร้างสะพานโปรตีนเมทิลีน นอกจากนี 
ฟอร์มาลดีไฮด์ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของโมเลกุล มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในของโปรตีนในขั นตติย
ภูมิและขั นจตุรภูมิ  แม้ว่าโครงสร้างปฐมภูมิและทุติยภูมิไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโปรตีน 

King and Porter (2004) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เอทานอลความเข้มข้น(70 , 85, 
95 และ 100%) เพ่ือรักษาตัวอย่างมด ในช่วงเวลาคือ (24 ชั่วโมง , 1 เดือน และ 6 เดือน) แล้วน า
สภาพตัวอย่างเทียบเอทานอล 95% ส าหรับช่วงเวลาที่นานกว่า 24 ชั่วโมง สามารถท าการ
เปรียบเทียบดีเอ็นเอที่ถูกเก็บรักษาว่าความเข้มข้นไหนดีที่สุด พบว่า ดีเอ็นเอใน เอทานอล 95 -100% 
ดีที่สุด เนื่องจากความสามารถของเอทานอลมีความรวดเร็วในการเจาะเยื่อหุ้มเซลล์และยกเลิก
กิจกรรม DNase กว่าเอทานอลความเข้มข้นอ่ืนๆ แต่ในตัวอย่างมด  ตัวอย่างแมลงที่มีไว้ส าหรับ
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอก การรักษาสภาพมดในเอทานอลที่มีความเข้มข้นเกิน 
85% ไม่แนะน า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง 
 
1. วัสดุ และอุปกรณ์ 
 
 1.1  หลอดทดลอง 
 1.2  จุกปิดหลอดทดลอง 
 1.3  แล็กใส่หลอดทดลอง 
 1.4  ปิเปต 
 1.5  ลูกยาง 
 1.6  กล้องจุลทรรศน์ 
 1.7  แผ่นสไลด์ 
 1.8  บีกเกอร์ ขนาด 500 มิลิลิตร 
 1.9  กระบอกตวง ขนาด 100 มิลลิลิตร 
 1.10  แท่งแก้วส าหรับคน (Glass stirring rod) 
 1.11  ขวดน  ากลั่น 
 1.12  เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
 1.13  ช้อนตักสาร 
 1.14  น  ากลั่น 
 1.15  Ethanol 
 1.16  Formalin 
 1.17  Sodium dihydrogen phosphate, monohydrate (NaH2PO4.H2O) 
 1.18  Disodium hydrogen phosphate, anhydrous (Na2HPO4) 
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2. วิธีการทดลอง 
 

2.1 แผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลอง โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่ มตลอด  (Completely 

Randomized Desing ; CRD) โดยแบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 14 ชุดการทดลองชุดการทดลองละ 
3 ซ  า ในแต่ละชุดการทดลองมีการดองไข่ปลานิลด้วยสารเคมีที่แตกต่างกัน คือ 
 ชุดการทดลองท่ี 1 ไข่ปลาก่อนการดอง (ชุดควบคุม) 

ชุดการทดลองที่ 2 ดองด้วย Ethanol 20% 
ชุดการทดลองที่ 3 ดองด้วย Ethanol 25% 
ชุดการทดลองที่ 4 ดองด้วย Ethanol 30% 
ชุดการทดลองที่ 5 ดองด้วย Ethanol 35% 
ชุดการทดลองที่ 6 ดองด้วย Ethanol 40% 
ชุดการทดลองที่ 7 ดองด้วย Formalin 5% 
ชุดการทดลองที่ 8 ดองด้วย Formalin 10% 
ชุดการทดลองที่ 9 ดองด้วย Formalin 15% 
ชุดการทดลองที่ 10 ดองด้วย Formalin 20% 
ชุดการทดลองที่ 11 ดองด้วย Buffer Formalin 2% 
ชุดการทดลองที่ 12 ดองด้วย Buffer Formalin 3% 
ชุดการทดลองที่ 13 ดองด้วย Buffer Formalin 4% 
ชุดการทดลองที่ 14 ดองด้วย Buffer Formalin 5% 
ชุดการทดลองที่ 15 ดองด้วย Buffer Formalin 6% 
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2.2 การเตรียมสัตว์ทดลอง 
 น าไข่ปลานิลระยะที่ 1 ระยะ no development ไข่ที่ได้รับการผสมระยะแรกมีสี

เหลืองอ่อนไม่ปรากฏจุดตาสีด า จ านวน 2,100 ฟอง และ ไข่ปลานิลระยะที่ 3 ระยะท่ีมีหัวและหางแต่
ถุงไข่แดงยังไม่ยุบ จ านวน 2,100 ฟอง โดยแบ่งใส่หลอดทดลองชุดการทดลองละ 3 ซ  า โดยแต่ละซ  า
ใช้ไข่ปลานิลในการทดลอง 50 ฟอง โดยท าการดองในสารเคมี 15 ชนิด ดังนี  ชุดการทดลองที่ 1 ไข่
ปลาก่อนการดอง ชุดการทดลองที่ 2 ดองด้วย Ethanol 20% ชุดการทดลองที่ 3 ดองด้วย Ethanol 
25% ชุดการทดลองที่ 4 ดองด้วย Ethanol 30% ชุดการทดลองที่ 5 ดองด้วย Ethanol 35% ชุด
การทดลองที่ 6 ดองด้วย Ethanol 40% ชุดการทดลองที่ 7 ดองด้วย Formalin 5% ชุดการทดลอง
ที่ 8 ดองด้วย Formalin 10% ชุดการทดลองที่ 9 ดองด้วย Formalin 15% ชุดการทดลองที่ 10 
ดองด้วย Formalin 20% ชุดการทดลองที่ 11 ดองด้วย Buffer Formalin 2% ชุดการทดลองที่ 12 
ดองด้วย Buffer Formalin 3% ชุดการทดลองที่ 13 ดองด้วย Buffer Formalin 4% ชุดการทดลอง
ที่ 14 ดองด้วย Buffer Formalin 5% และ ชุดการทดลองที่ 15 ดองด้วย Buffer Formalin 6% 
โดยก่อนการดองจะท าการวัดขนาดครั งแรก และจะมีการวัดขนาดและให้คะแนนความสมบูรณ์ของไข่
ปลานิลในเวลาต่อมา คือ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ 
Ethanol Formalin และ Buffer Formalin ต่อการรักษาสภาพของไข่ปลานิลได้ดีที่สุดและเพ่ือศึกษา
หาความเข้มข้นที่เหมาะสมของ Ethanol Formalin และ Buffer formalin ต่อการเก็บรักษาสภาพ
ของไข่ปลานิล 
 

2.3 การบันทึกข้อมูล 
  บันทึกข้อมูลลักษณะของไข่ปลานิลในระยะที่ 1 และระยะที่ 3 โดยบันทึกภาพ
ลักษณะของไข่ปลานิลในแต่ละชุดการทดลอง โดย การสุ่มไข่ครั งละ 10 ฟองมาท าการวัดขนาดของไข่
ปลานิลภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และท าการให้คะแนน (ตารางที่ 1) ท าการบันทึกข้อมูลในสัปดาห์ที่ 2, 
4, 6, และ 8 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 1 แบบประเมินให้คะแนนไข่ปลานิล 
ค าอธิบาย : เป็นแบบประเมินแล้วให้คะแนนจากรูปภาพไข่ปลานิล เปรียบเทียบรูปไข่ปลานิลก่อนท า
การดอง และรูปปลานิลที่ท าการดองในสารเคมีต่างๆ 
สารเคมี ............................. 
ล าดับที่ หัวข้อ มากที่สุด

(5) 
มาก
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย
(2) 

น้อยที่สุด
(1) 

1 ลักษณะภายนอก      
2 ความเด่นชัดของจุดตา      
3 ความตึงผิว      
4 สีของไข่      
5 ขนาดของไข่      
6 ขนาดของไข่แดง       
 

