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คาเฉลี่ยของความยาวเริ่มตน น้ําหนักเริ่มตน ความยาวสุดทาย น้ําหนักสุดทาย
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และอัตรารอดตายของปลารากกลวยที่เลี้ยงดวยอาหารตางกัน เปนระยะเวลา
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นอยกวา 40 เปอรเซ็นต
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การเลี้ยงปลารากกลวยเพื่อเปนพอแมพันธุในบอคอนกรีตดวยอาหารตางกัน 3 ชนิด ไดแก ไรแดง
เนื้อปลาสดสับ และอาหารผงสําเร็จรูปโปรตีนไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต ดําเนินการที่ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดลําปาง ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 เปนระยะเวลา 6 เดือน เริ่มการทดลอง
ปลารากกลวยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 9.28 + 0.66 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 3.81 + 0.03 กรัม เพศเมีย มี
ความยาวเฉลี่ย 10.92 + 0.62 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 6.72 + 0.02 กรัม เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
ปลารากกลวยเพศผู มีความยาวสุดทายเฉลี่ยเทากับ 9.59 ± 0.77, 9.59 ± 0.74 และ 9.36 ± 0.62 เซนติเมตร
น้ําหนักสุดทายเฉลี่ยเทากับ 4.37 ± 2.01, 3.84 ± 0.75 และ3.93 ± 0.54 กรัม น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวันเทากับ
0.011 ± 0.009, 0.005 ± 0.002 และ 0.003 ± 0.001 กรัม อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเทากับ 0.25 ±
0.19, 0.10 ± 0.05 และ 0.07 ± 0.04 เปอรเซ็นตตอวัน และมีสัดสวนความสมบูรณเพศ เทากับ 95.00 ±
5.77, 88.47 ± 4.47 และ 90.00 ± 0.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ พบวา มีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) สําหรับปลารากกลวยเพศเมีย มีความยาวสุดทายเฉลี่ยเทากับ 11.66 ± 0.65, 11.17 ± 0.76
และ 10.81 ± 0.65 เซนติเมตร และน้ําหนักสุดทายเฉลี่ย เทากับ 8.49 ± 0.14, 7.18 ± 1.19 และ 6.99 ±
0.96 กรัม ตามลําดับ พบวา ปลารากกลวยที่เลี้ยงดวยไรแดง มีความยาวสุดทายเฉลี่ยและน้ําหนักสุดทายเฉลี่ย
มากกวาปลารากกลวยที่เลี้ยงดวยเนื้อปลาสดสับ และอาหารผงสําเร็จรูปโปรตีนไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอวันเทากับ 0.012 ± 0.007, 0.090 ± 0.005 และ
0.047 ± 0.002 กรัม และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ เทากับ 0.16 ± 0.08, 0.10 ± 0.07 และ 0.47 ±
0.03 เปอรเซ็นตตอวัน พบวา มีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดานสัดสวนความสมบูรณ
เพศจากการสังเกตลักษณะภายนอก มีคาเทากับ 100.00 ± 0.00, 88.00 ± 4.47, 92.00 ± 4.47 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ พบวา ปลารากกลวยที่เลี้ยงดวยไรแดง มีสัดสวนความสมบูรณเพศสูงกวาปลารากกลวยที่เลี้ยงดวย
เนื้อปลาสดสับ และอาหารผงสําเร็จรูปโปรตีนไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
จากการทดลองพบวา อาหารทีเ่ หมาะสมตอการเลี้ยงปลารากกลวยใหเปนพอแมพันธุ คือ ไรแดง
คําสําคัญ : ปลารากกลวย การเลี้ยง อาหาร พอแมพันธุ
*ผูรับผิดชอบ : ๑๐๓ หมูที่ ๑ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ. ลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๔๘๒ ๕๕๙๔
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Broodstock Culture of Acantopsis choirorhynchos (Bleeker, 1854)
with Different Feeds in Concrete Tanks
Juthatip Lokitsathaporn1* Nutthapong Punyashthira1 Atthaphol Lokitsathaporn1 and
Taweepong Sripha2
1
Lampang Inland Fisheries Research and Development Center
2
Port in and Port out Fisheries Control Center Samutsakhon
Abstract
Broodstock of Horse-face loach Acantopsis choirorhynchos (Bleeker, 1854) were
cultured in concrete tanks and fed with Moina sp., fresh fish fillet and 40 % protein powder
feed. Experiment was conducted at Lampang Inland Fisheries Research and Development
Center for 6 months from February to July 2017. The average initial sizes of male were
9.28+0.66 cm in length and 3.81+0.03 g in weight and the average initial sizes of female were
10.92±0.62 cm in length and 6.72±0.02 g in weight. The results showed that the growth
parameters of male were not significantly different (p>0.05) among treatments as followings:
average total lengths of 9.59+0.77, 9.59+0.74 and 9.36+0.62 cm; average body weights of
4.37+2.01, 3.84+0.75 and 3.93+0.54 g; daily weight gains of 0.011+0.009, 0.005+0.002 and
0.003+0.001 g; specific growth rates of 0.25+0.19, 0.10+0.05 and 0.07+0.04 %/day; and
maturation rates of 95.00+5.77, 88.47+4.47 and 90.00+0.00 %, respectively. The average total
