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บทคัดย่อ 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดนครพนม  
 

การศึกษาการลดความบอบช้้าและปรับสภาพปลาหว้าหน้านอจากธรรมชาติโดยพักเลี้ยงในน้้าเกลือที่
ระดับความเข้มข้น 0, 1, 3 และ 5 ppt.ที่ผสมยาเหลือง ( Acriflavin) 0.5 ppm.พบว่าไม่มีปลาตายในทุกระดับความ
เข้มข้น โดยระยะแรกๆปลาที่พักเลี้ยงในน้้าเกลือระดับความเข้มข้น 0 และ 1ppt.ยังมีอาการบอบช้้า และเมื่อเลี้ยงครบ
ก้าหนดเวลา 2 สัปดาห์ปลาทั้งหมดหายจากอาการบอบช้้าภายนอก จากการสังเกตพฤติกรรม การยอมรับอาหารของ
ปลาหว้าหน้านอจากธรรมชาติพบว่าปลาหว้าหน้านอมีริมฝีปากบนและล่างหนาชอบขุดคุ้ยกินอาหาร  โดยใช้ปากดัน
อาหารเข้าที่หลบซ่อน หลังจากนั้นจะอมไว้ในปากสักพักแล้วจึงพ่นออกมา ท้าซ้้าอยู่หลายคร้ัง แล้วจึงว่ายน้้าวนเวียน 
และเข้าในที่หลบซ่อน ท้าลักษณะนี้จนกว่าอาหาร ที่ให้จะหมด และจากการทดลองเลี้ยงปลา หว้าหน้านอแบบเดี่ยว
ในตู้กระจกจุน้้า 1 ลูกบาศก์เมตร และเลี้ยงแบบรวมฝูง ในบ่อซีเมนต์ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร พบว่าปลาหว้าหน้านอที่
เลี้ยงเด่ียว สามารถยอมรับอาหารได้ดี ไม่มีการแก่งแย่ง  ในขณะที่การเลี้ยงแบบรวมฝูง พบว่า มีการแก่งแย่งอาหาร  
เน่ืองจากปลามีพฤติกรรมหวงถิ่น รักษาอาณาเขตท้าให้ตัวที่อ่อนแอ กว่าอาศัย อยู่ในที่หลบซ่อน เป็นส่วนใหญ่แต่
อัตราการเจริญเติบโตไม่มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ พัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาหว้าหน้านอ ขนาด 100-300 
กรัม ยังอยู่ในระยะ Virgin ซึ่งยังไม่สามารถน้ามาเพาะพันธุ์ได้ 

ส้าหรับการศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมและการยอมรับอาหาร 2 แบบ อนุบาลลูกปลาหว้าหน้านอ
จากธรรมชาติ ขนาด 2-3 กรัม โดยทดลองเลี้ยงในตู้กระจก ที่ความหนาแน่นต่างกัน 4 ระดับ คือ เลี้ยงปลาที่ระดับ
ความหนาแน่น 4, 8, 12 และ 16 ตัว/ลูกบาศก์เมตรและให้อาหารแตกต่างกัน 2แบบ คือ อาหารส้าเร็จรูป (โปรตีนไม่
น้อยกว่า 32 เปอร์เซ็นต)์และอาหารผสม ปั้นก้อน (ปลาเป็ดบดละเอียด : ร้าละเอียด : ปลาป่น (2 : 2 : 1)และน้้ามัน
หมึก 0.5 เปอร์เซ็นต)์ โดยให้อาหารในอัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักตัว เมื่อสิ้นสุดระยะการเลี้ยง 59 วัน พบว่าการ
ให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูป เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกปลาหว้าหน้านอมากกว่าการให้อาหารผสมปั้นก้อน และการเลี้ยง
ที่ระดับความหนาแน่น 4ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด ( 0.0329 กรัม/วัน)โดยเมื่อเปรียบเทียบการ
ให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูปกับการให้อาหารผสม พบว่า การใช้อาหารส้าเร็จรูปอนุบาลลูกปลาหว้าหน้านอมีความ
เหมาะสมมากกว่าการให้อาหารผสม อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาหว้าหน้านอยังคงต้องมีการศึกษา
เพิ่มเติมในหลายปัจจัย เนื่องจากยังขาดข้อมูลเชิงวิชาการของปลาหว้าหน้านออีกหลายประการ 
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ABSTRACT 
 
SubhakitSaikrachang*,SornchaiKensom,UraiwanPiasoongnoen&JirapornPolsaen 
Nakhonphanom Inland Fisheries Research and Development Center 
 

The study to reduce the injuries and the adjustments from nature of Banganabehri is conducted by 
placing the fish in nursery tanks containing salted water at saturated level of 0, 1, 3 and 5 ppt. In addition, the 
water is mixed with Acriflavin at 0.5 ppm.The result shows none Banganabehri death at all salted 
levels.Explicitly, At the salted saturating level of 0 and 1 ppt, the fish show few injuries but when being nursed 
for two more weeks; all fish have no outside injuries.From observing its natural feeding behavior, the fish which 
physically has thick upper and lower mouth rims prefer digging and pushing its foods into a hiding place.Then it 
would swallow the food for a few moments and blowing its mount afterward.The fish would repeat this eating 
behavior until it eats all the food.In addition, when comparing two studies of nursing one Banganabehri in a one 
cubic meter glass tank and of nursing group of Banganabehri in a fifty cubic meter cement tank; the first case 
shows that the fish could adjust to the new feeding environment better than the second case. In the second case, 
all fish become more competitive for food and very territorial.The weaker fish would go into hiding however the 
growth rate of all fish is not significantly different.The breeding development of Banganabehri sizes between 100 
to 300 grams is still in virgin phase which could not be bred. 

In the study to find a suitable density and it’s adjusting to two kinds of food, the first case nurses 
Banganabehri size approximately 2 or 3 grams in a glass tank at four levels of density which are 4, 8 12 and 16 
fish per cubic meter.Each density level also uses two different kinds of food.The first kind of food is 
manufactured food containing not less than 32 percent of protein. The second kind of food is handed made food 
containing of grounded-assorted of fishes mixed with rice bran and grounded dried fish at 2:2:1 ratio. This kind of 
food is also addedsquid oilfor 0.5 percent.After feeding the fish at quantity of 5 percent of its weight for 59 days, 
the result finds that the manufactured food is better to nurse young Banganabehri.Also, the best level of nursing 
density is 4 fish per one cubic meter which provides the best growth rate at 0.0329 gram per day. 