2.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมูลแต่ละพารามิเตอร์ที่รวบรวมได้ ด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one way analysis of variance; ANOVA) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% (P<0.05) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธ๊ Duncan ด้วยโปรแกรม
ทางสถิติ SPSS for windows เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละพารามิเตอร์ 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 ท าการศึกษาประสิทธิภาพของ Ethanol 20%, Ethanol 25%, Ethanol 30%, Ethanol 
35%, Ethanol 40%, Formalin 5%, Formalin 10%, Formalin 15%, Formalin 20%, Buffer 
formalin 2%  Buffer formalin 3%  Buffer formalin 4%  Buffer formalin 5%  และ Buffer 
formalin 6% ต่อการคงสภาพและเก็บรักษาไข่ปลานิลระยะที่ 1 ระยะ no development ไข่ที่
ได้รับการผสมระยะแรกมีสีเหลืองอ่อนไม่ปรากฏจุดตาสีด า โดยน าไข่ปลานิลมาดองในสารเคมีต่างๆ 
เป็นเวลา 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห์ ตามล าดับ และมีการเก็บผลโดยการวัดขนาดของไข่ปลานิลและให้
คะแนนความสมบูรณ์ของไข่ปลานิลตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น 
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4. สถานที่ด าเนินการวิจัย ทดลอง และเก็บข้อมูล 
 ฟาร์มสาธิตของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยศิลปากร และ 
ห้องปฏิบัติการของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของ Ethanol Formalin และ Buffer formalin ต่อคุณภาพการ
เก็บรักษาไข่ปลานิลโดยท าการวัดขนาดไข่ปลานิลระยะที่ 1 และระยะที่ 3 ในทุกๆ 2 สัปดาห์ เป็น
เวลา 8 สัปดาห์ โดยพบว่าไข่ปลานิลในระยะที่ 1 มีขนาดเริ่มต้นเท่ากับ 2336.13 ไมโครเมตร และไข่
ปลานิลระยะที่ 3 มีขนาดไข่เริ่มต้นเท่ากับ 1963.48 ไมโครเมตร และมีความยาวล าตัวเท่ากับ 0.80 
เซนติเมตร เมื่อสิ นสุดการทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า สารเคมีที่สามารถรักษาสภาพไข่
ปลานิลให้มีขนาดใกล้เคียงกับชุดควบคุม (ขนาดไข่เริ่มต้น) ได้ดีที่สุดคือ ชุดการทดลองที่ 13 buffer 
formalin 4% รองลงมาคือ ชุดการทดลองที่ 14 buffer formalin 5% ชุดการทดลองที่ 11 buffer 
formalin 2% ชุดการทดลองที่ 12 buffer formalin 3% ชุดการทดลองที่ 5 ethanol 35% และชุด
การทดลองที่ 15 buffer formalin 6% ตามล าดับ โดยมีค่าเท่ากับ 2330.99 ไมโครเมตร 2323.28 
ไมโครเมตร 2343.81 ไมโครเมตร 2356.69 ไมโครเมตร 2307.86 ไมโครเมตร และ 2305.29 
ไมโครเมตร ตามล าดับ และไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(P>0.05) จากชุดควบคุม ส่วน
สารเคมีท าให้ไข่มีขนาดแตกต่างจากชุดควบคุมมากที่สุดคือ ชุดการทดลองที่ 4 ethanol 30% โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2187.07 ไมโครเมตร และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(P<0.05) กับชุด
ควบคุม (ตารางที่2) และถ้าพิจารณาแนวโน้มของระยะเวลาของการรักษาสภาพไข่ปลานิลพบว่าใน
สัปดาห์ที่ 2,4,6 และ 8 มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันคือ สารเคมีกลุ่ม buffer formalin สามารถ
รักษาสภาพไข่ปลานิลได้ดีกว่าสารเคมีกลุ่มอ่ืนๆ โดยสามารถรักษาสภาพไข่ให้มีขนาดใกล้เคียงกับ
ขนาดไข่เริ่มต้น  
 ส่วนไข่ปลานิลระยะที่ 3 ในส่วนของขนาดไข่แดง เมื่อสิ นสุดการทดลอง 8 สัปดาห์พบว่า 
สารเคมีที่สามารถรักษาสภาพไข่ปลานิลให้มีขนาดใกล้เคียงกับชุดควบคุม (ขนาดไข่เริ่มต้น) ได้ดีที่สุด
คือ ชุดการทดลองที่ 14 buffer formalin 5% รองลงมาคือ ชุดการทดลองที่ 11 buffer formalin 
2% ชุดการทดลองที่  13 buffer formalin 4% และชุดการทดลองที่  15 buffer formalin 6% 
ตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ยคือ 1948.06 ไมโครเมตร 1948.06 ไมโครเมตร 1922.36 ไมโครเมตร และ 
1917.22 ไมโครเมตร ตามล าดับ และไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) จากชุด
ควบคุม ส่วนสารเคมีท าให้ไข่มีขนาดแตกต่างจากชุดควบคุมมากที่สุดคือ ชุดการทดลองที่ 10 
formalin 20% มีค่าเฉลี่ยคือ 1756.01 และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับ
ชุดควบคุม (ตารางที่3) และถ้าพิจารณาแนวโน้มของระยะเวลาของการรักษาสภาพไข่พบว่าในสัปดาห์
ที่ 2,4,6 และ 8 มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันคือ สารเคมีกลุ่ม buffer formalin สามารถรักษา
สภาพไข่ปลานิลได้ดีกว่าสารเคมีกลุ่มอ่ืนๆ โดยสามารถรักษาสภาพไข่ให้มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดไข่
เริ่มต้น  
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 และไข่ปลานิลระยะที่ 3 ในส่วนของล าตัว เมื่อสิ นสุดการทดลอง 8 สัปดาห์พบว่า สารเคมีที่
สามารถรักษาสภาพไข่ปลานิลระยะที่ 3 ในส่วนของล าตัว ให้มีขนาดใกล้เคียงกับชุดควบคุม (ขนาดไข่
เริ่มต้น) ได้ดีที่สุดคือ ชุดการทดลองที่ 15 buffer formalin 6% รองลงมาคือชุดการทดลองที่ 2 
ethanol 20% ชุดการทดลองที่ 11 buffer formalin 2% ชุดการทดลองที่ 12 buffer formalin 
3% และชุดการทดลองที่  13 buffer formalin 4% โดยมีค่าเฉลี่ ยคือ 0.62 เซนติ เมตร 0.58 
เซนติเมตร 0.57 เซนติเมตร 0.57 ไมโครเมตร และ 0.57 เซนติเมตร ตามล าดับ และไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) จากชุดควบคุม ส่วนสารเคมีท าให้ไข่มีขนาดแตกต่างจาก
ชุดควบคุมมากท่ีสุดคือ ชุดการทดลองที่ 5 ethanol 35% มีค่าเฉลี่ยคือ 0.40 เซนติเมตร และมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับชุดควบคุม (ตารางที่4) และถ้าพิจารณาแนวโน้มของ
ระยะเวลาของการรักษาสภาพไข่พบว่าในสัปดาห์ที่ 2,4,6 และ 8 มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกับการ
เก็บรักษาสภาพของไข่ปลานิล ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 3 สารเคมีกลุ่ม buffer formalin สามารถ
รักษาสภาพล าตัวปลานิลได้ดีกว่าสารเคมีกลุ่มอ่ืนๆ โดยสามารถรักษาสภาพล าตัวให้มีขนาดใกล้เคียง
กับขนาดไข่เริ่มต้น  
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของ ethanol formalin และ buffer formalin ต่อคุณภาพการ
เก็บรักษาไข่ปลานิล โดยมีการประเมินให้คะแนนไข่ปลานิล ในทุกๆ 2 สัปดาห์ จะท าการประเมินโดย
ใช้ผู้ประเมินจ านวน 10 คน โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยดังนี  ในเรื่องความเด่นชัดของจุดตา พบว่ากลุ่ม 
formalin และ buffer formalin มีค่าประเมินเฉลี่ยคือ 5 คะแนน ทั งสองกลุ่มแสดงว่ามีความเด่นชัด
มากที่สุด และกลุ่มที่แย่ที่สุด คือ กลุ่ม ethanol มีค่าประเมินเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.85-4.90 คะแนน 
พบว่าทุกกลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) กับชุดควบคุม ในเรื่อง
ของความตึงผิว พบว่ากลุ่มที่ดีที่สุดคือ กลุ่ม buffer formalin มีค่าประเมินเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.80-4.40 
คะแนน รองลงมาคือ กลุ่ม formalin มีค่าประเมินเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.80-3.90 คะแนน โดยกลุ่ม 
buffer formalin และ กลุ่ม formalin ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) กับชุด
ควบคุม และกลุ่มที่มีค่าประเมินน้อยที่สุด คือ กลุ่ม ethanol มีค่าประเมินเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.30-2.90 
คะแนน โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับชุดควบคุม ในเรื่องสีของไข่ พบว่า
กลุ่มที่ดีที่สุดคือ กลุ่ม buffer formalin มีค่าประเมินเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.40-3.70 คะแนน รองลงมาคือ
กลุ่ม formalin มีค่าประเมินเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.15-3.30 คะแนน โดยทั งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) กับชุดควบคุม และกลุ่มที่น้อยที่สุดคือ กลุ่ม ethanol มีค่า
ประเมินเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.59-3.35 คะแนน และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
กับชุดควบคุม ในเรื่องของขนาดของไข่ (ระยะที่ 1) กลุ่มที่ดีที่สุดคือ กลุ่ม buffer formalin มีค่า
ประเมินเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.95-4.20 คะแนน รองลงมาคือกลุ่ม formalin มีค่าประเมินเฉลี่ยในช่วง 
2.95-3.20 คะแนน และสุดท้ายคือกลุ่ม ethanol มีค่าประเมินเฉลี่ยคือ 2.50-3.40 คะแนน พบว่าทั ง
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กลุ่มของ formalin และ ethanol มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับชุดควบคุม 
สุดท้ายในเรื่องของ ขนาดของไข่แดง (ระยะที่ 3) กลุ่มที่มีขนาดของไข่แดงดีที่สุดคือกลุ่ม buffer 
formalin มีค่าประเมินเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.45-3.85 คะแนน รองลงมาคือกลุ่ม formalin มีค่าประเมิน
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.50-3.25 คะแนน และกลุ่มท่ีน้อยที่สุดคือกลุ่ม ethanol มีค่าประเมินเฉลี่ยอยู่ในช่วง 
2.40-3.20 คะแนน พบว่ากลุ่มของ formalin และ กลุ่ม ethanol มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) กับชุดควบคุม (ตารางท่ี 5) 
 