lengths of female were 11.66+0.65, 11.17+0.76 and 10.81+0.65 cm, respectively and average
body weights were 8.49+0.14, 7.18+1.19 and 6.99+0.96 g, respectively. Females fed with
Moina sp. was significantly higher than another treaments (p>0.05). Whereas, daily weight
gains were 0.012+0.007, 0.090+0.005 and 0.047+0.002 g, respectively and specific growth
rates were 0.16+0.08, 0.10+0.07 and 0.47+0.03 %/day, respectively and no significant
difference among treatments (p>0.05). But maturation rate of females fed with Moina sp.
showed significantly higher than females fed with fresh fish fillet and 40 % protein powder
feed (p<0.05). In conclusion, the suitable food for culturing Horse-face loach for broodstock
was Moina sp.
Key words : Acantopsis choirorhynchos (Bleeker, 1854), cultuing, food, broodstock
*Corresponding author : 103 Moo 1 Nichompatana, Muang, Lampang 52000 Tel. 054 825594
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คํานํา
ปลารากกล ว ย หรื อ ปลาซ อ นทราย มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร คือ Acantopsis chirorhynchos
(Bleeker, 1854) ชื่อภาษาอังกฤษ คือ Horse-face loach , Long-nose loach อยูในครอบครัว Cobitidae
(วงศปลาหมูแค) ลักษณะรูปหนาแหลมกวาพวกปลาคอวัง มีลําตัวเรียงยาวแบนขางเล็กนอยสีน้ําตาลออน ทอง
สีขาว แนวสันหลังมีแถบสั้นๆ สีน้ําตาลดํา แนวเสนขางตัวมีสีน้ําตาลเล็กพาดไปตามความยาวลําตัวขางละ 1
แถบ มีจุดสีน้ําตาลประมาณ 8 - 12 จุด หัวมีขนาดใหญเรียวแหลมและแบนขาง ตามีขนาดเล็กอยูคอนไปทาง
ดานบน บริเวณหนาตามีหนามแหลมเล็กๆ ปลายแยกเปน 2 แฉกซอนอยูใตรองผิวหนัง จงอยปากคอนขางยาว
แหลม และงุมต่ํา ริมฝปากบนมีรอยหยัก ริมฝปากลางคอนขางหนา มีหนวดสั้นๆ 3 คู ครีบหลังและครีบหางมีสี
น้ํ า ตาลอ อ น พบครั้ ง แรกที่ แ ม น้ํ า ในเมื อ งปาเล็ ม บั ง เกาะสุ ม าตรา อิ น โดนี เ ซี ย สํ า หรั บ ประเทศไทยพบ
แพรกระจายในแมน้ําเจาพระยา แมน้ํามูล แมน้ําสงคราม แมน้ําแมกลอง แมน้ําปตตานี แมน้ํายม และแมน้ําวัง
มักพบในบริเวณที่พื้นโคลนปนทราย พบอพยพไปบนพื้นที่น้ําทวมบาง นิสัยเปนปลากินเนื้อ กินสัตวหนาดิน
ขนาดเล็ก ขนาดที่พบใหญสุดมีความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร (สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด, 2553)
ในอดีตจังหวัดลําปาง สามารถพบปลารากกลวยจํานวนมากที่แมน้ําวัง ปจจุบันพบนอยมาก สาเหตุเกิดจาก
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงทําใหแหลงที่อยูอาศัย แหลงวางไข และเลี้ยงตัวออนในธรรมชาติ ไมเหมาะสม
รวมถึงปลารากกลวยเปนที่นิยมบริโภคมากในรูปของปลาแดดเดียว และราคาสูงระหวาง 800 - 1,000 บาทตอ
กิโลกรัม จึงทําใหมีการจับจากธรรมชาติ เพื่อบริโภคและจําหนายตามความตองการของตลาดมากขึ้น กอใหเกิด
การทําการประมงเกินศักยภาพของแหลงน้ํา หากปลอยใหเปนเชนนี้ตอไปปลาชนิดนี้อาจสูญพันธุได
ดังนั้น ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปาง ไดเล็งเห็นความสําคัญของปลารากกลวย จึงไดมี
การเพาะพั น ธุ แ ล ว ปล อ ยลงสู แ หล ง น้ํ า ธรรมชาติ เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ปลารากกล ว ยจากอดี ต การเพาะพั น ธุ
ปลารากกลวย ยังเปนการรวบรวมพอแมจากธรรมชาติมาเพาะพันธุ โดยตองมีพอแมพันธุสัตวน้ําที่สมบูรณเพศ
ซึ่งจะสามารถนํามาเพาะพันธุเพื่อการขยายพันธุสัตวน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ หากจะพัฒนาใหเปนสัตวน้ําทาง
เศรษฐกิจ จํ าเป น อย างยิ่ งที่ต อ งมีการศึก ษาชนิ ด ของอาหารที่เ หมาะสมสํ าหรั บ เลี้ ย งพอแมป ลารากกล ว ย
เนื่ อ งจากอาหารเป น บ อ เกิ ด ของพลั ง งานที่ ใ ช ใ นการดํ า รงชี วิ ต การเจริ ญ เติ บ โต และการสื บ พั น ธุ
(www.aquatoyou.com, 2558) ทั้งนี้ นัยนา และนิพนธ (2548) ไดเคยศึกษาการเลี้ยงพอแมปลารากกลวย
ดวยอาหารตางชนิดกัน คือ ไรแดง หนอนแดง และอาหารเม็ดโปรตีน 38 เปอรเซ็นต พบวา การใหไรแดง
พอ แม ป ลามี ความสมบู ร ณเ พศในสั ด ส ว นที่ ไ มแ ตกต า งกั น ทุ ก ชุ ด ทดลอง และให ขอ เสนอแนะว า การเลี้ ย ง
ปลารากกล ว ยควรฝกใหป ลากิน อาหารเม็ดสํ าเร็ จ รู ปป น เป น กอนให เ พิ่มขึ้น เพื่อที่จ ะได ศึกษาด านอาหารที่
เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปลารากกลวยเพื่อเรงการพัฒนาไข และเพิ่มอัตราฟกของไข ฉะนั้นการศึกษาการ
เลี้ ย งพอ แม พัน ธุ ป ลารากกล ว ยในบ อซีเ มนต ด ว ยอาหารที่ต างกั น ในครั้ งนี้ จึ ง วางแผนศึก ษาชนิ ด อาหารที่
เหมาะสมตอการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และความสมบูรณเพศของปลารากกลวยที่รวบรวมจากธรรมชาติ
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงพอแมพันธุปลาใหมีความสมบูรณเพศสามารถผลิตลูกพันธุปลาใหได
จํานวนมาก เพื่อปลอยคืนสูธรรมชาติ และอนุรักษพันธุปลาพื้นเมืองของจังหวัดลําปาง