However, the development in Banganabehri breeding and nursing requires further study in different 
areas because currently there are shortage of academic data and information of Banganabehri available. 
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ค้าน้า 
 

 ปลาหว้าหน้านอ เป็นปลาน้้าจืดที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bangana behriFowler, 1937 จัดอยู่ในวงศ์ปลา
ตะเพียน (Cyprinidae) วงศ์ย่อย Cyprininae - Labeonini เป็นปลากินพืช มีเกล็ด รูปร่างคล้ายปลาไน ล้าตัวมีสีเทา
เหลือบด้า หน้าสั้น ตาโปนเยื้องไปด้านหน้า ปากด้านบนหนา มีลักษณะเด่นคือ ปลาโตเต็มวัย โดยเฉพาะตัวผู้ ส่วน
หัวจะมีโหนกและตุ่มเม็ดคล้ายสิวเห็นได้ชัด จึงเป็นที่มาของชื่อปลาหว้าหน้านอมีแหล่งอาศัยอยู่ตามลุ่มแม่น้้าโขง 
แม่น้้ามูล และแม่น้้าสงคราม ตัวโตเต็มที่มีความยาวกว่า 60 เซนติเมตร( Singhanouvong et al, 1996)ในเขตจังหวัด
กาญจนบุรี เรียกปลาชนิดนี้ว่า "ปลางา" และภาษาอีสานเรียกว่า “หว้าซวง” นิยมน้ามาบริโภคเน่ืองจากเนื้อมีรสชาติดี 
มีราคาจ้าหน่ายสูงถึง 100-120 บาท/กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับขนาดปลา โดยวางขายตามตลาดชุมชนในหมู่บ้าน นอกจาก
นิยมท้าเป็นอาหารปลาหว้าหน้านอขนาดเล็กยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามอีกด้วย(สมโภชน์, 2547) ปัจจุบันปลาชนิด
นี้พบได้น้อยในแหล่งน้้าธรรมชาติ (ชวลิต, 2547)และมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์สูง อย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการศึกษา
การเพาะพันธุ์ปลาหว้าหน้านออย่างจริงจังเน่ืองมาจากการเพาะและขยายพันธุ์ปลาชนิดนี้ยังคงมีข้อจ้ากัดหลาย
ประการได้แก่ การเตรียมพ่อแม่พันธุ์ที่ได้จากการรวบรวมจากธรรมชาติ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเลี้ยงพ่อ
แม่พันธุ์ ชนิดอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ให้มีความสมบูรณ์เพศการกระตุ้นความสมบูรณ์เพศของพ่อ
แม่พันธุ์ พัฒนาการของคัพภะและการอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน เป็นต้น 

งานวิจัยในคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมพันธุ์ปลาหว้าหน้านอจากแหล่งน้้าธรรมชาติ มาท้าการ
ทดลองเลี้ยง เพื่อเตรียมเป็นพ่อแม่พันธุ์ โดยศึกษาอาหารที่เหมาะสมทั้งคุณภาพ ปริมาณ รูปแบบการให้อาหาร การ
ยอมรับอาหารส้าเร็จรูป พฤติกรรมการกินอาหารของปลาหว้าหน้านอ เพื่อให้ได้พ่อแม่พันธุ์มีความสมบูรณ์แข็งแรง
น้าไปสู่การศึกษาพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ปลาหว้าหน้านอ การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการจับคู่ของ
พ่อแม่พันธุ์จนสามารถเพาะและขยายพันธุ์ในโรงเพาะฟักและการอนุบาลลูกปลาหว้าหน้านอต่อไปในขณะเดียวกันก็
ได้ท้าการศึกษาการอนุบาลลูกปลาหว้าหน้านอที่รวบรวมได้จากธรรมชาติ เกี่ยวกับความหนาแน่นที่เหมาะสม และ
การยอมรับอาหารควบคู่กันไปด้วย 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาวิธีการลดความบอบช้้าและปรับสภาพปลาหว้าหน้านอจากธรรมชาติ 

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการยอมรับอาหารของปลาหว้าหน้านอจากธรรมชาติ 
 3. เพื่อศึกษาพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ปลาหว้าหน้านอ 

4. เพื่อศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมและการยอมรับอาหารด้วยอาหารโปรตีน 2 แบบในการอนุบาลลูก
ปลาหว้าหน้านอจากธรรมชาติ 
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วิธีการทดลอง 
1. การวางแผนการทดลอง 

1.1 แผนการทดลอง 
การทดลองท่ี 1ศึกษาวิธีการลดความบอบช้้าและปรับสภาพปลาธรรมชาติให้อยู่ในที่กักขัง เตรียมปลา

หว้าหน้านอที่รวบรวมได้จากธรรมชาติ เพื่อทดลองโดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลองชุดการทดลองละ 
3 ซ้้า โดยการพักเลี้ยงในน้้าเกลือที่ระดับความเข้มข้นต่างๆกัน 4 ระดับ และผสมยาเหลือง (Acriflavin)ดังนี ้

ชุดการทดลองที่ 1น้้าเค็ม 0 ppt. และยาเหลือง 0.5 ppm. 
ชุดการทดลองที่  2 น้้าเค็ม 1 ppt. และยาเหลือง 0.5 ppm. 
ชุดการทดลองที่  3 น้้าเค็ม 3 ppt. และยาเหลือง 0.5 ppm. 
ชุดการทดลองที่  4 น้้าเค็ม 5 ppt. และยาเหลือง 0.5 ppm. 
  

การทดลองท่ี 2ศึกษาพฤติกรรมการยอมรับอาหารของปลาหว้าหน้านอ โดยทดลองเลี้ยงปลาแบบเดี่ยว  
และเลี้ยงปลาแบบรวมฝูง ในการทดลองการเลี้ยงปลาแบบเลี้ยงเด่ียวจะใช้ตู้กระจกจุน้้า 1 ลูกบาศก์เมตร ท้าการ
ทดลอง 6ซ้้า และการเลี้ยงแบบรวมฝูงเลี้ยงปลา ในบ่อซีเมนต์ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร ท้าการทดลอง 3 ซ้้าแบ่งการ
ทดลองออกเป็น 2 ชุดการทดลอง ดังนี้ 

ชุดการทดลองที่ 1 เลี้ยงปลาแบบเดี่ยว เลี้ยงปลาเด่ียวในตู้กระจกจุน้้า 1 ลูกบาศก์เมตร 
ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงปลาแบบรวมฝูง เลี้ยงปลารวมฝูงในบ่อซีเมนต์ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร 
 

การทดลองท่ี 3ศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมและการยอมรับอาหารทดลองเลี้ยงลูกปลาหว้าหน้านอ
จากธรรมชาติ ในตู้กระจกความหนาแน่นต่างกัน 4 ระดับ และให้อาหารที่แตกต่างกัน 2 ระดับ แบ่งการทดลอง
ออกเป็น 8 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้้า ดังนี้ 

ชุดการทดลองที่ 1 อาหารส้าเร็จรูป (โปรตีนไม่น้อยกว่า 32 เปอร์เซ็นต)์เลี้ยง 4 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 
ชุดการทดลองที่ 2 อาหารส้าเร็จรูป (โปรตีนไม่น้อยกว่า 32 เปอร์เซ็นต)์เลี้ยง 8 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 
ชุดการทดลองที่ 3 อาหารส้าเร็จรูป (โปรตีนไม่น้อยกว่า 32 เปอร์เซ็นต)์เลี้ยง 12 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 
ชุดการทดลองที่ 4 อาหารส้าเร็จรูป (โปรตีนไม่น้อยกว่า 32 เปอร์เซ็นต)์เลี้ยง 16 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 
ชุดการทดลองที่ 5 ให้อาหารผสม (ปลาเป็ดบดละเอียด : ร้าละเอียด : ปลาป่น (2 : 2 : 1), น้้ามันหมึก 