    ส
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ตารางท่ี 2 ขนาดไข่ปลานิลระยะที่ 1 ในสัปดาห์ที่ 2 4 6 และ 8 สัปดาห์ 
 
ชุดการทดลองที่  ขนาดไข่ระยะที่ 1 (µm)   

 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 8 
1. (ไขเ่ริ่มต้นก่อนการดอง) 2336.13 ± 91.02de 2336.13 ± 91.02de 2336.13 ± 91.02cde 2336.13 ± 91.02b 
2. (เอทานอล 20%) 2827 ± 295.02g 2521.17 ± 278.30f 2760.18 ± 234.04f 2449.21 ± 82.21c 
3. (เอทานอล 25%) 2567.43 ± 160.02f 2585.42 ± 89.19f 2418.37 ± 138.90de 2492.90 ± 151.32c 
4. (เอทานอล 30%) 2277.02 ± 97.83d 2364.40 ± 173.04de 2248.75 ± 102.98bc 2187.07 ± 100.23a 
5. (เอทานอล 35%) 2259.03 ± 109.34bcd 2318.14 ± 142.73de 2428.65 ± 159.0e 2307.86 ± 143.76b 
6. (เอทานอล 40%) 2259.04 ± 146.13bcd 2400.38 ± 74.88e 2402.95 ± 159.92de 2295.01 ± 65.30a 
7. (ฟอล์มาลีน 5%) 2284.73 ± 122.63d 2277.02 ± 104.36cde 2081.70 ± 135.45a 2139.11 ± 108.45a 
8. (ฟอล์มาลีน 10%) 2215.34 ± 92.11abcd 2266.74 ± 79.26bcd 2107.40 ± 89.85a 2123.64 ± 83.10a 
9. (ฟอล์มาลีน 15%) 2117.68 ± 115.70a 2189.64 ± 164.25abc 2089.41 ± 94.66a 2157.08 ± 104.12a 
10. (ฟอล์มาลีน 20%) 2140.81 ± 119.35abc 2104.83 ± 108.67a 2194.78 ± 77.73ab 2134 ± 108.03a 
11.(บับเฟอร์ฟอล์มาลีน 2%) 2449.21 ± 169.20e 2405.52 ± 118.21e 2369.54 ± 120.42cde 2343.81 ± 96.01b 
12.(บับเฟอร์ฟอล์มาลีน 3%) 2330.99 ± 55.58de 2292.44 ± 99.76cde 2356.69 ± 40.27cde 2356.69 ± 74.73b 
13.(บับเฟอร์ฟอล์มาลีน 4%) 2336.13 ± 91.03de 2166.51 ± 55.58abc 2330.99 ± 50.03cde 2330.99 ± 109.74b 
14.(บับเฟอร์ฟอล์มาลีน 5%) 2271.88 ± 80.54cd 2143.38 ± 85.84ab 2251.32 ± 72.89bc 2323.28 ± 51.68b 
15.(บับเฟอร์ฟอล์มาลีน 6%) 2133.10 ± 76.62ab 2259.03 ± 72.13bcd 2297.58 ± 98.57bcd 2305.29 ± 58.17b 
 
หมายเหตุ ค่าในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรแตกต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (P < 0.05)   
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ตารางท่ี 3 ขนาดไข่ปลานิลระยะที่ 3 ในสัปดาห์ที่ 2 4 6 และ 8 สัปดาห์ 
 
ชุดการทดลองที่  ขนาดไข่ระยะที่ 3 (µm)   

 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 8 
1. (ไขเ่ริ่มต้นก่อนการดอง) 1963.48 ± 118.83de 1963.48 ± 118.83f 1963.48 ± 118.83d 1963.48 ± 118.83d 
2. (เอทานอล 20%) 1631.95 ± 242.68a 1819.55 ± 168.66cde 1883.81 ± 171.78cd 1909.51 ± 142.86bcd 
3. (เอทานอล 25%) 2014.88 ± 143.96e 1604.62 ± 160.57a 1824.70 ± 118.10bcd 1792.29 ± 76.67ab 
4. (เอทานอล 30%) 1940.88 ± 198.39cde 1670.50 ± 133.27ab 1855.54 ± 169.10bcd 1904.37 ± 194.77bcd 
5. (เอทานอล 35%) 1870.96 ± 300.64bcde 1816.99 ± 111.73cde 1619.10 ± 188.10a 1809.28 ± 128.90abc 
6. (เอทานอล 40%) 1847.83 ± 169.81bcde 1881.24 ± 131.49def 1886.81 ± 115.70cd 1870.96 ± 125.79abcd 
7. (ฟอล์มาลีน 5%) 1906.94 ± 154.58bcde 1799 ± 136.53cde 1750.85 ± 115.86bc 1815.07 ± 104.09abc 
8. (ฟอล์มาลีน 10%) 1752.74 ± 107.54ab 1829.84 ± 168.66cde 1768.16 ± 113.52bc 1828.01 ± 148.54abcd 
9. (ฟอล์มาลีน 15%) 1809.28 ± 170.99bcd 1796.43 ± 96.50cde 1888.95 ± 133.95cd 1794.63 ± 124.73ab 
10. (ฟอล์มาลีน 20%) 1770.73 ± 94.19abc 1791.29 ± 104.95cd 1737.32 ± 112.48ab 1756.01 ± 90.29a 
11.(บับเฟอร์ฟอล์มาลีน 2%) 1971.19 ± 142.35de 1822.13 ± 114.58cde 1855.54 ± 211.51bcd 1948.06 ± 120.82cd 
12.(บับเฟอร์ฟอล์มาลีน 3%) 1937.78 ± 191.63cde 1737.32 ± 89.19bc 1876.10 ± 145.38bcd 1817.83 ± 170.67abcd 
13.(บับเฟอร์ฟอล์มาลีน 4%) 1963.48 ± 118.83de 1860.68 ± 97.07cdef 1855.54 ± 119.20bcd 1922.36 ± 157.87bcd 
14.(บับเฟอร์ฟอล์มาลีน 5%) 1945.49 ± 124.17cde 1816.99 ± 99.94cde 1804.14 ± 79.26bc 1948.06 ± 110.24cd 
15.(บับเฟอร์ฟอล์มาลีน 6%) 1894.09 ± 134.94bcde 1924.93 ± 123.22ef 1876.10 ± 96.92bcd 1917.22 ± 99.31bcd 
 