4

ภาพที่ 1 ปลารากกลวย Acantopsis choirorhynchos (Bleeker, 1854)
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลารากกลวยที่เลี้ยงดวยอาหารตางกัน
2. เพือ่ เปรียบเทียบความสมบูรณเพศของปลารากกลวยทีเ่ ลี้ยงดวยอาหารตางกัน
วิธีดําเนินการ
1. การวางแผนการทดลอง
1.1 วางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design) เลี้ ยงปลา
รากกลวยดวยอาหารตางกัน 3 ชุดการทดลอง ๆ ละ 5 ซ้ํา ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 ใหไรแดง
ชุดการทดลองที่ 2 ใหเนื้อปลาสดสับ
ชุดการทดลองที่ 3 ใหอาหารผงสําเร็จรูป โปรตีนไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต
1.2 สถานที่และระยะเวลาการทดลอง
ดํ า เนิ น การทดลองที่ ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน้ํ า จื ด ลํ า ปาง ต.นิ ค มพั ฒ นา อ.เมื อ ง
จ.ลําปาง ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 เปนระยะเวลา 6 เดือน
2. วัสดุอุปกรณ
2.1 บอทดลอง
เตรียมบอคอนกรีตกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 เมตร ความสูง 0.36 เมตร จํานวน 15
บอ ทําความสะอาดบอ จากนั้นเติมน้ําระดับความลึก 20 เซนติเมตร มีระบบใหอากาศ โดยใชหัวทราย จํานวน
2 หัว (2 จุด)
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2.2 ปลาทดลอง
ปลาทดลองไดจากการรวบรวมในแหลงน้ําธรรมชาติในแมน้ําวัง ดวยเครื่องมือประมงอวน
ทับตลิ่ง จํานวน 484 ตัว นํามาเลี้ยงในถังไฟเบอรขนาด 1.5 x 2 เมตร ระดับความลึกประมาณ 20 เซนติเมตร
และคัดเลือกปลาที่แข็งแรง เพศผูความยาวเฉลี่ย 9.28 + 0.66 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 3.81 + 0.03 กรัม
เพศเมียความยาวเฉลี่ย 10.92 + 0.62 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 6.72 + 0.02 กรัม โดยฝกปลาทดลองให
คุนเคยกับสภาพกักขังและอาหารที่ใชเลี้ยงเปนระยะเวลา 2 สัปดาหกอนการทดลองจึงนํามาปลอยลงบอ
ทดลองที่เตรียมไว อัตราปลอย 20 ตัวตอบอ (เพศผูและเพศเมียอยางละ 10 ตัว)
2.3 อาหารทดลอง
2.3.1 ไรแดง นําไรแดงที่เพาะขยายพันธุภายในศูนยฯ มากรองดวยผากรองขนาดชองตา 24
ชองตอนิ้ว ฆาเชื้อดวยดางทับทิมความเขมขน 100 สวนในลานสวน นาน 10 นาที (อาคมและคณะ, 2544)
และลางน้ําสะอาดกอนใชเลี้ยงปลาทดลอง
2.3.2 เนื้อปลาสดสับ นําปลาที่ขอดเกล็ดแลวมาแลเอาเฉพาะเนื้อปลาและสับใหละเอียด ปน
เปนกอน แลวนํามาเลี้ยงปลาทดลอง
2.3.3 อาหารผงสําเร็จรูปโปรตีนไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต นําอาหารผงสําเร็จรูปผสมกับน้ํา
ประมาณ 30 เปอรเซ็นต พอปนเปนกอนได แลวจึงนํามาเลี้ยงปลาทดลอง
3. วิธีการทดลอง
3.1 การใหอาหาร
ใหอาหารตามแผนการทดลอง โดยใหอาหารปลารากกลวยกินจนอิ่ม วันละ 2 ครั้ง เวลา
09.00 น. และ 15.00 น.
3.2 การเปลี่ยนถายน้ํา
ทําการเปลี่ยนถายน้ํา 50 เปอรเซ็นต ของบอทุกสัปดาห หลังจากเปลี่ยนถายน้ําแลวเติมน้ําให
ไดตามระดับเดิมที่กําหนด
3.3 การวิเคราะหคุณภาพน้ํา
วิเคราะหคุณภาพน้ําในบอทดลอง สัปดาหละ 1 ครั้ง เวลา 09.00 - 10.00 น. โดยวิเคราะห
พารามิเตอรตางๆ ดังนี้
3.3.1 อุณหภูมิน้ํา มีหนวยเปนองศาเซลเซียส ดวยเทอรโมมิเตอร
3.3.2 ความเปนกรดเปนดาง (pH) ดวยเครื่องวัดคาความเปนกรดเปนดาง (pH - meter)
ยี่หอ HANNA รุน HI 991001
3.3.3 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (Dissolved oxygen) มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร
ดวยวิธีไตเตรท ตามวิธีกลาวอางโดยไมตรี และจารุวรรณ (2528)
3.3.4 ความเปนดาง (Alkalinity) มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตรของแคลเซียมคารบอเนต ดวย
วิธีไตเตรท ตามวิธีกลาวอางโดยไมตรี และจารุวรรณ (2528)
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3.3.5 ความกระดาง (Hardness) มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตรของแคลเซียมคารบอเนต
ดวยวิธีไตเตรท ตามวิธีกลาวอางโดยไมตรี และจารุวรรณ (2528)
3.3.6 แอมโมเนียรวม (Total ammonia) มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร ดวยเครื่อง
spectrophotometer ยี่หอ HACH รุน DR4000
3.4 การเก็บขอมูล
ทําการเก็บขอมูลโดยชั่งน้ําหนัก และวัดความยาวของปลารากกลวย ครั้งละ 10 ตัว (เพศผู
5 ตัว เพศเมีย 5 ตัว) ของตัวอยาง และตรวจนับจํานวนปลารากกลวยทุกเดือน เพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโต
และอัตรารอดตาย ใชระยะเวลาการทดลอง 6 เดือน
4. การวิเคราะหคุณภาพอาหาร
วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของอาหารที่ใชในการทดลองทั้ง 3 ชนิด ไดแก ไรแดง เนื้อปลาสด
สับ และ อาหารผงสําเร็จรูปโปรตีนไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต โดยวิเคราะหปริมาณโปรตีน ไขมัน ความชื้น เถา
และเยื่อใย ดวยวิธีของ AOAC (2016)
5. การตรวจสอบความสมบูรณเพศปลา
ทําการตรวจสอบเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ดังนี้
