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การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับการเพาะและอนุบาลปลาหูชาง
Platax orbicularis (Forsskal, 1775)

สามารถ เดชสถิตย, ไพบูลย บุญลิปตานนท, อาคม สิงหบุญ และ พิกุล ไชยรัตน
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ ตู ป.ณ.28 อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
บทคัดยอ
รวบรวมพอ แม พัน ธุ ปลาหูชางจากธรรมชาติจํา นวน 15 ตัว เพศเมีย 12 ตัว ความยาวเฉลี่ย
29.4 ± 2.5 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 1.1± 0.3 กิโลกรัม และเพศผูจํานวน 3 ตัว ความยาวเฉลี่ย 28.8± 1.5
เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 1.0 ± 0.2 กิโลกรัม นํามาเลี้ยงในกระชังในบอดิน เดือนสิงหาคม ยายพอแมพันธุไป
เลี้ยงในบอวางไข (บอซีเมนต) ขนาด 2.6 x 3.1 x 1.2 ลูกบาศกเมตร พบวาปลาสามารถวางไขไดเองตาม
ธรรมชาติ ไขปลาหูชางเปนประเภทไขลอย มีขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 1.31± 0.05 มิลลิเมตร จาก
การศึกษาพัฒนาการเบื้องตนพบวา ปากเริ่มเปดเมื่ออายุประมาณ 30 ชั่วโมง และเริ่มพบโรติเฟอรในกระเพาะ
อาหารเมื่ออายุประมาณ 48 ชั่วโมงหลังฟก ทดลองอนุบาลลูกปลาอายุ 1-10 วัน ดวยความหนาแนนตางกัน
3 ระดับ คือ 1,2 และ 3 ตัว/ลิตร อาหารที่ใชในการอนุบาลไดแก โรติเฟอร ความหนาแนน 5-10 ตัว/มิลลิลิตร
เมื่ออายุ 10 วันพบวามีอัตรารอด 44.8±7.6 , 38.3±11.2 และ 45.6±7.0 เปอรเซ็นต และความเฉลี่ย 5.08±0.11,
5.40±0.18 และ 5.20±0.31 มิลลิเมตร ตามลําดับ ผลการวิเคราะหวาเรียนซพบวาไมมีความแตกตางระหวาง
ทรีทเมนตของอัตรารอด (p=0.570) และความยาวเฉลี่ย (p=0.263) ทดลองอนุบาลลูกปลาอายุ 10-20 วัน ดวย
ความหนาแนน 4 ระดับ คือ 0.5, 1.0, 2.0, และ 3.0 ตัว/ลิตร อาหารที่ใชในการอนุบาลไดแก อารทีเมีย เมื่อลูก
ปลาอายุ 20 วัน พบวามีอัตรารอด 99.4±1.0, 100.0±0.0, 100.0±0.0 และ 99.8±0.2 เปอรเซ็นต ความยาว
24.8±1.9, 24.0±2.2, 24.0±2.2 และ 21.7±2.6 มิ ลลิเมตร และความสมบูรณของครีบ 57.50±4.33,
30.83±8.87, 19.17±6.29 และ 7.50±0.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลการวิเคราะหวาเรียนซพบวาไมมีความ
แตกตางระหวางทรีทเมนตของอัตรารอด (p=0.499) แตมีความแตกตางระหวางทรีทเมนตอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
ของความยาวเฉลี่ย (p=0.001) และ ความสมบูรณของครีบ(p=0.000)
คําสําคัญ : ปลาหูชาง ปลาคางคาว การเพาะพันธุ การอนุบาล
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PRELIMINARY STUDY ON BREEDING AND NURSING OF ROUND BATFISH
Platax orbicularis (Forsskal, 1775)

Samart Detsathit, Paiboon Bunlipatanon, Arkom Singhabun, Pikun Chairut
Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center
P.O. Box 28, Krabi 81000, Thailand