หมายเหตุ ค่าในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรแตกต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (P < 0.05) 
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ตารางท่ี 4 ความยาวล าตัวปลานิลระยะที่ 3 ในสัปดาห์ที่ 2 4 6 และ 8 สัปดาห์ 
 
ชุดการทดลองที่  ความยาวล าตัวระยะที่ 3 (cm)  
 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 8 
1. (ไขเ่ริ่มต้นก่อนการดอง) 0.80 ± 0.07f 0.80 ± 0.07e 0.80 ± 0.07g 0.80 ± 0.07f 
2. (เอทานอล 20%) 0.61 ± 0.07bcd 0.52 ± 0.06bc

 0.51 ± 0.15cde
 0.58 ± 0.10cde

 

3. (เอทานอล 25%) 0.53 ± 0.05ab 0.54 ± 0.07bc 0.38 ± 0.10ab 0.55 ± 0.10bcd 
4. (เอทานอล 30%) 0.57 ± 0.08abc 0.51 ± 0.14b 0.44 ± 0.13bc 0.49 ± 0.12abc 
5. (เอทานอล 35%) 0.49 ± 0.12a 0.34 ± 0.10a 0.33 ± 0.11a 0.40 ± 0.16a 
6. (เอทานอล 40%) 0.49 ± 0.16a 0.54 ± 0.12bc 0.50 ± 0.13bc 0.45 ± 0.16ab 
7. (ฟอล์มาลีน 5%) 0.66 ± 0.05cde 0.61 ± 0.09cd 0.66 ± 0.07f 0.51 ± 0.05e 
8. (ฟอล์มาลีน 10%) 0.60 ± 0.07bcd 0.57 ± 0.09bcd 0.60 ± 0.08ef 0.53 ± 0.08bcd 
9. (ฟอล์มาลีน 15%) 0.67 ± 0.12de 0.65 ± 0.07d 0.61 ± 0.10ef 0.51 ± 0.10bc 
10. (ฟอล์มาลีน 20%) 0.60 ± 0.10bcd 0.57 ± 0.09bcd 0.51 ± 0.15cde 0.52 ± 0.10bcd 
11.(บับเฟอร์ฟอล์มาลีน 2%) 0.78 ± 0.08f 0.59 ± 0.13bcd 0.65 ± 0.08f 0.57 ± 0.08cde 
12.(บับเฟอร์ฟอล์มาลีน 3%) 0.74 ± 0.12ef 0.58 ± 0.06bcd 0.61 ± 0.09ef 0.57 ± 0.08cde 
13.(บับเฟอร์ฟอล์มาลีน 4%) 0.80 ± 0.07f 0.61 ± 0.09cd 0.64 ± 0.10f 0.57 ± 0.10cde 
14.(บับเฟอร์ฟอล์มาลีน 5%) 0.63 ± 0.05cd 0.56 ± 0.07bcd 0.56 ± 0.08def 0.50 ± 0.10bc 
15.(บับเฟอร์ฟอล์มาลีน 6%) 0.72 ± 0.10ef 0.65 ± 0.11d 0.62 ± 0.10f 0.62 ± 0.08de 
 
หมายเหตุ ค่าในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรแตกต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (P < 0.05) 
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จากการศึกษาประสิทธิภาพของ Ethanol Formalin และ Buffer formalin ต่อคุณภาพการเก็บรักษาไข่ปลานิล โดยมีการประเมินให้คะแนน ที่ 5 
คะแนนเป็นเกณฑ์ท่ีเหมือนกับไข่เริ่มต้นมากที่สุด รองลงมาเป็น 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยดังนี  
ตารางที่ 5 คะแนนค่าเฉลี่ยแบบประเมินคุณภาพไข่ปลานิล ในเวลา 2 4 6 และ 8 สัปดาห์ 
 
ชุดการทดลองที่  คะแนนประเมินเฉลี่ยของลักษณะไข่ปลานิล  
 ความเด่นชัดจุดตา ความตึงผิวไข่ สีของไข่ ขนาดของไข่(ระยะ3) ขนาดของไข่แดง 
1. (ไขเ่ริ่มต้นก่อนการดอง) 5.00 ± 0.00a 5.00 ± 0.00c 5.00 ± 0.00c 5.00 ± 0.00d 5.00 ± 0.00g 

2. (เอทานอล 20%) 4.90 ± 0.32a 2.30 ± 1.42a 2.59 ± 1.34a 2.50 ± 0.52a 2.40 ± 0.51abc 

3. (เอทานอล 25%) 4.90 ± 0.32a 2.90 ± 0.99a 3.35 ± 0.51b 2.90 ± 0.52a 2.65 ± 0.82abc 

4. (เอทานอล 30%) 4.90 ± 0.32a 2.90 ± 0.99a 3.20 ± 0.78b 3.05 ± 0.56ab 3.20 ± 0.69def 

5. (เอทานอล 35%) 4.90 ± 0.32a 2.90 ± 0.99a 3.05 ± 0.99a 3.25 ± 0.82ab 2.75 ± 1.05bcde 

6. (เอทานอล 40%) 4.85 ± 0.42 a 2.80 ± 0.92a 3.15 ± 0.67b 3.40 ± 0.42b 3.10 ± 0.87bcd 

7. (ฟอล์มาลีน 5%) 5.00 ± 0.00 a 3.90 ± 0.74b 3.30 ± 0.51b 3.20 ± 1.19ab 2.60 ± 0.82abc 

8. (ฟอล์มาลีน 10%) 5.00 ± 0.00a 3.80 ± 0.79b 3.20 ± 0.78b 3.10 ± 1.19ab 2.50 ± 0.48ab 

9. (ฟอล์มาลีน 15%) 5.00 ± 0.00a 3.80 ± 0.79b 3.25 ± 0.63b 3.00 ± 0.99ab 2.80 ± 0.52ab 

10. (ฟอล์มาลีน 20%) 5.00 ± 0.00a 3.80 ± 0.79b 3.15 ± 0.63b 2.95 ± 0.99ab 3.25 ± 1.05a 
11.(บับเฟอร์ฟอล์มาลีน 2%) 5.00 ± 0.00a 3.80 ± 0.63b 3.55 ± 0.51b 3.95 ± 0.32c 3.70 ± 0.56f 

12.(บับเฟอร์ฟอล์มาลีน 3%) 5.00 ± 0.00a 4.00 ± 0.67b 3.45 ± 0.52b 4.00 ± 0.51c 3.45 ± 0.82ef 

13.(บับเฟอร์ฟอล์มาลีน 4%) 5.00 ± 0.00a 4.40 ± 0.70bc 3.70 ± 0.52b 4.10 ± 0.57c 3.65 ± 0.99f 

14.(บับเฟอร์ฟอล์มาลีน 5%) 5.00 ± 0.00a 3.90 ± 0.57b 3.40 ± 0.52b 4.20 ± 0.42cd 3.85 ± 0.63f 

15.(บับเฟอร์ฟอล์มาลีน 6%) 5.00 ± 0.00a 4.20 ± 0.63b 3.60 ± 0.52b 4.10 ± 0.63c 3.65 ± 0.48cde 