5.1 การสังเกตลักษณะภายนอก โดยสังเกตจากบริเวณสวนทองของปลาเพศเมียจะมีลักษณะอูม
เปง นิ่ม ผนังทองบาง และชองเพศขยายมีสีแดงเรื่อๆ สวนปลาเพศผูมีลักษณะลําตัวเรียวยาวไดสัดสวน เมื่อรีด
บริเวณทองมีน้ําเชื้อสีขาวขุนไหลออกมา
5.2 การศึกษาทางเนื้อเยื่อ โดยใชเครื่อง Automatic tissue processor สุมปลาทดลองบอละ
10 ตัว (เพศผู 5 ตัว เพศเมีย 5 ตัว) ตัดเอาเฉพาะสวนทอง เก็บรักษาในสารละลายฟอรมาลิน 10 เปอรเซนต
โดยใหน้ํายามีปริมาตร 20 เทาของเนื้อเยื้อที่ดอง และดองในน้ํายาอยางนอย 24 ชั่วโมง กอนนํามาผานขั้นตอน
ต างๆ ตามวิ ธี ม าตรฐาน Humason (1979) เพื่อ ให เ กิ ด การแทรกตั ว ของพารากลาส (infiltration) โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
5.2.1 ตัดเนื้อเยื่อสวนของ testis และ ovary ดวยเครื่อง microtome หนาประมาณ 5 - 6
ไมครอน นําไปลอยในน้ําอุนอุณหภูมิ 45 - 50 องศาเซลเซียส
5.2.2 ใชแผนสไลดชอนตัวอยางที่สมบูรณขึ้นนําวางบนเครื่องอุนสไลด (Slide warmer) ทิ้งไว
ไมต่ํากวา 3 ชั่วโมง
5.2.3 นําสไลดที่มีเนื้อเยื่อติดแนนแลวมาผานขบวนการยอมสี hematoxylin และ eosin
(H&E) ตามวิธีของ Humason (1979)
5.2.4 นําสไลดถาวร (permanent slide) มาศึกษาขั้นตอนการพัฒนาของอวัยวะเพศผู และ
เพศเมียภายใตกลองจุลทรรศน
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5.2.4.1 การพัฒนาของอวัยวะเพศผูตามวิธีของ Hoffman et al. (1980) โดยแบงเปน
4 ระยะคือ
ระยะที่ 1 ระยะฟก เปนระยะที่เริ่มตนของการเจริญเติบโตของอัณฑะ ทอ
semini ferous tubules มีเยื่อ germinal epithelium ชั้นเดียวเห็น spermatogonia และ primary
spermatocyte อยูในทอและเห็น นิวคลีโอลัสขนาดใหญติดสีน้ําเงินและมี sertoil cell เปนชั้นบางๆ
ระยะที่ 2 ระยะพัฒนา seminiferous tubules มีขนาดใหญขึ้นผนังทอเห็น
ชัดเจนขึ้นและเห็นชั้นบางๆของ sertoil cell มี primary spermatocyte ซึ่งมีไซโตพลาสซึมนอยและมีนิวคลี
โอไลเล็กๆ ชั้นถัดไปมี secondary spermatocyte ซึ่งติดสี eosin จางๆซึ่งในชั้นนี้จะพบ secondary
spermatocyte จํานวนมากถัดออกมาจึงพบ spermatid ขนาดเล็ก
ระยะที่ 3 ระยะพรอมสืบพันธุ ผนังของทอเห็นเปนแถบของ sertoil cell
ขนานไปกับผนังทอและเนื้อเยื่ อของถุงน้ําเชื้ อจะเต็มไปดว ย spermatozoa ซึ่งบริ เวณส วนกลางของ
seminiferous tubules จะเห็นตัว sperm ยอมติดสีน้ําเงินเห็นเปนจุดๆ อัดกันแนน
ระยะที่ 4 ระยะหลังสืบพันธุ หลังจากปลอยน้ําเชื้อออกไปแลว seminiferous
tubules จะยุบตัว แตภายในทอจะมี sperm คางอยูบาง แตหลังจากนั้นอัณฑะพัฒนาตัวขึ้นและมีการพัฒนา
ของเซล sperm ในฤดูกาลตอไป
5.2.4.2 การพัฒนาของอวัยวะเพศเมียตาม Robb (1982) โดยแบงออกเปน 7 ระยะ
คือ
ระยะที่ 1 (immature) ไข (primary oocyte) มีขนาดเล็กติดสีชมพูจางอยู
รวมกันเปนกลุม มีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันลอมรอบ มีนิวเคลียสขนาดใหญอยูตรงกลาง ยอมติดสีน้ําเงินมวง และมี
นิวคลีโอลัส เปนเม็ดกลมๆ ติดสีมวงเขมกระจายอยูโดยรอบ รูปทรงของไขมีทั้งกลมและสี่เหลี่ยม
ระยะที่ 2 (1/4 ripe) จะเห็นไซโตพลาสซึมดานชิดนิวเคลียสจะมารวมกัน
แนนเปนเม็ดๆ (granular cytoplasm) และติดสีมวงมากกวาไซโตพลาสซึมที่อยูขอบนอกนิวเคลียส เรียบและ
ยังไมเพิ่มขนาดใหญขึ้น
ระยะที่ 3 (2/3 ripe) ขอบนิวเคลียสเริ่มขรุขระ follicle แยกเปน 2 ชั้นคือ
ชั้นของ Zona radiata และชั้น Granulosa cell ไขแดง (Yolk) ที่กาลังพัฒนากระจายทั่วไปและเริ่มมีชองวาง
(Vacuole) แผเขาไปในไซโตพลาสซึม
ระยะที่ 4 (3/4 ripe) เยื่อหุมนิวเคลียสหายไป เม็ดไขแดง (yolk granules) มี
ความหยาบมากขึ้นและอยูอยางกระจัดกระจายในไซโตพลาสซึม
ระยะที่ 5 (ripe) นิวเคลียสถูกหุมดวยเม็ดไขแดงจนเกือบมิด ภายใน
ไซโตพลาสซึมเต็มไปดวยเม็ดไขแดง และกอนไขแดง
ระยะที่ 6 (mature) ในชวงระหวางระยะที่ 5 และ 6 oocyte จะดูดน้ําเขา
ทําใหไขโปรงแสง และมีปริมาณเพิ่มขึ้นทําใหหลุดจาก follicle สูชองวางในลําตัว (lumen) กอนผานออกทาง
ทอนําไข ไขที่ตกจะมีผนังหนา และภายในไซโตพลาสซึม เต็มไปดวย yolk granules ซึ่งยอมติดสีสมแดง
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ระยะที่ 7 (spent) ไขถูกปลอยออกทําให follicle วางเปลา พบ germinal
cell จํานวนมาก
6. การวิเคราะหขอมูล
เมื่อสิ้นสุดการทดลองนําขอมูลที่บันทึกระหวางการทดลอง มาประเมินหาคาพารามิเตอรตางๆ
เพื่อใชเปนตัวแทนการศึกษา ไดแก น้ําหนักตัว ความยาวลําตัว น้ําหนักเพิ่มตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
รวมทั้งอัตราการรอดตาย ในแตละชุดทดลอง ดังนี้
6.1 น้ําหนักตัว (กรัม) ชั่งน้ําหนักตัวปลาหนวยเปนกรัม และหาคาเฉลี่ยเปนน้ําหนักตอตัว
6.2 ความยาวลําตัว (เซนติเมตร) วัดความยาวลําตัว และหาคาความยาวเฉลี่ยตอตัว
6.3 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific growth rate, เปอรเซ็นตตอวัน)
=