0.5 เปอร์เซ็นต)์ เลี้ยง 4 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 
ชุดการทดลองที่ 6 ให้อาหารผสม (ปลาเป็ดบดละเอียด : ร้าละเอียด : ปลาป่น(2 : 2 : 1), น้้ามันหมึก 0.5 

เปอร์เซ็นต)์ เลี้ยง 8 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 
ชุดการทดลองที่ 7 ให้อาหารผสม (ปลาเป็ดบดละเอียด : ร้าละเอียด : ปลาป่น(2 : 2 : 1), น้้ามันหมึก 0.5 

เปอร์เซ็นต)์ เลี้ยง 12 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 
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ชุดการทดลองที่ 8 ให้อาหารผสม (ปลาเป็ดบดละเอียด : ร้าละเอียด : ปลาป่น(2 : 2 : 1), น้้ามันหมึก 0.5 
เปอร์เซ็นต)์ เลี้ยง 16 ตัว/ลูกบาศก์เมตร 

 

ทั้งนี้การทดลองที่1 และ 2 ทดลองกับปลาหว้าหน้านอ ขนาด 100-300 กรัม ส้าหรับการทดลองที่ 3 ทดลอง
กับปลาหว้าหน้านอ ขนาด 2-3 กรัม 

 

1.2 สถานท่ีและระยะเวลาด้าเนินการทดลอง 
ด้าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดนครพนมระหว่างเดือน ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม  

2556 
 

2. วัสดุอุปกรณ์การทดลอง 
2.1 ปลาทดลอง 
รวบรวมปลาหว้าหน้านอที่มีลักษณะภายนอกสมบูรณ์จากแม่น้้าโขง  ในเขตจังหวัดนครพนมบริเวณ

พื้นที่ที่ก้าหนดรวม  3 จุดส้ารวจ  (อ.บ้านแพง อ.เมือง และ อ.ธาตุพนม ; ภาพที่ 1) โดยการรับซื้อจากชาวประมง 
ที่รวบรวมปลาในรูปแบบต่างๆ เช่น มองไหล แห ข่าย อวนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่พบปลาในแหล่งน้้าธรรมชาติ 
หรือรวบรวมจากแหล่งรับซื้อพันธุ์ปลา โดยรวบรวมระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 2556แล้วน้าปลาหว้า
หน้านอที่รวบรวมได้ มาศึกษาในรายละเอียดต่างๆ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี1แผนที่สังเขปแสดงลักษณะแม่น้้าโขง และบริเวณจุดเก็บตัวอย่างปลาหว้าหน้านอ 
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2.2 อุปการณ์ศึกษาการพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ปลาหว้าหน้านอ 
 2.2.1 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด 
 2.2.2ยาสลบ (2-phenoxy ethanol, Sigma- Aldrich Chemie GmbH, Germany) 
 2.2.3ผ้าเช็ดตัวปลา 
 2.2.4Flexible Catheter หรือสายยางสุ่มดูดตัวอย่างไข่ 

 

3. วิธีด้าเนินการ 
3.1 ศึกษาวิธีการลดความบอบช ้าและปรับสภาพปลาธรรมชาติให้อยู่ในท่ีกักขัง 
เตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลาหว้าหน้านอที่รวบรวมได้จากธรรมชาติโดยล้าเลียงปลาใส่ถังพลาสติกระหว่าง

การล้าเลียงเติมออกซิเจนผ่านหัวทราย และมีการเติมเกลือที่ความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดอัตราการตาย และ
รักษาอาการบอบช้้าของปลาที่เกิดจากการรวบรวมไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดนครพนมพักปลาหว้าหน้า
นอลงในถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.5 ตัน เติมน้้าให้ได้ถังละ 1 ตันปล่อยปลาถังละ 10 ตัว เพิ่มออกซิเจนผ่านหัวทราย
ตลอดเวลา โดยจะเปลี่ยนถ่ายน้้าอัตรา 80 เปอร์เซ็นต์ทุกวันในช่วง 3 วันแรก โดยเติมน้้าที่เตรียมไว้ใหม่ ซึ่งมีความ
เค็มและยาเหลืองตามแผนการทดลอง หลังจากนั้นเปลี่ยนถ่ายน้้าอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ วันเว้นวันนาน2สัปดาห์ บันทึก
อัตรารอดตายและอาการบอบช้้าก่อนเร่ิมท้าการทดลองตามแผนการทดลองที่ 1 

 
3.2 ศึกษาพฤติกรรมการยอมรับอาหารของปลาหว้าหน้านอ โดยทดลองเลี ยงปลาแบบเดี่ยวและเลี ยง

ปลาแบบรวมฝูง  
น้าปลาที่เหลือรอดจาก  3.1มาใช้ในการทดลอง โดยน้ามาเลี้ยงในตู้กระจกเพื่อให้คุ้นเคยกับสภาพการ

อยู่ในที่กักขัง และสังเกตพฤติกรรมการยอมรับอาหาร การกินอาหารจากนั้นจึงคัดปลาที่มีขนาด 100-300กรัมเลี้ยงที่
ความหนาแน่น 1ตัวต่อลูกบาศก์เมตรในการทดลองการเลี้ยงปลาแบบเลี้ยงเด่ียวจะใช้ตู้กระจกจุน้้า 1 ลูกบาศก์เมตร 
ท้าการทดลอง 6ซ้้า และการเลี้ยงแบบรวมฝูงเลี้ยงปลา ในบ่อซีเมนต์ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร โดยให้อาหารที่เตรียม
จากอาหารปลาส้าเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่า 32 เปอร์เซ็นต์ผสมน้้าปั้นก้อนจมน้้า (อัตราส่วนอาหารส้าเร็จรูปต่อน้้า 
1:0.8)ให้อาหารปริมาณร้อยละ 5ของน้้าหนักปลา วันละ 2 ครั้ง ( 09.00 และ 15.00 น.)แล้วสังเกตพฤติกรรมการ
ยอมรับอาหาร บันทึกผลปริมาณอาหารที่ให้ชั่งน้้าหนักปลาวัดความยาวและการตายทุกเดือนเป็นเวลา3 เดือน 

  

3.3การศึกษาพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ (Maturity stage) 
ก้าหนดท้าการสุ่มตัวอย่างปลาทุกเดือนๆ จากบ่อเลี้ยง มาจ้าแนกการพัฒนาของรังไข่ และถุงน้้าเชื้อ ตามวิธี 