 
 หมายเหตุ ค่าในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรแตกต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (P < 0.05)
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จากผลการประเมินพบว่าความเด่นชัดของจุดตาในกลุ่มของ formalin และ กลุ่ม buffer 
formalin จุดตาไม่มีการเปลี่ยนแปลง จุดตายังมีสีด า เข้ม เหมือนเดิม ส่วนในกลุ่มของ ethanol จุด
ตาของปลานิลมีลักษณะสีจางลงเล็กน้อย ในส่วนของความตึงผิว กลุ่มของ buffer formalin มีการหด
ตัวน้อยที่สุด มีความตึงของผิวไข่มากที่สุด โดยในการรักษาสภาพไข่ปลานิลระยะแรกในช่วง 0-4 
สัปดาห์ ไข่มีการหดตัวลงเล็กน้อย และในสัปดาห์ที่ 8 ไข่มีการหดตัวลงมาก และกลุ่มที่มีความตึงผิว
น้อยที่สุดคือกลุ่ม ethanol พบว่า มีความตึงผิวน้อยที่สุดเนื่องจากไข่ปลานิลเริ่มมีการบวมน  ามาก จน
ไข่แตก ส่วนในเรื่องสีของไข่ กลุ่มของ buffer formalin มีสีของไข่ใกล้เคียงกับชุดควบคุมมากที่สุด 
โดยมีสีจางลงน้อยที่สุด เป็นสีเหลืองอ่อน มีสีใกล้เคียงชุดควบคุมมากที่สุด และกลุ่มที่มีสีจางที่สุดคือ
กลุ่ม ethanol มีสีเหลืองอ่อนมากที่สุด มีสีของไข่จางที่สุด ในเรื่องของขนาดไข่ (ระยะที่ 1) พบว่า
ขนาดไข่ที่มีขนาดใกล้เคียงกับชุดควบคุมมากที่สุดคือกลุ่ม buffer formalin โดยขนาดมีการหดตัวลง
เล็กน้อยที่สุด รองลงมาคือกลุ่ม formalin และ กลุ่ม ethanol ทั งสองกลุ่มนี มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน 
กลุ่มของ formalin ไข่จะหดตัวลงมากกว่า แต่กลุ่มของ ethanol จะมีการบวมน  ามากกว่า สุดท้ายใน
เรื่องของขนาดไข่แดง (ระยะท่ี 3) กลุ่มที่มีขนาดไข่แดงใกล้เคียงกับชุดควบคุมมากที่สุดคือกลุ่ม buffer 

formalin เนื่องจากไข่มีการหดตัวลงน้อยที่สุด ลักษณะโดยทั่วไปไม่แตกต่างจากชุดควบคุมมากนัก 
รองลงมาคือกลุ่ม formalin พบว่าไข่แดงมีการหดตัวลงเล็กน้อย และสุดท้ายคือกลุ่ม ethanol 
เนื่องจากไข่แดงระยะที่ 3 ที่ท าการรักษาสภาพในกลุ่ม ethanol นั น ไข่แดงเริ่มมีการแตก ไม่คง
รูปร่างเดิม 

ในสารเคมีกลุ่ม formalin ท าให้ไข่มีการหดตัวลง การบีบตัวของไข่ปลานิล ให้มีขนาดที่เล็ก
ลง ซึ่งสอดคล้องกับงานทดลองของ Granberry and Pope(2000)  ได้ท าการศึกษาสารเคมีที่ใช้ใน
การคงสภาพลูกปลาวัยอ่อน เพ่ือดูการหดตัวของลูกปลาวัยอ่อน จึงมีการท าการทดลองในสารเคมี
ต่างกันคือ 80% ethanol 100% ethanol, 5% buffer formalin และ 10% buffer formalin ใน
ระยะเวลาคือ 15 นาที, 4 ชั่วโมง, 1 วัน, 7 วัน, 14 วัน และ 21 วัน พบว่าใน 80% ethanol และ 
100% ethanol ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วน 10% buffer formalin มีการหดตัวของลูกปลามากกว่า
เมื่อเทียบกับ 5% buffer formalin และethanol มีการหดตัวของลูกปลามากที่สุดเมื่อเทียบกับ
buffer formalin ทั ง 5%และ10% ซึ่งการหดตัวนี อาจจะเกิดจากการสูญเสียน  าภายในไข่ เพราะ
สารเคมีformalin มีความเป็นกรด ท าให้เสียโดนดูดน  าออกสู่ภายนอก ไข่จึงมีลักษณะที่เหี่ยว หรือ หด
ตัวลงนั่นเอง 
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สรุปผลการทดลอง 
 

 จากการศึกษาประสิทธิภาพของ Ethanol Formalin และ Buffer formalin ต่อคุณภาพการ
เก็บรักษาไข่ปลานิล ท าการทดลองเป็นเวลาทั งหมด 8 สัปดาห์ ในแต่ละสัปดาห์จะมีการวัดขนาดไข่ 
ความยาวล าตัว และประเมินคุณภาพไข่ปลานิล โดยท าการเปรียบเทียบกับขนาดไข่ปลาเริ่มต้น (ชุด
ควบคุม) ดังนั นขนาดไข่ปลาเริ่มต้น ความยาวปลาเริ่มต้น คะแนนการประเมินเริ่มต้น (ชุดควบคุม) มี
ไว้เพ่ือเป็นตัวเปรียบเทียบว่าสารเคมีชนิดไหนที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสภาพที่ดีที่สุด  เมื่อสิ นสุด
การทดลองเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าสารเคมีที่สามารถรักษาสภาพไข่ปลานิลระยะที่ 1 และระยะที่ 
3 ให้ไข่มีขนาดแตกต่างจากชุดควบคุมน้อยที่สุดคือ กลุ่มของ Buffer formalin ซึ่งกลุ่มของ Buffer 
formalin ในแต่ละชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) เพราะว่า
กลุ่มของ Buffer formalin ท าให้ไข่ปลานิลระยะที่ 1 และไข่ปลานิลระยะที่ 3 มีขนาดไข่แตกต่างจาก
ชุดควบคุมน้อยที่สุด สรุปว่ากลุ่มของ Buffer formalin สามารถรักษาไข่ให้มีขนาดใกล้เคียงกับขนาด
ไข่เริ่มต้นได้ดีที่สุด  
 เมื่อสิ นสุดการทดลอง พบว่า สารเคมีที่สามารถรักษาสภาพไข่ปลานิลระยะที่  3 ให้มีความ
ยาวล าตัวได้สมบูรณ์ใกล้เคียงกับชุดการทดลองมากที่สุดคือ Buffer formalin 6% Ethanol 20% 
Buffer formalin 2% Buffer formalin 3% และ Buffer formalin 4% ตามล าดับ โดย Buffer 
formalin 2% Buffer formalin 3% และ Buffer formalin 4% ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของ Ethanol Formalin และ Buffer formalin ต่อคุณภาพการ
เก็บรักษาไข่ปลานิล มีการทดลองเป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยมีการประเมินคุณภาพของไข่ปลานิลใน
เวลา 2 4 6 และ 8 สัปดาห์ ใช้ผู้ประเมินจ านวน 10 คน โดยมีการประเมินให้คะแนนคุณภาพไข่ปลา
นิลในเรื่องของความเด่นชัดของจุดตา ความตึงผิวของไข่ สีของไข่ปลานิล และ ขนาดของไข่ปลานิล 
เมื่อสิ นสุดการทดลองได้ผลสรุปว่า สารเคมีที่ท าให้จุดตามีความเด่นชัดที่สุด ผิวไข่มีความตึงผิวที่สุด 
และ สีของไข่คล้ายสีของไข่เริ่มต้นมากที่สุด คือ Buffer formalin 4% และ สารเคมีท าให้ขนาดของ
ไข่ปลานิลใกล้เคียงกับขนาดของไข่เริ่มต้นที่สุด คือ Buffer formalin 5% ทั งนี  คะแนนการประเมิน
สารเคมีกลุ่ม Buffer formalin ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05)ดังนั น สารเคมี
ในกลุ่มของ Buffer formalin จึงเหมาะสมแก่การรักษาสภาพไข่ปลานิลให้มีขนาดใกล้เคียงกับไข่
เริ่มต้นมากที่สุด  