(ln น้ําหนักปลาสุดทาย - ln น้ําหนักปลาเริ่มตน)
ระยะเวลาเลี้ยง (วัน)

x 100

6.4 อัตรารอดตาย (Survival rate, เปอรเซ็นต)
=

จํานวนปลาที่สิ้นสุดการทดลอง
จํานวนปลาเมื่อเริ่มตนการทดลอง

x 100

นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติแบบ One way Anova แลวเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของชุดการทดลองในแตละชุดขอมูลที่นํามาวิเคราะหดวยวิธี Duncan’s new
multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต การวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป
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ผลการศึกษา
การเลี้ยงปลารากกลวยในบอคอนกรีตกลมดวยอาหารตางกัน 3 ชนิด คือ ไรแดง เนื้อปลาสดสับ
และอาหารผงสําเร็จรูปโปรตีนไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต เริ่มการทดลองปลารากกลวย เพศผูมีความยาวเฉลี่ย
9.47 ± 0.52, 9.36 + 0.74 และ 9.01 + 0.63 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 3.80 ± 0.09, 3.81 + 0.11 และ
3.81 + 0.14 กรัม สวนเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 11.33 ± 0.31, 10.90 + 0.65 และ 10.52 + 0.55
เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 6.72 ± 0.17, 6.72 + 0.20 และ 6.72 + 0.19 กรัม ตามลําดับ ดําเนินการเลี้ยง
เปนระยะเวลา 6 เดือน มีผลการทดลองดังนี้
1. การเจริญเติบโต
1.1 ความยาวสุดทายเฉลี่ย
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลารากกลวยเพศผู มีความยาวสุดทายเฉลี่ยเทากับ 9.59 ± 0.77,
9.59 ± 0.74 และ 9.36 ± 0.62 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหคาทางสถิติ พบวา มีความแตกตางอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สวนปลารากกลวยเพศเมีย มีความยาวสุดทายเฉลี่ยเทากับ 11.66 ± 0.65,
11.17 ± 0.76 และ10.81 ± 0.65 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหคาทางสถิติ พบวา ปลารากกลวย
เพศเมียที่เลี้ยงดวยไรแดง มีความยาวสุดทายเฉลี่ยมากกวาปลารากกลวยเพศเมียที่เลี้ยงดวย เนื้อปลาสดสับ
และอาหารผงสําเร็จรูปโปรตีนไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1)
1.2 น้ําหนักสุดทายเฉลี่ย
เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง ปลารากกล ว ยเพศผู มีน้ําหนั กสุ ดทายเฉลี่ ยเทากับ 4.37 ± 2.01,
3.84 ± 0.75 และ3.93 ± 0.54 กรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหคาทางสถิติ พบวา มีความแตกตางอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สวนปลารากกลวยเพศเมีย มีน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยเทากับ 8.49 ± 0.14, 7.18 ±
1.19 และ 6.99 ± 0.96 กรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหคาทางสถิติ พบวาปลารากกลวยเพศเมียที่เลี้ยงดวย
ไรแดง มีน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยมากกวาปลารากกลวยเพศเมียที่เลี้ยงดวยเนื้อปลาสดสับ และอาหารผงสําเร็จรูป
โปรตีนไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1)
1.3 น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลารากกลวยเพศผู มีน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวันเทากับ 0.011 ± 0.009,
0.005 ± 0.002 และ 0.003 ± 0.001 กรัม ตามลําดับ สวนปลารากกลวยเพศเมีย มีน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน
เทากับ 0.012 ± 0.007, 0.090 ± 0.005 และ 0.047 ± 0.002 กรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหคาทางสถิติ
พบวา มีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ทั้งเพศผูและเพศเมีย (ตารางที่ 1)
1.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลารากกลวยเพศผู มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเทากับ 0.25 ±
0.19, 0.10 ± 0.05 และ 0.07 ± 0.04 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ สวนปลารากกลวยเพศเมีย มีอัตรา
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การเจริญเติบโตจําเพาะเทากับ 0.16 ± 0.08, 0.10 ± 0.07 และ 0.47 ± 0.03 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ
เมื่อวิเคราะหคาทางสถิติ พบวา มีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ทั้งเพศผูและเพศเมีย
(ตารางที่ 1)
2. อัตรารอดตาย
จากการทดลอง พบวา ปลารากกลวยเพศผู มีอัตรารอดตาย 100 + 0.00, 92.00 + 4.47 และ