Kesteven (1960) อ้างตามสันทนา และคณะ (2531)แบ่งเป็น 5 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 Virginเป็นระยะที่ต่อมเพศปลายังไม่มีการพัฒนา ต่อมเพศมีขนาดเล็กมาก มีต้าแหน่งอยู่ใกล้

หรือแนบติดกระดูกสันหลัง 
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ระยะที่ 2 Developing เป็นระยะที่ต่อมเพศเร่ิมพัฒนา โดยถุงน้้าเชื้อและรังไข่มีความยาว 1 ใน 3 หรือ 1 
ใน 2 ของช่องท้องและถุงน้้าเชื้อมีสีขาวปนแดงทั้งถุง 

ระยะที่ 3 Gravid ต่อมเพศขยายเต็มช่องท้อง โดยเพศผู้ถุงน้้าเชื้อมีสีขาว และเพศเมียไข่มีลักษณะกลมมี
เน้ือเยื่อติดกัน เมื่อรีดดูไม่มีเม็ดไข่ไหลออกมา 

ระยะที่ 4 Spawning เป็นระยะที่ต่อมเพศเจริญเต็มที่ พร้อมที่จะผสมพันธุ์โดยเพศผู้ถุงน้้าเชื้อเจริญเต็ม
ช่องท้อง เมื่อรีดดูมีน้้าเชื้อไหลออกมาและเพศเมียไข่เจริญเต็มช่องท้องเมื่อรีดดูมีเม็ดไข่ไหลออกมา 

ระยะที่ 5 Spent เป็นระยะที่ปลาวางไข่แล้ว โดยถุงน้้าเชื้อและรังไข่จะเหี่ยวแฟบ มีสีแดง อาจมีไข่ขุ่นๆ 
เหลืออยู่เล็กน้อยในลักษณะถูกดูดซึมไป 

 

 3.4ศึกษาความหนาแน่นท่ีเหมาะสมและการยอมรับอาหาร  
รวบรวมลูกปลาหว้าหน้านอ ขนาด 2-3 กรัม จากแหล่งรับซื้อมาทดลองเลี้ยงในตู้กระจก ความหนาแน่น

ต่างๆ กัน 4 ระดับ คือ 4, 8, 12 และ 16 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร และให้อาหารที่ได้จากแหล่งวัตถุดิบอาหาร  2 แบบคือ
อาหารเม็ดส้าเร็จรูป(โปรตีนไม่น้อยกว่า 32 เปอร์เซ็นต)์ และอาหารผสม(ปลาเป็ดบดละเอียด : ร้าละเอียด : ปลาป่น
อัตราส่วน 2 : 2 : 1, น้้ามันหมึก 0.5 เปอร์เซ็นต)์ โดยรูปแบบอาหารจะเป็นแบบปั้นก้อนจมน้้า ให้อาหารจนกว่าปลา
จะอิ่ม วันละ 2 ครั้ง (09.00 และ 15.00 น.)บันทึกการชั่งน้้าหนักวัดความยาว และการตายทุกเดือนเป็นเวลา 3 เดือน 

 

3.5 การวิเคราะห์คุณสมบัติน ้า 
วิเคราะห์คุณสมบัติของน้้าระหว่างการทดลอง  (ทุกสัปดาห์)  เวลา 09.00 น. โดยอุณหภูมิของน้้า

ตรวจวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์ ตรวจวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างด้วย pHmeter ยี่ห้อ WTWรุ่นinolab pH 720 ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน้้าวิเคราะห์ด้วยวิธีไตเตรทตามวิธีของ  APHA, AWWA and WPCF (1980) ปริมาณ
แอมโมเนีย และไนไตรท์ตรวจวัดด้วยเคร่ือง Spectrophotometer ยี่ห้อ PRIMรุ่น SECOMAM CE 95335 Domont 
Codexวิเคราะห์ด้วยวิธีไตเตรทตามวิธีของ APHA, AWWA and WPCF (1980)  

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 อัตราการเจริญเติบโต 
อัตราการเจริญเติบโต(Average daily growth, กรัม/ตัว/วัน) 
 
 = 
 

  

น้้าหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – น้้าหนักเฉลี่ยเร่ิมต้น 
ระยะเวลาทดลอง 
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อัตราน้้าหนักเพิ่มขึ้น(Weight gain, %) 
 
=        x 100 
 
        

4.2 อัตราการรอดตาย (Servival rate; %) 
 
=      x 100 
 
4.3 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อ(Feed Conversion Rate; หน่วย) 

 
 FCR=  
 

 
น้าข้อมูลไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติแบบ One-way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างชุดการทดลองโดยวิธี Duncan's new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์โดยโปรแกรม
ส้าเร็จรูป SPSS for window version 11.5 ในกรณีที่ข้อมูลเป็นค่าของเปอร์เซ็นต์เช่น อัตราการรอดตาย ท้าการ
วิเคราะห์การกระจายของข้อมูลก่อน หากการกระจายไม่ปกติน้าไปแปลงค่าด้วย Angular transformationก่อนการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

น้้าหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – น้้าหนักปลาเริ่มต้น 
น้้าหนักเริ่มต้น 

จ้านวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
จ้านวนปลาเร่ิมต้น 

น้้าหนักอาหารที่ปลากิน (g) 
น้้าหนักปลาที่เพิ่มขึ้น (g) 
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ผลการทดลอง 
 

1. วิธีการลดความบอบช ้าและปรับสภาพปลาหว้าหน้านอจากธรรมชาติ 
การศึกษาวิธีการลดความบอบช้้าและปรับสภาพปลาธรรมชาติให้อยู่ในที่กักขัง โดยรวบรวมปลาหว้าหน้า

นอจากธรรมชาติ ขนาด 100-300 กรัม มาพักเลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาสขนาด 1.5 ตัน ใส่น้้าขนาด1 ตันผสมน้้าเกลือที่
ระดับความเข้มข้นต่างกัน 4 ระดับ คือ ระดับความเข้มข้น  0, 1, 3 และ 5 ppt. และผสมยาเหลือง ( Acriflavin) เข้มข้น 
0.5 ppm. ในทุกระดับความเข้มข้นของน้้าเกลือ ปล่อยปลาหว้าหน้านอถังละ 10 ตัว (ภาพที่ 2) ผลการทดลองพบว่า 
ไม่มีปลาตายในทุกชุดการ ทดลอง โดยในระยะแรกๆ ชุดการทดลองที่ 1(น้้าเค็ม 0 และยาเหลือง 0.5 ppm.)และชุด
การทดลองที่2(น้้าเค็ม 1 ppt. และยาเหลือง 0.5 ppm.)ปลายังมีอาการบอบช้้า พบล้าตัวมีรอยแดงช้้าซึ่งต่างจากชุดการ
ทดลองที่ 3(น้้าเค็ม 3 ppt. และยาเหลือง 0.5 ppm.)และชุดการทดลองที่ 4(น้้าเค็ม 5 ppt. และยาเหลือง 0.5 ppm.) ที่ไม่
พบอาการดังกล่าวและเมื่อครบก้าหนดเวลา2 สัปดาห์ ไม่พบอาการบอบช้้าภายนอกตัวปลาที่เลี้ยงทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 แสดงการพักและปรับสภาพปลาธรรมชาติให้อยู่ในที่กักขัง   