ในการเลือกใช้สารเคมีชนิดต่างๆ ในการรักษาไข่ปลานิลหรือรักษาสภาพสัตว์น  าชนิดอื่นๆ ใน
ระดับความเข้มข้นที่ต่างกัน ถือว่ามีความส าคัญอย่างมาก เพราะผู้ใช้จ าเป็นต้องทราบว่าสารเคมีตัวใด 
และความเข้มข้นเท่าใดที่เหมาะสมต่อการคงสภาพไข่ปลานิลได้ดีที่สุด เพ่ือการเก็บรักษาหรือการคง
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สภาพจะได้ประสิทธิภาพได้สูงที่สุด และระยะเวลาในการเก็บรักษาที่เหมาะสม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การรักษาสภาพและการศึกษาในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรใช้เวลาในการทดลองให้มากกว่า 8 สัปดาห์ เพ่ือดูประสิทธิภาพของสารเคมีชนิดต่าง
ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ น 

2. ควรท าการทดลองในไข่ปลาน  าเค็มบ้าง และท าการทดสอบในการดองความเค็มที่ต่าง
ระดับ เพ่ือทดสอบว่าความเค็มท่ีต่างระดับ มีผลต่อการคงสภาพของสารเคมีชนิดต่างๆ หรือไม ่

3. ควรมีสารเคมีที่คงสภาพให้หลายชนิดมากกว่านี  เพ่ือการเลือกใช้สารเคมีในการคงสภาพได้
หลากหลาย และเหมาะสม 
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ภาคผนวก ก 
 
 การเตรียมสารเคมีในการทดลอง 
  

1. การเตรียมสารละลายเอทานอล 
1.1 การเตรียม Ethanol 20%  (ประยุกต์จากงานวิจัยของวิชาญ (2003)) 

   -เตรียมสารละลาย Ethanol 100% 
   -เตรียมน  ากลั่นบริสุทธิ์ 
   -เตรียมโดยน าไปคิดในสูตรตามความเข้มข้นที่เราต้องการ 

วิธีเตรียม  ใช้สูตร M1V1 = M2V2 (สูตรเจือจางสารที่มี
ความเข้มข้นมากให้มีความเข้มข้นน้อยลง) 

   M1 =  ความเข้มข้นของสารที่จะน ามาเจือจาง 
   M2 =  ความเข้มข้นของสารที่ต้องการเตรียมใหม่ 
   V1 =  ปริมาตรของสารที่ต้องน ามาเจือจาง  
   V2 =  ปริมาตรสุดท้ายที่ต้องการ 
   วิธีท า จาก  M1V1 = M2V2 
    จะได้       V1 = M2V2 / M1 
    แทนค่า  V1 = 20 %  X  100  ml / 100 % 
       = 20  ml 
  เตรียมโดย  ตวง Ethanol  100 %  มา  20  ml  แล้วเติมน  ากลั่น  80  ml ก็จะได้ 
Ethanol ที่มีความเข้มข้น 20% 
 

1.2 การเตรียม Ethanol 25%  (ประยุกต์จากงานวิจัยของวิชาญ (2003)) 
   -เตรียมสารละลาย Ethanol 100% 
   -เตรียมน  ากลั่นบริสุทธิ์ 
   -เตรียมโดยน าไปคิดในสูตรตามความเข้มข้นที่เราต้องการ 

วิธีเตรียม  ใช้สูตร M1V1 = M2V2 (สูตรเจือจางสารที่มี
ความเข้มข้นมากให้มีความเข้มข้นน้อยลง) 

   M1 =  ความเข้มข้นของสารที่จะน ามาเจือจาง 
   M2 =  ความเข้มข้นของสารที่ต้องการเตรียมใหม่ 
   V1 =  ปริมาตรของสารที่ต้องน ามาเจือจาง  
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   V2 =  ปริมาตรสุดท้ายที่ต้องการ 
   วิธีท า จาก  M1V1 = M2V2 
    จะได้       V1 = M2V2 / M1 
    แทนค่า  V1 = 25 %  X  100  ml / 100 % 
       = 25  ml 
  เตรียมโดย  ตวง Ethanol  100 %  มา  25  ml  แล้วเติมน  ากลั่น  75  ml ก็จะได้ 
Ethanol ที่มีความเข้มข้น 25% 
 

1.3 การเตรียม Ethanol 30%  (ประยุกต์จากงานวิจัยของวิชาญ (2003)) 
   -เตรียมสารละลาย Ethanol 100% 
   -เตรียมน  ากลั่นบริสุทธิ์ 
   -เตรียมโดยน าไปคิดในสูตรตามความเข้มข้นที่เราต้องการ 

วิธีเตรียม  ใช้สูตร M1V1 = M2V2 (สูตรเจือจางสารที่มี
ความเข้มข้นมากให้มีความเข้มข้นน้อยลง) 

   M1 =  ความเข้มข้นของสารที่จะน ามาเจือจาง 
   M2 =  ความเข้มข้นของสารที่ต้องการเตรียมใหม่ 
   V1 =  ปริมาตรของสารที่ต้องน ามาเจือจาง  
   V2 =  ปริมาตรสุดท้ายที่ต้องการ 
   วิธีท า จาก  M1V1 = M2V2 
    จะได้       V1 = M2V2 / M1 
    แทนค่า  V1 = 30 %  X  100  ml / 100 % 
       = 30  ml 
  เตรียมโดย  ตวง Ethanol  100 %  มา  30  ml  แล้วเติมน  ากลั่น  70  ml ก็จะได้ 
Ethanol ที่มีความเข้มข้น 30% 
 

1.4 การเตรียม Ethanol 35%  (ประยุกต์จากงานวิจัยของวิชาญ (2003)) 
   -เตรียมสารละลาย Ethanol 100% 
   -เตรียมน  ากลั่นบริสุทธิ์ 
   -เตรียมโดยน าไปคิดในสูตรตามความเข้มข้นที่เราต้องการ 

วิธีเตรียม  ใช้สูตร M1V1 = M2V2 (สูตรเจือจางสารที่มี
ความเข้มข้นมากให้มีความเข้มข้นน้อยลง) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 

   M1 =  ความเข้มข้นของสารที่จะน ามาเจือจาง 
   M2 =  ความเข้มข้นของสารที่ต้องการเตรียมใหม่ 
   V1 =  ปริมาตรของสารที่ต้องน ามาเจือจาง  
   V2 =  ปริมาตรสุดท้ายที่ต้องการ 
   วิธีท า จาก  M1V1 = M2V2 
    จะได้       V1 = M2V2 / M1 
    แทนค่า  V1 = 35 %  X  100  ml / 100 % 
       = 35  ml 
  เตรียมโดย  ตวง Ethanol  100 %  มา  35  ml  แล้วเติมน  ากลั่น  65  ml ก็จะได้ 
Ethanol ที่มีความเข้มข้น 35% 
 

1.5 การเตรียม Ethanol 40%  (ประยุกต์จากงานวิจัยของวิชาญ (2003)) 
   -เตรียมสารละลาย Ethanol 100% 
   -เตรียมน  ากลั่นบริสุทธิ์ 
   -เตรียมโดยน าไปคิดในสูตรตามความเข้มข้นที่เราต้องการ 

วิธีเตรียม  ใช้สูตร M1V1 = M2V2 (สูตรเจือจางสารที่มี
ความเข้มข้นมากให้มีความเข้มข้นน้อยลง) 

   M1 =  ความเข้มข้นของสารที่จะน ามาเจือจาง 
   M2 =  ความเข้มข้นของสารที่ต้องการเตรียมใหม่ 
   V1 =  ปริมาตรของสารที่ต้องน ามาเจือจาง  
   V2 =  ปริมาตรสุดท้ายที่ต้องการ 
   วิธีท า จาก  M1V1 = M2V2 
    จะได้       V1 = M2V2 / M1 
    แทนค่า  V1 = 40 %  X  100  ml / 100 % 
       = 40  ml 
  เตรียมโดย  ตวง Ethanol  100 %  มา  40  ml  แล้วเติมน  ากลั่น  60  ml ก็จะได้ 
Ethanol ที่มีความเข้มข้น 40% 
 