94.00 + 5.48 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหคาทางสถิติ พบวา อาหารทั้ง 3 ชุดการทดลองไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ปลารากกลวยเพศเมีย มีอัตรารอดตาย 100 + 0.00, 96.00 +
5.48 และ 94.04 + 5.48 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหคาทางสถิติ พบวา อาหารทั้ง 3 ชุดการทดลอง
ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยของความยาวเริ่มตน น้ําหนักเริ่มตน ความยาวสุดทาย น้ําหนักสุดทาย น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย
ต อ วั น อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตจํ า เพาะ สั ด ส ว นความสมบู ร ณ เ พศ และอัต ราการรอดตายของ
ปลารากกลวยที่เลี้ยงดวยอาหารตางกัน เปนระยะเวลา 6 เดือน
ชุดการทดลอง
เพศผู
ความยาวเริ่มตนเฉลี่ย (เซนติเมตร)
น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย (กรัม)
ความยาวสุดทายเฉลี่ย (เซนติเมตร)
น้ําหนักสุดทายเฉลี่ย (กรัม)
น้ําหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอวัน (มิลลิกรัมตอวัน)
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลีย่ (เปอรเซ็นตตอวัน)
สัดสวนความสมบูรณเพศเฉลี่ย (เปอรเซ็นต)
อัตราการรอดตายเฉลี่ย (เปอรเซ็นต)
เพศเมีย
ความยาวเริ่มตนเฉลี่ย (เซนติเมตร)
น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย (กรัม)
ความยาวสุดทายเฉลี่ย (เซนติเมตร)
น้ําหนักสุดทายเฉลี่ย (กรัม)
น้ําหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอวัน (มิลลิกรัมตอวัน)
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย (เปอรเซ็นตตอวัน)
สัดสวนความสมบูรณเพศเฉลี่ย (เปอรเซ็นต)
อัตราการรอดตายเฉลี่ย (เปอรเซ็นต)

ไรแดง

เนื้อปลาสดสับ

อาหารผงสําเร็จรูป
โปรตีนไมนอยกวา 40%

9.47 ± 0.52
9.36 ± 0.74
3.80 ± 0.09
3.81 ± 0.11
a
9.59 ± 0.77
9.59 ± 0.74a
4.37 ± 2.01a
3.84 ± 0.75a
0.011 ± 0.009a 0.005 ± 0.002a
0.25 ± 0.19a
0.10 ± 0.05a
95.00 ± 5.77a 88.47 ± 4.47a
100.00 ± 0.00a 92.00 ± 4.47a

9.01 ± 0.63
3.81 ± 0.14
9.36 ± 0.62a
3.93 ± 0.54a
0.003 ± 0.001a
0.07 ± 0.04a
90.00 ± 0.00a
94.00 ± 5.48a

11.33 ± 0.31
6.72 ± 0.17
11.66 ± 0.65a
8.49 ± 1.44a
0.012 ± 0.007a
0.16 ± 0.08a
100.00 ± 0.00a
100.00 ± 0.00a

10.50 ± 0.55
6.72 ± 0.19
10.81 ± 0.65b
6.99 ± 0.96b
0.047 ± 0.002a
0.47 ± 0.03a
92.00 ± 4.47b
94.04 ± 5.48a

10.90 ± 0.65
6.72 ± 0.20
11.17 ± 0.76b
7.18 ± 1.19b
0.090 ± 0.005a
0.10 ± 0.07a
88.00 ± 4.47b
96.00 ± 5.48a

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวนอนเดียวกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
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3. สัดสวนความสมบูรณเพศ
3.1 การสังเกตลักษณะภายนอก
3.1.1 การพัฒนาของอวัยวะเพศผู
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง บริเวณชองทองของปลารากกลวยเพศผู จะคอนขางใสจน
สามารถมองเห็น ถุงน้ําเชื้อ (testis) เปนถุงสีขาวยาวเรียวตามความยาวของชองทอง เมื่อกดเบาๆ บริเวณชอง
เพศจะมีน้ําขาวขุนไหลออกมา และพบวา มีสัดสวนความสมบูรณเพศ เทากับ 95.00 ± 5.77, 88.47 + 4.47
และ 90.00 + 0.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหคาทางสถิติ พบวา ปลารากกลวยเพศผูที่เลี้ยงดวย
ไรแดง เนื้อปลาสดสับ และอาหารผงสําเร็จรูปโปรตีนไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต มีสัดสวนความสมบูรณเพศ ที่
มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1 และภาพที่ 2)
3.1.2 การพัฒนาของอวัยวะเพศเมีย
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง บริเวณชองทองของปลารากกลวยเพศเมีย จะคอนขางใสจน
สามารถมองเห็น รังไข (ovary) เปนถุงสีขาวอมชมพูยาวตามความยาวของชองทอง เมื่อกดเบาๆ บริเวณชอง
เพศจะมีเม็ดไขสีขาวอมชมพูจนถึงแดง ไหลออกมา และพบวา มีสัดสวนความสมบูรณเพศ เทากับ 100.00 +
0.00, 88.00 + 4.47 และ 92.00+4.47 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหคาทางสถิติ พบวา ปลารากกลวย
เพศเมียที่เลี้ยงดวยไรแดง มีสัดสวนความสมบูรณเพศสูงกวาปลารากกลวยเพศเมียที่เลี้ยงดวยเนื้อปลาสดสับ
และอาหารผงสําเร็จรูประดับโปรตีนไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1
และภาพที่ 2)