 
2. พฤติกรรมการยอมรับอาหารของปลาหว้าหน้านอจากธรรมชาติ 
การศึกษาพฤติกรรมยอมรับอาหารของปลาหว้าหน้านอ จากการสังเกตพฤติกรรมการกินอาหาร พบว่า ปลา

หว้าหน้านอ มีขนาดของ ริมฝีปากบนและ ริมฝีปาก ล่างหนา ชอบขุดคุ้ยกินอาหารใช้ปากดันอาหารเข้าที่หลบซ่อน 
หลังจากนั้นจะอม อาหารไว้ในปากสัก พักแล้วจึงพ่นออกมา ท้าซ้้าอยู่ หลายคร้ัง แล้วจึงว่ายน้้าวนเวียน และเข้าหลบ
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ในที่หลบซ่อน ท้าลักษณะนี้จนกว่าอาหารจะหมดในขณะเดียวกันพบว่า ปลาหว้าหน้านอมีนิสัยกร้าวร้าว หวงถิ่นจ่า
ฝูงมักจะว่ายน้้าเข้าพุ่งชนอย่างแรงจนเกิดแผลช้้า แสดงลักษณะและพฤติกรรมของปลาหว้าหน้านอ ดังภาพที่ 3-6 

 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
  ก       ข  

ภาพท่ี3แสดงลักษณะริมฝีปากของปลาหว้าหน้านอ (ก ริมฝีปากบน ข ริมฝีปากล่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี4 แสดงให้เห็นพฤติกรรมชอบขุดคุ้ยหาอาหารของปลาหว้าหน้านอ 
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 ภาพท่ี5แสดงพฤติกรรมการรวมกลุ่มของปลาหว้าหน้านอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี6แสดงแผลช้้าที่ล้าตัวของปลาหว้าหน้านอจากการว่ายน้้าชนกันเอง 

 
อาหาร ที่เตรียมให้ปลาหว้าหน้านอส้าหรับการ ทดลองในคร้ังนี้  ใช้ อาหาร ส้าเร็จรูป ปั้นก้อนจมน้้า โดย

ทดลองเลี้ยงปลาแบบเดี่ยวและเลี้ยงปลาแบบรวมฝูงพบว่าใ นระยะเวลาการเลี้ยง 63 วัน ปลาที่เลี้ยงแบบเดี่ยว มี
น้้าหนักเฉลี่ยเร่ิมต้น เท่ากับ 120.33±51.80 กรัม ความยาวเฉลี่ยเร่ิมต้น เท่ากับ 30.42±25.0 เซนติเมตร ปลามีน้้าหนัก
เฉลี่ยสุดท้ายเท่ากับ 286.67±62.58 กรัม ความยาวเฉลี่ยสุดท้าย เท่ากับ 31.25±1.94 เซนติเมตรการเจริญเติบโตต่อวัน 
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เท่ากับ 2.64 กรัมและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเท่ากับ 2.71 ส่วนการเลี้ยงแบบรวมฝูงมีน้้าหนักเฉลี่ยเร่ิมต้น 
เท่ากับ 230.78±65.32 กรัมความยาวเฉลี่ยเร่ิมต้น เท่ากับ 29.10±3.09 เซนติเมตรปลามีน้้าหนักเฉลี่ยสุดท้าย 
269.99±95.14กรัม ความยาวเฉลี่ยสุดท้าย 29.86±3.28เซนติเมตรการเจริญเติบโตต่อวัน เท่ากับ 2.64กรัมและอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเท่ากับ 2.61รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1แสดงผลการศึกษาพฤติกรรมการยอมรับอาหารของปลาหว้าหน้านอ โดยทดลองเลี้ยงปลาแบบเดี่ยว  
 และเลี้ยงปลาแบบรวมฝูง 

  
เลี ยงแบบเดี่ยว   

เลี ยงแบบรวมฝูง 
1 2 3 4 5 6 ค่าเฉลี่ย 

ความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น (ซม.) 32 32.5 28 33 27 30 30.42±2.50 29.1±3.09 

น้้าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น (กรัม) 165 143 59 96 186 73 120.33±51.80 230.78±65.32 

ความยาวเฉลี่ยสุดท้าย (ซม.) 31 32.8 28 33.5 31.7 30.5 31.25±1.94 29.86±3.28 

น้้าหนักเฉลี่ยสุดท้าย (กรัม) 290 325 195 380 260 270 286.67±62.58 269.99±95.14 

น้้าหนักเพิ่ม (กรัม/วัน) 1.98 2.89 2.16 4.51 1.17 3.13 2.64 2.64 

อัตราการเปลี่ยนเนื้อเป็นอาหาร 3.02 2.08 2.78 1.33 5.11 1.92 2.71 2.61 
 
 

การวิเคราะห์คุณสมบัติของน ้า 
การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้้าในการทดลองเลี้ยงปลาแบบเดี่ยวและเลี้ยงปลาแบบรวมฝูงพบว่า อุณหภูมิ

น้้าอยู่ในช่วง 24-27 องศาเซลเซียส, ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)มีค่า7.80-8.90, ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า (DO) 
พบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้าอยู่ในช่วง 4.0-6.0 มิลลิกรัม/ลิตร, ความเป็นด่างของน้้า มีค่าอยู่ระหว่าง  26-46 
มิลลิกรัม/ลิตร , ความกระด้างของน้้ามีค่าอยู่ในช่วง 12-84มิลลิกรัม/ลิตร,แอมโมเนีย มีค่าอยู่ในช่วง 0-0.03 มิลลิกรัม /
ลิตร และไนไตรท์มีค่าอยู่ในช่วง 0-0.5 มิลลิกรัม/ลิตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมดังแสดงในตารางที่2 
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ตารางท่ี 2แสดงคุณสมบัติของน้้าระหว่างการศึกษาพฤติกรรมยอมรับอาหารของปลาหว้าหน้านอ 

คุณสมบัติของน ้า 
ลักษณะการเลี ยง 

เลี ยงแบบเดี่ยว เลี ยงแบบรวมฝูง 

อุณหภูมิน้้า (องศาเซลเซียส) 25-27 24-26 

ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.83-8.90 7.80-8.72 

ออกซิเจนที่ละลายน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร)   4-6  4-6 

ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 26-34 32-46 

ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตร)  12-60 32-84 

แอมโมเนีย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0-0.03 0-0.03 

ไนไตรท์ (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0-0.5 0 
 

3. พัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ปลาหว้าหน้านอ 
การศึกษาพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ปลาหว้าหน้านอการทดลองได้ผ่าตรวจสอบอวัยวะเพศ พบว่า