  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 

2. การเตรียมฟอล์มาลีน 
 

2.1 การเตรียม Formalin 5%   
   -เตรียมสารละลาย Formalin 100% 
   -เตรียมน  ากลั่นบริสุทธิ์ 
   -เตรียมโดยน าไปคิดในสูตรตามความเข้มข้นที่เราต้องการ 

วิธีเตรียม  ใช้สูตร M1V1 = M2V2 (สูตรเจือจางสารที่มี
ความเข้มข้นมากให้มีความเข้มข้นน้อยลง) 

   M1 =  ความเข้มข้นของสารที่จะน ามาเจือจาง 
   M2 =  ความเข้มข้นของสารที่ต้องการเตรียมใหม่ 
   V1 =  ปริมาตรของสารที่ต้องน ามาเจือจาง  
   V2 =  ปริมาตรสุดท้ายที่ต้องการ 
   วิธีท า จาก  M1V1 = M2V2 
    จะได้       V1 = M2V2 / M1 
    แทนค่า  V1 = 5 %  X  100  ml / 100 % 
       = 5  ml 
  เตรียมโดย  ตวง Formalin  100 %  มา  5  ml  แล้วเติมน  ากลั่น  95  ml ก็จะได้ 
Formalin ที่มีความเข้มข้น 5% 
 

2.2การเตรียม Formalin 10%   
   -เตรียมสารละลาย Formalin 100% 
   -เตรียมน  ากลั่นบริสุทธิ์ 
   -เตรียมโดยน าไปคิดในสูตรตามความเข้มข้นที่เราต้องการ 

วิธีเตรียม  ใช้สูตร M1V1 = M2V2 (สูตรเจือจางสารที่มี
ความเข้มข้นมากให้มีความเข้มข้นน้อยลง) 

   M1 =  ความเข้มข้นของสารที่จะน ามาเจือจาง 
   M2 =  ความเข้มข้นของสารที่ต้องการเตรียมใหม่ 
   V1 =  ปริมาตรของสารที่ต้องน ามาเจือจาง  
   V2 =  ปริมาตรสุดท้ายที่ต้องการ 
   วิธีท า จาก  M1V1 = M2V2 
    จะได้       V1 = M2V2 / M1 
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    แทนค่า  V1 = 10 %  X  100  ml / 100 % 
       = 10  ml 
  เตรียมโดย  ตวง Formalin  100 %  มา  10  ml  แล้วเติมน  ากลั่น  90  ml ก็จะ
ได้ Formalin ที่มีความเข้มข้น 10% 
 

2.3 การเตรียม Formalin 15%   
   -เตรียมสารละลาย Formalin 100% 
   -เตรียมน  ากลั่นบริสุทธิ์ 
   -เตรียมโดยน าไปคิดในสูตรตามความเข้มข้นที่เราต้องการ 

วิธีเตรียม  ใช้สูตร M1V1 = M2V2 (สูตรเจือจางสารที่มี
ความเข้มข้นมากให้มีความเข้มข้นน้อยลง) 

   M1 =  ความเข้มข้นของสารที่จะน ามาเจือจาง 
   M2 =  ความเข้มข้นของสารที่ต้องการเตรียมใหม่ 
   V1 =  ปริมาตรของสารที่ต้องน ามาเจือจาง  
   V2 =  ปริมาตรสุดท้ายที่ต้องการ 
   วิธีท า จาก  M1V1 = M2V2 
    จะได้       V1 = M2V2 / M1 
    แทนค่า  V1 = 15 %  X  100  ml / 100 % 
       = 15  ml 
  เตรียมโดย  ตวง Formalin  100 %  มา  15  ml  แล้วเติมน  ากลั่น  85  ml ก็จะ
ได้ Formalin ที่มีความเข้มข้น 15% 
 

2.4 การเตรียม Formalin 20%   
   -เตรียมสารละลาย Formalin 100% 
   -เตรียมน  ากลั่นบริสุทธิ์ 
   -เตรียมโดยน าไปคิดในสูตรตามความเข้มข้นที่เราต้องการ 

วิธีเตรียม  ใช้สูตร M1V1 = M2V2 (สูตรเจือจางสารที่มี
ความเข้มข้นมากให้มีความเข้มข้นน้อยลง) 

   M1 =  ความเข้มข้นของสารที่จะน ามาเจือจาง 
   M2 =  ความเข้มข้นของสารที่ต้องการเตรียมใหม่ 
   V1 =  ปริมาตรของสารที่ต้องน ามาเจือจาง  
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   V2 =  ปริมาตรสุดท้ายที่ต้องการ 
   วิธีท า จาก  M1V1 = M2V2 
    จะได้       V1 = M2V2 / M1 
    แทนค่า  V1 = 20 %  X  100  ml / 100 % 
       = 20  ml 
  เตรียมโดย  ตวง Formalin  100 %  มา  20  ml  แล้วเติมน  ากลั่น  80  ml ก็จะ
ได้ Formalin ที่มีความเข้มข้น 20% 
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3. การเตรียมบับเฟอร์ ฟอล์มาลีน 
 

3.1 การเตรียม Buffer formalin 10%  (ประยุกต์จากงานวิจัยของเอกรินทร์ 
(2001)) 

-เตรียมสารละลาย Formalin 100 ml. 
-เตรียมน  ากลั่นบริสุทธิ์ 900 ml. 
-เ ต รี ย ม  Sodium dihydrogen phosphate, monohydrate 

(NaH2PO4.H2O) 4.0 g. 
-เต รี ยม  Disodium hydrogen phosphate, anhydrous (Na2HPO4 ) 

6.5 g. 
-น าส่วนผสมตามปริมาณที่ทั งหมดที่ กล่าวข้างต้นไว้มาผสมกัน จะได้

สารละลาย Buffer formalin 10% 
 

3.2การเตรียม Buffer formalin 2%  (ประยุกต์จากงานวิจัยของวิชาญ (2003)) 
   -เตรียมสารละลาย Buffer formalin 10% 
   -เตรียมน  ากลั่นบริสุทธิ์ 
   -เตรียมโดยน าไปคิดในสูตรตามความเข้มข้นที่เราต้องการ 

วิธีเตรียม  ใช้สูตร M1V1 = M2V2 (สูตรเจือจางสารที่มี
ความเข้มข้นมากให้มีความเข้มข้นน้อยลง) 

   M1 =  ความเข้มข้นของสารที่จะน ามาเจือจาง 
   M2 =  ความเข้มข้นของสารที่ต้องการเตรียมใหม่ 
   V1 =  ปริมาตรของสารที่ต้องน ามาเจือจาง  
   V2 =  ปริมาตรสุดท้ายที่ต้องการ 
   วิธีท า จาก  M1V1 = M2V2 
    จะได้       V1 = M2V2 / M1 
    แทนค่า  V1 = 2 %  X  100  ml / 10 % 
       = 20  ml 
  เตรียมโดย  ตวง Buffer formalin 10 %  มา  20  ml  แล้วเติมน  ากลั่น  80  ml 
ก็จะได้ Buffer formalin ที่มีความเข้มข้น 2% 
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3.3 การเตรียม Buffer formalin 3%  (ประยุกต์จากงานวิจัยของวิชาญ (2003)) 
   -เตรียมสารละลาย Buffer formalin 10% 
   -เตรียมน  ากลั่นบริสุทธิ์ 
   -เตรียมโดยน าไปคิดในสูตรตามความเข้มข้นที่เราต้องการ 

วิธีเตรียม  ใช้สูตร M1V1 = M2V2 (สูตรเจือจางสารที่มี
ความเข้มข้นมากให้มีความเข้มข้นน้อยลง) 

   M1 =  ความเข้มข้นของสารที่จะน ามาเจือจาง 
   M2 =  ความเข้มข้นของสารที่ต้องการเตรียมใหม่ 
   V1 =  ปริมาตรของสารที่ต้องน ามาเจือจาง  
   V2 =  ปริมาตรสุดท้ายที่ต้องการ 
   วิธีท า จาก  M1V1 = M2V2 
    จะได้       V1 = M2V2 / M1 
    แทนค่า  V1 = 3 %  X  100  ml / 10 % 
       = 30  ml 
  เตรียมโดย  ตวง Buffer formalin 10 %  มา  30  ml  แล้วเติมน  ากลั่น  70  ml 
ก็จะได้ Buffer formalin ที่มีความเข้มข้น 3% 
 