เพศเมีย
เพศผู ้

นําเชือ
ไข่

ภาพที่ 2 ลักษณะรูปรางของปลารากกลวยเพศผูและเพศเมีย เมื่อมีความสมบูรณเพศ
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3.2 การศึกษาทางเนื้อเยือ่ โดยใชเครื่อง Automatic tissue processor
3.2.1 การพัฒนาของอวัยวะเพศผู
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวา ปลารากกลวยเพศผูทุกชุดการทดลอง มีการพัฒนาของ
เนื้อเยื่ออวัยวะสืบพันธุอยูในระยะพรอมสืบพันธุ (ระยะที่ 3) โดยตัว sperm ยอมติดสีน้ําเงินเปนจุดๆ อัดกัน
แนน (ภาพที่ 3)

sperm

ภาพที่ 3 ภาพตัดขวางของถุงน้ําเชื้อ (testis) ของปลารากกลวยเพศผู (กําลังขยาย x100)
3.2.2 การพัฒนาของอวัยวะเพศเมีย
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวา ปลารากกลวยเพศเมียทุกชุดการทดลอง มีการพัฒนา
ของเนื้อเยื่ออวัยวะสืบพันธุอยูในระยะ mature (ระยะที่ 6) โดยภายในไซโตพลาสซึม เต็มไปด วย yolk
granules ซึ่งยอมติดสีสมแดง (ภาพที่ 4)
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yolk granules

ภาพที่ 4 ภาพตัดขวางของรังไข (ovary) ของปลารากกลวยเพศเมีย (กําลังขยาย x100)
4. คุณภาพน้ํา
คุณภาพน้ําในบอทดลองเลี้ยงปลารากกลวยดวยอาหารตางกัน 3 ชนิด คือ ไรแดง เนื้อปลาสดสับ
และอาหารผงสําเร็จ รูปโปรตี นไมนอยกวา 40 เปอร เซ็นต จากการวิเคราะหขอมูลคุณภาพน้ํา ตั้งแตเ ดือน
กุมภาพัน ธ ถึงเดื อนกรกฎาคม 2560 อุณหภู มิน้ํ ามีคาเฉลี่ ย ระหว าง 25.4 - 29.6 องศาเซลเซีย ส ปริ มาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํ า มีคาเฉลี่ยระหว าง 2.0 - 10.0 มิลลิกรัมต อลิต ร ความเปนด าง มีคาเฉลี่ ยระหวาง
34 - 170 มิลลิกรัมตอลิตร ความกระดาง มีคาเฉลี่ยระหวาง 100 - 200 มิลลิกรัมตอลิตร ความเปนกรดเปน
ดาง มีคาเฉลี่ยระหว าง 7.1 - 8.5 ปริมาณแอมโมเนียรวม มีคาเฉลี่ ยระหวาง 0.00 - 2.40 มิลลิ กรัมตอลิต ร
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ชวงคุณภาพน้ําในบอทดลองระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนกรกฎาคม 2560
คุณภาพน้ํา
อุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส)
ความเปนกรดเปนดาง
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา
(มิลลิกรัมตอลิตร)
ความเปนดาง (มิลลิกรัมตอลิตร)
ความกระดาง (มิลลิกรัมตอลิตร)
ปริมาณแอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมตอลิตร)

ไรแดง
25.4 - 29.6
7.1 - 8.5
2.0 - 10
51.0 - 153.0
100.0 - 150.0
0.0 - 2.4

ชุดการทดลอง
อาหารผงสําเร็จรูปโปรตีน
เนื้อปลาสดสับ
ไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต
26.1 - 29.2
25.4 - 29.2
7.1 - 7.8
7.5 - 8.2
2.0 - 7.0
2.0 - 8.0
34.0 - 170.0
100.0 - 150.0
0.0 - 1.4