ปลามีพัฒนาการของอวัยวะเพศอยู่ระยะที่ 1 (Virgin) เป็นระยะที่ต่อมเพศปลายังไม่มีการพัฒนา ต่อมเพศมีขนาดเล็ก
มาก มีต้าแหน่งอยู่ใกล้หรือแนบติดกระดูกสันหลัง (ภาพที่ 7) การศึกษาพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาหว้า
หน้านอที่ทดลองเลี้ยงปลาแบบเดี่ยวและเลี้ยงแบบรวมฝูง พบว่าทั้ง 2 รูปแบบ มีจ้านวนปลาทดลองจ้ากัด จึง
ตรวจสอบความสมบูรณ์เพศจากการสังเกตจากลักษณะภายนอก และท้าการตรวจสอบเบื้องต้น โดยปลาเพศผู้กดบีบ
บริเวณท้อง (ภาพที่ 8) ส่วนเพศเมียใช้  Flexible Catheter หรือสายยางสุ่มดูดตัวอย่างไข่ (ภาพที่  9) ซึ่งการตรวจสอบ 
พบว่า ปลายังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 แสดงพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ปลาหว้าหน้านอ ขนาด 100-300 กรัม 
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ภาพท่ี 8 แสดงการรีดน้้าเชื้อจากปลาหว้าหน้านอ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 แสดงการดูดไข่ด้วย Flexible Catheter หรือสายยาง จากปลาหว้าหน้านอ 
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4. ความหนาแน่นท่ีเหมาะสมและการยอมรับอาหารด้วยอาหารโปรตีน 2 แบบในการอนุบาลลูกปลาหว้า
หน้านอจากธรรมชาติ 

การศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมและการยอมรับอาหาร ทดลองกับลูกปลาหว้าหน้านอจากธรรมชาติ 
ขนาด 2-3 กรัมโดยเลี้ยงในตู้กระจก ที่ความหนาแน่นต่างกัน 4 ระดับ คือ 4, 8, 12และ 16ตัวต่อลูกบาศก์เมตร (ภาพที่
10-11) และให้อาหารที่แตกต่างกัน 2 แบบคืออาหารเม็ดส้าเร็จรูป(โปรตีนไม่น้อยกว่า 32 เปอร์เซ็นต)์ และอาหาร
ผสม(ปลาเป็ดบดละเอียด : ร้าละเอียด : ปลาป่นอัตราส่วน 2 : 2 : 1, น้้ามันหมึก 0.5 เปอร์เซ็นต)์ โดยรูปแบบอาหาร
จะปั้นเป็นก้อนจมน้้า ให้อาหารจนปลาอิ่ม ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง (09.00 และ 15.00 น.) ทดลองเลี้ยงใน ระยะเวลา 
59 วัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10 ปลาหว้าหน้านอ ขนาด 2-3 กรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี11 การทดลองศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมและการยอมรับอาหารในตู้กระจก 
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ผลการทดลองพบว่าการเลี้ยงปลาหว้าหน้านอด้วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูป ปลามีน้้าหนักเฉลี่ยเร่ิมต้น เท่ากับ 
2.47±0.22, 2.71±0.24, 2.64±0.16และ2.72±0.07 กรัมความยาวเฉลี่ยเร่ิมต้น เท่ากับ 6.98±0.24, 6.89±0.14, 6.96±0.08 
และ 6.93±0.04เซนติเมตร ปลามีน้้าหนัก เพิ่มขึ้น 1.94±1.16, 1.86±0.04, 1.68±0.31และ .12±0.22กรัม ความยาว
เพิ่มขึ้น0.80±0.70, 0.94±0.10, 0.84±0.11และ 0.60±0.10 เซนติเมตรการเจริญเติบโต ต่อวัน เท่ากับ0.0329, 0.0315, 
0.0285และ 0.0190กรัม และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเท่ากับ  15.21, 15.89, 17.56และ 26.34ตามล้าดับ  (ตาราง
ที่ 3) ส่วนการเลี้ยงปลาหว้าหน้านอด้วยอาหารผสมพบว่ามีน้้าหนักเฉลี่ยเร่ิมต้น เท่ากับ 3.13±1.13, 3.63±1.08, 
2.84±0.59และ 3.16±0.65กรัม ความยาวเฉลี่ยเร่ิมต้น เท่ากับ 6.82±0.38, 6.88±0.16, 6.70±0.19และ 6.73±0.17 
เซนติเมตร ใช้ระยะเวลาการเลี้ยง 59 วัน ปลามีน้้าหนักเฉลี่ยสุดท้าย 4.68±0.44, 5.09±0.89, 4.35±0.27และ 4.18±0.23 
กรัม ความยาวเฉลี่ยสุดท้าย 7.75±0.05, 7.76±0.15, 7.67±0.20และ 8.30±0.44 เซนติเมตร มีน้้าหนักที่เพิ่มขึ้น 
1.55±1.26, 1.47±0.27, 1.50±0.40 และ 1.02±0.77 กรัมความยาวที่เพิ่มขึ้น 0.93±0.33, 0.86±0.07, 0.96±0.06และ 
0.93±0.19เซนติเมตรการเจริญเติบโตต่อวัน เท่ากับ 0.0263, 0.0249, 0.0254 และ 0.0173 กรัม และมีอัตราแลกเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อเท่ากับ 19.03, 20.07, 19.67, และ 28.92ตามล้าดับดังแสดงในตารางที่4 
 

ตารางท่ี 3แสดงผลการศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมและการยอมรับอาหารเม็ดส้าเร็จรูปปั้นก้อน 

  
ความหนาแน่น  (ตัว/ตารางเมตร)  

4 8 12 16 

ความยาวเฉลี่ยเร่ิมต้น (ซม.) 6.98±0.24 6.89±0.14 6.96±0.08 6.93±0.04 
น้้าหนักเฉลี่ยเร่ิมต้น (กรัม) 2.47±0.22 2.71±0.24 2.64±0.16 2.72±0.07 

ความยาวเฉลี่ยสุดท้าย (ซม.) 7.78±0.69 8.00±0.44 7.80±0.19 7.50±0.10 

น้้าหนักเฉลี่ยสุดท้าย (กรัม) 4.41±1.33 4.57±0.34 4.32±0.47 3.84±0.19 

ความยาวที่เพิ่มขึ้น (ซม.) 0.8±0.70 0.94±0.10 0.84±0.11 0.60±0.10 

น้้าหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม) 1.94±1.16 1.86±0.04 1.68±0.31 1.12±0.22 

อาหารที่ใช้ทั้งหมด (กก.) 0.0295 0.0295 0.0295 0.0295 

น้้าหนักเพิ่ม (กรัม/วัน) 0.0329 0.0315 0.0285 0.0190 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 15.21 15.86 17.56 26.34 
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ตารางท่ี 4แสดงผลการศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมและการยอมรับอาหารผสมปั้นก้อน 

  
ความหนาแน่น  (ตัว/ตารางเมตร) 

4 8 12 16 

ความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น (ซม.) 6.82±0.38 6.88±0.16 6.70±0.19 6.73±0.17 