3.4 การเตรียม Buffer formalin 4%  (ประยุกต์จากงานวิจัยของวิชาญ (2003)) 
   -เตรียมสารละลาย Buffer formalin 10% 
   -เตรียมน  ากลั่นบริสุทธิ์ 
   -เตรียมโดยน าไปคิดในสูตรตามความเข้มข้นที่เราต้องการ 

วิธีเตรียม  ใช้สูตร M1V1 = M2V2 (สูตรเจือจางสารที่มี
ความเข้มข้นมากให้มีความเข้มข้นน้อยลง) 

   M1 =  ความเข้มข้นของสารที่จะน ามาเจือจาง 
   M2 =  ความเข้มข้นของสารที่ต้องการเตรียมใหม ่
   V1 =  ปริมาตรของสารที่ต้องน ามาเจือจาง  
   V2 =  ปริมาตรสุดท้ายที่ต้องการ 
   วิธีท า จาก  M1V1 = M2V2 
    จะได้       V1 = M2V2 / M1 
    แทนค่า  V1 = 4 %  X  100  ml / 10 % 
       = 40  ml 
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  เตรียมโดย  ตวง Buffer formalin 10 %  มา  40  ml  แล้วเติมน  ากลั่น  60  ml 
ก็จะได้ Buffer formalin ที่มีความเข้มข้น 4% 
 

3.5 การเตรียม Buffer formalin 5%  (ประยุกต์จากงานวิจัยของวิชาญ (2003)) 
   -เตรียมสารละลาย Buffer formalin 10% 
   -เตรียมน  ากลั่นบริสุทธิ์ 
   -เตรียมโดยน าไปคิดในสูตรตามความเข้มข้นที่เราต้องการ 

วิธีเตรียม  ใช้สูตร M1V1 = M2V2 (สูตรเจือจางสารที่มี
ความเข้มข้นมากให้มีความเข้มข้นน้อยลง) 

   M1 =  ความเข้มข้นของสารที่จะน ามาเจือจาง 
   M2 =  ความเข้มข้นของสารที่ต้องการเตรียมใหม่ 
   V1 =  ปริมาตรของสารที่ต้องน ามาเจือจาง  
   V2 =  ปริมาตรสุดท้ายที่ต้องการ 
   วิธีท า จาก  M1V1 = M2V2 
    จะได้       V1 = M2V2 / M1 
    แทนค่า  V1 = 5 %  X  100  ml / 10 % 
       = 50  ml 
  เตรียมโดย  ตวง Buffer formalin 10 %  มา  50  ml  แล้วเติมน  ากลั่น  50  ml 
ก็จะได้ Buffer formalin ที่มีความเข้มข้น 5% 
 

3.6 การเตรียม Buffer formalin 6%  (ประยุกต์จากงานวิจัยของวิชาญ (2003)) 
   -เตรียมสารละลาย Buffer formalin 10% 
   -เตรียมน  ากลั่นบริสุทธิ์ 
   -เตรียมโดยน าไปคิดในสูตรตามความเข้มข้นที่เราต้องการ 

วิธีเตรียม  ใช้สูตร M1V1 = M2V2 (สูตรเจือจางสารที่มี
ความเข้มข้นมากให้มีความเข้มข้นน้อยลง) 

   M1 =  ความเข้มข้นของสารที่จะน ามาเจือจาง 
   M2 =  ความเข้มข้นของสารที่ต้องการเตรียมใหม่ 
   V1 =  ปริมาตรของสารที่ต้องน ามาเจือจาง  
   V2 =  ปริมาตรสุดท้ายที่ต้องการ 
   วิธีท า จาก  M1V1 = M2V2 
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    จะได้       V1 = M2V2 / M1 
    แทนค่า  V1 = 6 %  X  100  ml / 10 % 
       = 60  ml 

  เตรียมโดย  ตวง Buffer formalin 10 %  มา  60  ml  แล้วเติมน  ากลั่น  
40  ml ก็จะได้ Buffer formalin ที่มีความเข้มข้น 6% 
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ภาคผนวก ข 
 

 

 

 

 

ภาพภาคผนวกที่ 1 ภาพไข่ปลานิลขนาดเริ่มต้น 

A= ภาพไข่ปลานิลระยะที่ 1 ขนาดเริ่มต้น B=ภาพไข่ปลานิลระยะที่ 3 ขนาดเริ่มต้น 

 

A B    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพภาคผนวกที่ 2 ภาพไข่ปลานิลระยะท่ี 1 รักษาสภาพด้วยสารเคมีต่างๆ 

A B 

C D 

E F 

G H 
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ภาพภาคผนวกที่ 2 (ต่อ) 

A=ไข่ปลานิลระยะที่ 1 ใน Formalin 5% B=ไข่ปลานิลระยะท่ี 1 ใน Formalin 10% 

C=ไข่ปลานิลระยะที่ 1 ใน Formalin 15% D=ไข่ปลานิลระยะที่ 1 ใน Formalin 20% 

E=ไข่ปลานิลระยะที่ 1 ใน Ethanol 20% F=ไข่ปลานิลระยะที่ 1 ใน Ethanol 25% 

G=ไข่ปลานิลระยะที่ 1 ใน Ethanol 30% H=ไข่ปลานิลระยะที่ 1 ใน Ethanol 35% 

I=ไข่ปลานิลระยะที่ 1 ใน Ethanol 40% J=ไข่ปลานิลระยะที 1 ใน Buffer formalin 2% 

K=ไข่ปลานิลระยะที 1 ใน Buffer formalin 3% L=ไข่ปลานิลระยะที 1 ใน Buffer formalin4% 

M=ไข่ปลานิลระยะที 1 ใน Buffer formalin5% N=ไข่ปลานิลระยะที 1 ใน Buffer formalin6% 
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ภาพภาคผนวกที่ 3 ไข่ปลานิลระยะท่ี 3 รักษาสภาพด้วยสารเคมีต่างๆ 

 

A B 
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ภาพภาคผนวกที่ 3 (ต่อ) 

A=ไข่ปลานิลระยะที่ 3 ใน Formalin 5% B=ไข่ปลานิลระยะท่ี 3 ใน Formalin 10% 

C=ไข่ปลานิลระยะที่ 3 ใน Formalin 15% D=ไข่ปลานิลระยะที่ 3 ใน Formalin 20% 

E=ไข่ปลานิลระยะที่ 3 ใน Ethanol 20% F=ไข่ปลานิลระยะที่ 3 ใน Ethanol 25% 

G=ไข่ปลานิลระยะที่ 3 ใน Ethanol 30% H=ไข่ปลานิลระยะที่ 3 ใน Ethanol 35% 

I=ไข่ปลานิลระยะที่ 3 ใน Ethanol 40% J=ไข่ปลานิลระยะที 3 ใน Buffer formalin 2% 

K=ไข่ปลานิลระยะที 3 ใน Buffer formalin 3% L=ไข่ปลานิลระยะที 3 ใน Buffer formalin 4% 

M=ไข่ปลานิลระยะที 3 ใน Buffer formalin5% N=ไข่ปลานิลระยะที 3 ใน Buffer formalin 6% 

I J 

K L 

M N 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 

ประวัติผู้วิจัย 
 

 
ชื่อ – สกุล : นางสาว ชิดชนก คัมภิรานนท์ 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา : 11540241 
ประวัติการศึกษา : 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ-พระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ-พระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 

ที่อยู่ : 30/7 หมู่ 6 ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
e-mail : lion-wrn@hotmail.com 
 
 
ชื่อ – สกุล : นางสาว สุวดี  ประวาศวิล 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา : 11540303 
ประวัติการศึกษา :  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 

ที่อยู่ : 2/3 หมู่ 2 ต าบลแหลมงอบ อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120 
e-mail : Suwadee_eng@hotmail.com 
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