51.0 - 153.0
100.0 - 200.0
0.1 - 1.4
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สรุปและวิจารณผล
การทดลองเลี้ยงปลารากกลวยที่รวบรวมจากธรรมชาติดวยอาหารตางชนิดกัน 3 ชนิด ไดแก
ไรแดง เนื้อปลาสดสับ และอาหารผงสําเร็จรูปโปรตีนไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต พบวา อัตราการเจริญเติบโต
และอัตรารอดตายของปลารากกลวยทั้งเพศผู และเพศเมียที่เลี้ยงดวยอาหารทั้ง 3 ชนิด ไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ แสดงวา ปลารากกลวยสามารถกินอาหารไดทั้ง 3 ชนิด
เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ําในบอทดลอง พบวาคาอุณหภู มิน้ํ า ปริ มาณออกซิเ จนที่ล ะลายในน้ํ า
ความเป น ด าง ความกระดาง ความเปน กรดเป น ด าง และปริ มาณแอมโมเนี ย รวม มีคาอยู ในช ว งที่สั ต ว น้ํ า
สามารถเจริญเติบโตได (ไมตรีและจารุวรรณ, 2528)
ผลการศึกษาความสมบูรณเพศจากลักษณะภายนอกปลารากกลวย พบวา ปลารากกลวยเพศผูที่
เลี้ยงดวยอาหารทั้ง 3 ชนิด (ไรแดง เนื้อปลาสดสับ และอาหารผงสําเร็จรูปโปรตีนไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต)
มีสัดสวนความสมบูรณเพศไมแตกต างกัน ส วนการพัฒนาเนื้อเยื่ออวัย วะสืบพัน ธุอยูในระยะพรอมสืบพัน ธุ
(ระยะที่ 3) สําหรับปลารากกลวยเพศเมียที่เลี้ยงดวยไรแดง มีสัดสวนความสมบูรณเพศสูงกวาการเลี้ยงดวย
อาหารผงสําเร็จรูปโปรตีนไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต และเนื้อปลาสดสับ สวนการพัฒนาเนื้อเยื่ออวัยวะสืบพันธุ
อยูในระยะ mature (ระยะที่ 6) ทั้งนี้เนื่องจากไรแดงเปนอาหารมีชีวิตที่มีเอนไซมชวยยอยอาหาร มีคุณคาทาง
อาหารสูงเปนแหลงโปรตีนสําหรับสัตวน้ํา (Taghavi et al., 2013) เชนเดียวกับการศึกษาของ Dabrowski
and Culver (1991) และ อมรรัตนและบุษกร (2543) กลาววา อาหารมีชีวิตมีเอนไซมชวยในการยอยอาหาร
และกรดอะมิโนที่ปลาใชไดทันที จึงมีผลทําใหปลารากกลวยที่เลี้ยงดวยไรแดง มีความสมบูรณเพศสูงกวาปลา
รากกลวยที่เลี้ยงดวยอาหารชนิดอื่น ทั้งยังแสดงใหเห็ นวา ปลารากกลวยเพศเมีย มีความตองการอาหารที่
เหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุและความสมบูรณเพศสูงกวาปลารากกลวยเพศผู เพราะตองสราง และสะสม
โยลค (vitrellogenesis) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Sehriban and Yilmaz (2009) ที่วาตองมีการสะสม
พลังงานโดยใชพลังงานที่ไดจากการกินอาหารมาพัฒนาอวัยวะสืบพันธุใหสมบูรณพรอมในการสืบพันธุ ทั้งนี้ไร
แดงเปนอาหารที่มีชีวิตที่สอดคลองกับพฤติกรรมการกินอาหารของปลารากกลวยในธรรมชาติ เนื่องจากใน
ธรรมชาติปลารากกลวยกินอาหารจําพวกแพลงตอน ไรน้ํา และตัวออนแมลงน้ํา (สุจินต และอรุณ,ี 2552)
สรุ ป ได ว า อาหารที่ เ หมาะสมในการเลี้ ย งปลารากกล ว ยเพศเมี ย คื อ ไรแดง ในขณะที่
ปลารากกล ว ยเพศผู ส ามารถเลี้ ย งด ว ย ไรแดง เนื้ อ ปลาสดสั บ และอาหารผงสํ าเร็ จ รู ป โปรตี น ไม น อยกว า
40 เปอรเซ็นต ซึ่งใหผลดานความสมบูรณเพศไมตางกัน
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ขอเสนอแนะ
1. ควรศึกษาการเลี้ยงพอแมปลารากกลวยดวยอาหารสําเร็จรูปดวยการเสริมวิตามิน อี ในอาหาร
ที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถพัฒนาระบบอวัยวะสืบพันธุไดอยางสมบูรณ
2. ควรศึกษาอาหารที่เหมาะสมในการอนุ บาลลู กปลารากกล ว ย เพื่อที่จ ะไดอนุ บ าลลู กพัน ธุ
ปลารากกลวยใหมีอัตรารอดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะไดปลอยคืนสูธรรมชาติ และอนุรักษพันธุปลาพื้นเมืองของจังหวัด
ลําปางตอไป
3. ควรมีการศึกษาการเลี้ยงปลารากกลวยจากการเพาะเลี้ยงเปนพอแมพันธุ เพื่อทดแทนการ
รวบรวมพอแมพันธุจากธรรมชาติ
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ตารางผนวกที่ 1 ปริมาณสารอาหารของไรแดง เนื้อปลาสดสับ และอาหารผงสําเร็จรูปโปรตีนไมนอยกวา 40
เปอรเซ็นต
ปริมาณสารอาหาร

ชนิดอาหาร

โปรตีน

กาก(เยื่อใย)

ไขมัน

ความชื้น

เถา

ไรแดง*

68.16 %

1.72 g/100g

0.91 g/100g

91.99 g/100g

0.5 g/100g

เนื้อปลาสดสับ*

89.91 %

0.14 g/100g

0.87 g/100g

80.06 g/100g

1.56 g/100g

อาหารผงสําเร็จรูปโปรตีน
ไมนอยกวา 40 %**

48.64 ± 0.21%

1.05 ± 0.06%

5.1 ± 1.10%

9.71 ± 0.01%

9.53 g/100g

หมายเหตุ : * โปรตีน
กาก(เยื่อใย)
ไขมัน
ความชื้น
เถา
** โปรตีน
กาก(เยื่อใย)
ไขมัน
ความชื้น
เถา

วิเคราะหดวยวิธี AOAC (2016) 991.20
วิเคราะหดวยวิธี AOAC (2010) 978.10
วิเคราะหดวยวิธี AOAC (2016) 954.02
วิเคราะหดวยวิธี AOAC (2016) 930.15
วิเคราะหดวยวิธี AOAC (2016) 942.05
วิเคราะหดวยวิธี AOAC (2016) 984.13
วิเคราะหดวยวิธี Fibrebag method
วิเคราะหดวยวิธี Soxhlet method 2000
วิเคราะหดวยวิธี Moisture in animal Feed (7.007) official method of Analysis 1990,
AOAC 15th ed.
วิเคราะหดวยวิธี AOAC (2016) 942.05