น้้าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น (กรัม) 3.13±1.13 3.63±1.08 2.84±0.59 3.16±0.65 

ความยาวเฉลี่ยสุดท้าย (ซม.) 7.75±0.05 7.76±0.15 7.67±0.20 8.30±0.44 

น้้าหนักเฉลี่ยสุดท้าย (กรัม) 4.68±0.44 5.09±0.89 4.35±0.27 4.18±0.23 

ความยาวที่เพิ่มขึ้น (ซม.) 0.93±0.325 0.86±0.07 0.96±0.056 0.93±0.19 

น้้าหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม) 1.55±1.26 1.47±0.27 1.50±0.40 1.02±0.77 

อาหารที่ใช้ทั้งหมด (กก.) 0.295 0.295 0.295 0.295 

น้้าหนักเพิ่ม (กรัม/วัน) 0.0263 0.0249 0.0254 0.0173 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 19.03 20.07 19.67 28.92 
 

การวิเคราะห์คุณสมบัติของน ้า 
การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้้าในการทดลองศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมและการยอมรับอาหารในตู้

กระจกพบว่า อุณหภูมิน้้าอยู่ในช่วง 24-27 องศาเซลเซียส, ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)มีค่า 6.98-8.38, ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายน้้า (DO) พบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้าอยู่ในช่วง 4.0-6.0 มิลลิกรัม/ลิตร, ความเป็นด่างของ
น้้า มีค่าอยู่ระหว่าง 24-50มิลลิกรัม/ลิตร, ความกระด้างของน้้ามีค่าอยู่ในช่วง 24-92มิลลิกรัม/ลิตร, แอมโมเนียมีค่าอยู่
ในช่วง0-0.009มิลลิกรัม/ลิตร และไนไตรท์ มีค่าอยู่ในช่วง  0-0.5 มิลลิกรัม /ลิตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมดัง
แสดงในตารางที่ 5 

 

ตารางท่ี5แสดงคุณสมบัติของน้้าระหว่างการศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมและการยอมรับอาหารในตู้กระจก 
คุณสมบัติของน ้า อัตราความหนาแน่น (ตัว/ตารางเมตร) 

4 8 12 16 
อุณหภูมิน้้า (องศาเซลเซียส) 24-27 24-27 24-27 24-27 
ความเป็นกรดเป็นด่าง 6.99-7.87 7.24-7.94 7.10-8.07 6.98-8.38 
ออกซิเจนที่ละลายน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร)  4-6 4-6 4-6 4-6 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 20-50 24-50 24-50 20-50 
ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 24-60 32-92 28-64 32-68 
แอมโมเนีย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0-0.009 0-0.009 0-0.009 0-0.009 
ไนไตรท์ (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0 0-0.5 0 0 
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สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
  

1. การลดความบอบช้้าและปรับสภาพปลาธรรมชาติให้อยู่ในที่กักขัง โดยการพักเลี้ยงในน้้าเกลือที่ระดับ
ความเข้มข้นต่างๆ กัน 4 ระดับ และผสมยาเหลือง ( Acriflavin) ความเข้มข้น 0.5 ppm. พบว่าทุกชุดการทดลอง ไม่มี
การตาย โดยชุดการทดลองที่ 1 และ 2(0 และ 1 ppt.)ยังพบอาการบอบช้้า ซึ่งเห็นว่าล้าตัวมีรอยแดงช้้าต่างจากชุดการ
ทดลองที่ 3 และ 4(3 และ 5 ppt.)ทั้งนี้พบว่าปลาหว้าหน้านอทั้งหมดที่ท้าการทดลอง หายจากอาการบอบช้้าภายนอก 
เมื่อครบก้าหนด2สัปดาห์ สอดคล้องกับการทดลองของสมหวัง และสนธิพันธ์ (2537)ที่ศึกษาระดับความเข้มข้นของ
เกลือแกงที่เหมาะสม ในการเตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลาม้าที่มีบาดแผลบอบช้้าจากการรวบรวมจากแม่น้้าเจ้าพระยา 
พบว่า ระดับความเค็มของน้้า 5 และ 10 ppt. ไม่มีปลาตาย และแผลที่ได้รับความบอบช้้าจากการจับจะหายภายใน 2 
สัปดาห์เช่นกัน  ดังนั้น หากจะลดความบอบช้้าของปลาหว้าหน้านอที่รวบรวมมาจากธรรมชาติ สามารถที่จะน้ามา
พักเลี้ยงในที่กักขัง โดยผสมน้้าเกลือที่มีความเข้มข้น 3-5 ppt. พร้อมทั้งผสมยาเหลือง ความเข้มข้น 0.5 ppm. ภายใน
เวลา 2 สัปดาห์ ปลาหว้าหน้านอจะหายจากอาการบอบช้้าและเป็นปกติได้ 

2. การศึกษาพฤติกรรมยอมรับอาหารของปลาหว้าหน้านอ โดยทดลองเลี้ยงปลาแบบเดี่ยว และเลี้ยงปลา     
แบบรวมฝูงพบว่าปลาหว้าหน้านอที่เลี้ยงเด่ียว ขนาดเฉลี่ย 100 กรัมสามารถยอมรับอาหารได้ดี โดยสามารถรับ
อาหารได้โดยตรง ซึ่งไม่มีการแก่งแย่งอาหาร ในขณะที่การเลี้ยงแบบรวมฝูง พบว่าปลา หว้าหน้านอมีพฤติกรรมหวง
ถิ่น รักษาอาณาเขต ท้าให้ตัวที่อ่อนแอ อาศัยอยู่ในที่หลบซ่อน เป็นส่วนใหญ่ อาหารที่ให้ลงไป ซึ่งมีความคงตัวน้อย 
อาจจะละลาย มีการสูญเสียในน้้า แต่ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าปลาหว้าหน้านอที่ทดลองไม่ได้รับอาหารเพียงพอ 
เน่ืองจากอัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกับปลาหว้าหน้านอที่เลี้ยงแบบเดี่ยวอย่างมีนัยส้าคัญ  เมื่อวิเคราะห์
คุณสมบัติของน้้าในระหว่างการทดลองเลี้ยงปลาแบบเดี่ยวและเลี้ยงปลาแบบรวมฝูง พบว่า คุณสมบัติของน้้าอยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลา มี อุณหภูมิน้้าอยู่ในช่วง 24-27 องศาเซลเซียส ซึ่งการทดลองอยู่ระหว่างฤดูหนาว 
โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาในเขตร้อนควรอยู่ในช่วง  25-32 องศาเซลเซียส (ไมตรี, 2530) 
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) พบว่า อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยมีค่า  7.80-8.90 ซึ่งเป็นช่วง pH ปกติของแหล่งน้้า
ธรรมชาติ ที่มีค่าระหว่าง 5-9 (ไมตรี, 2530) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า (DO) พบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า
อยู่ในช่วง 4.0-6.0 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า ซึ่งไม่ควรมีค่าออกซิเจน     
ที่ละลายน้้าต้่ากว่า 3 มิลลิกรัม/ลิตร (ไมตรี, 2530) ความเป็นด่างของน้้า มีค่าอยู่ระหว่าง  26-46 มิลลิกรัม/ลิตร โดยค่า
ความเป็นด่างจะเป็นตัวควบคุมไม่ให้ pH ของน้้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (ไมตรี, 2530), ความกระด้างของน้้ามีค่า
อยู่ในช่วง  12-84 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งจัดเป็นน้้าอ่อน(จารุวรรณ, 2550), แอมโมเนีย มีค่า  อยู่ในช่วง 0-0.03มิลลิกรัม /
ลิตร และไนไตรท์ มีค่าอยู่ในช่วง0-0.5มิลลิกรัม/ลิตร 

3. อวัยวะสืบพันธุ์ปลาหว้าหน้านอ ขนาด 100-300 กรัม มีพัฒนาการของอวัยวะเพศอยู่ ระยะที่ 1 (Virgin) 
เป็นระยะที่ต่อมเพศปลายังไม่มีการพัฒนาต่อมเพศมีขนาดเล็กมาก มีต้าแหน่งอยู่ใกล้หรือแนบติดกระดูกสันหลัง
แสดงให้เห็นว่าปลาหว้าหน้านอ ขนาด 100-300 กรัม ยังไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ ทั้งนี้ปลาที่น้ามาทดลองไม่
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ทราบอายุที่แน่ชัด เนื่องจากเป็นปลาที่รวบรวมมาจากธรรมชาติ  ในขณะที่การศึกษาเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ในช่วงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนธันวาคม 2556  
 4. ความหนาแน่นที่เหมาะสมและการยอมรับอาหาร ของปลาหว้าหน้านอจากธรรมชาติ ขนาด 2-3 กรัมจาก
การทดลองเลี้ยง ในตู้กระจกที่ความหนาแน่นต่างกัน 4 ระดับ คือ 4, 8, 12 และ 16 ตัวต่อลูกบาศก์เมตรพบว่าอัตรา
ความหนาแน่นที่เหมาะสม ที่มีอัตรา การเจริญ เติบโต สูงสุดคือ ความหนาแน่น 4ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่ง การ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของสัตว์น้้ามีความสัมพันธ์ในลักษณะปฏิภาคผกผันกับระดับความหนาแน่น คือ 
เมื่อเลี้ยงสัตว์น้้าด้วยระดับความหนาแน่นมากขึ้น การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายจะลดลง เมื่อเลี้ยงปลาด้วย
ระดับความหนาแน่นมากขึ้นมีผลท้าให้เกิดการแข่นขันด้านต่างๆและสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อสัตว์น้้า 
(Hepher, 1967 ; Doyle and Talbot, 1986 ; Robinson and Doyle, 1990 ; Wang et al., 2000) การให้อาหารเม็ด
ส้าเร็จรูป ท้าให้ปลาหว้าหน้านอยอมรับอาหารได้ดีกว่าและมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสูงกว่าอาหารผสมที่จัดท้า
ขึ้นเอง และเมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของลูกปลาหว้าหน้านอจากการทดลองครั้งนี้อัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยของปลาหว้าหน้านอที่ได้รับอาหารผสมมีการเจริญเติบโตช้า เนื่องจากการอาหารผสมปั้นก้อนเป็นอาหารที่
ผู้วิจัยผสมขึ้นเอง อาจจะมีปริมาณสัดส่วนของพลังงานและโปรตีนที่ไม่เหมาะสม อาจจะเป็นสาเหตุให้ปลาหว้าหน้า
นอที่ได้รับอาหารผสมมีอัตราการเจริญเฉลี่ยน้อยกว่าปลาหว้าหน้านอที่ได้รับอาหารส้าเร็จรูป ซึ่งโปรตีนสามารถ
น้าไปสร้างเนื้อเยื่อได้ก็ต่อเมื่อมีระดับพลังงานและโปรตีนที่เหมาะสมหากอาหารปลาที่มีพลังงานน้อยเกินไป
ร่างกายจ้าเป็นต้องเผาผลาญโปรตีนเพื่อน้าไปใช้ในการด้ารงชีวิต และอาจ ไม่เหลือโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโต
(Pitcher and Hart, 1982)เมื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของน้้าในระหว่างการศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะส ม และการ
ยอมรับอาหารในตู้กระจกพบว่า คุณสมบัติของน้้าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลา โดย อุณหภูมิน้้าอยู่ในช่วง 
24-27 องศาเซลเซียส ซึ่งการทดลองอยู่ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาในเขต
ร้อนควรอยู่ในช่วง  25-32 องศาเซลเซียส (ไมตรี, 2530) ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) พบว่า อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 
โดยมีค่า6.98-8.38ซึ่งเป็นช่วง pH ปกติของแหล่งน้้าธรรมชาติ ที่มีค่าระหว่าง 5-9 (ไมตรี, 2530) ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายน้้า (DO) พบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้าอยู่ในช่วง 4.0-6.0 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า ซึ่งไม่ควรมีค่าออกซิเจนที่ละลายน้้าต้่ากว่า 3 มิลลิกรัม/ลิตร (ไมตรี, 2530)ความเป็นด่าง
ของน้้า มีค่าอยู่ระหว่าง  24-50 มิลลิกรัม/ลิตร โดยค่าความเป็นด่างจะเป็นตัวควบคุมไม่ให้ pH ของน้้าเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว (ไมตรี, 2530)ความกระด้างของน้้ามีค่าอยู่ในช่วง  24-92 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งจัดเป็นน้้าอ่อน(จารุวรรณ, 
2550) แอมโมเนียมีค่าอยู่ในช่วง0-0.009มิลลิกรัม/ลิตร และไนไตรท์ มีค่าอยู่ในช่วง0-0.5มิลลิกรัม/ลิตร 

 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
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1. จากการศึกษา พบว่า ปลาหว้าหน้านอ เป็นปลาที่มีลักษณะหวงถิ่นถ้าหากเลี้ยงรวมฝูงควรมีพื้นที่กว้าง 
หรือมีที่หลบซ่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการไล่และว่ายน้้าชนกัน อันจะเป็นสาเหตุ ให้เกิดความบอบช้้า เกิดการบาดเจ็บและ
อ่อนแอง่าย จึงควรเลี้ยงปลาที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยด้านต่างๆ เกี่ยวกับปลาหว้าหน้านอเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาสูตรอาหารที่
เหมาะสมในการเลี้ยง และขนาดหรืออายุ ของปลาหว้าหน้านอที่มีความสมบูรณ์เพศ พร้อมจะน้ามาท้าการเพาะพันธุ์
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดนครพนม ควรจะท้าการรวบรวมพันธุ์ปลาหว้าหน้านอไว้ให้เพียงพอต่อการ
ศึกษาวิจัยต่อไป 
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