ABTRACT

Natural round batfish broodstocks were maintained in cage in earthen pond.
On August, 12 females with total length 29.4±2.5 cm and bodyweight 1.1±0.3 kg and 3 males
with total length 28.8±1.5 cm and weight 1.0±0.2 kg were moved to spawning pond
(2.6x3.1x1.2 m cement pond). Floating eggs with 1.31±0.05 mm in diameter form natural
spawning were occurred. Preliminary study on larvae development showed that mouth open at
30 hrs and rotifers were observed in stomach at 48 hrs after hatching. The experiment on
nursing of 1-10 day round batfish larvae with difference stocking density (1, 2 and 3 fish/liter)
and fed rotifer (density 5-10 pcs/ml) was studies. The results showed that survival rate was
44.8±7.6, 38.3±11.2 and 45.6±7.0 % and total length was 5.08±0.11, 5.40±0.18 and 5.20±0.31
mm respectively. There are no difference in survival rate (p=0.570) and total length (p=0.263)
among treatment. The experiment on nursing of 10-20 day with stocking density (0.5, 1.0, 2.0
and 3.0 fish/liter) and fed artemia was studies. The results showed that survival rate was
99.4±1.0, 100.00±0.0, 100±0.0 and 99.8±0.2 % total length was 24.8±1.9, 24.0±2.2, 24.0±2.2
and 21.7±2.6 mm and fin complete was 57.50±4.33, 30.83±8.87, 19.17±6.29 and 7.50±0.00 %
respectively. There are no difference in survival rate (p=0.499) among treatment, but there is
difference in total length (p=0.001) and fin complete (p=0.000).
Keywords: round batfish, batfish, breeding, nursing
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คํานํา
ปลาหูชางหรือปลาคางคาวหรือปลาฝาเนียงเปนปลากระดูกแข็ง (bony fishes) ใน
กลุม spadefishes หรือ batfish วงศ (order) perciformes ครอบครัว (family) phippididae
สกุล Platax
ในเขตอินโด-แปซิฟก สามารถพบปลาในสกุลนี้ 5 ชนิด (Allen, 2000) ไดแก
P. orbicularis, P. batavianus P. teira, P. pinnatus และ P. boersi
สําหรับการศึกษาในครั้งนี้
เปนชนิด P. orbicularis ชื่อสามัญ round batfish หรือ batfish ปลาหูชางมีลําตัวแบนขาง
สวนหลังโคงมากกวาสวนทอง ครีบหูและครีบทองอยูในแนวเดียวกัน ครีบหลังยาวกวาครีบกน ครีบหาง
ปลายตัดตรง ลําตัวสีน้ําตาล มีแถบสีดําพาดขวาง 3 แถบ ในปลาขนาดเล็ก ครีบหลัง ครีบกน และครีบทอง
ค อ นข า งยาว และจะหดสั้ น เมื่ อ โตขึ้ น เป น ปลาที่ อ าศั ย อยู บ ริ เ วณกองหิ น ใต น้ํ า และตามชายฝ ง ทะเล
ปลาวัยออนสามารถอาศัยในเขตน้ํากรอยและตามปากแมน้ํา บางครั้งพบอาศัยในน้ําจืดไดดวย ปลาหูชาง
เป น ปลาที่ ค อ นข า งเชื่ อ งช า รั ก สงบ ตกใจง า ย แต เ มื่ อ ปรั บ ตั ว เข า กั บ สภาพแวดล อ มได แ ล ว จะมี
ความทนทานสูง โตเร็ว สามารถกินอาหารไดแทบทุกชนิด (ทัศพล, 2543) ปลาหูชางสามารถที่จะโตได
จนมีความยาวถึง 50 เซนติเมตร (Allen, 2000) ปลาในกลุมปลาคางคาวเปนที่ชื่นชอบของนักถายภาพใตน้ํา
เนื่องจากเปนปลาที่เชื่องงายและกลาที่จะมากินอาหารถึงมือของผูให ปลาขนาดเล็กจะมีครีบหลัง ครีบกน
และครีบหูที่กวาง ยาว และมีสีที่เปนเอกลักษณจึงเปนที่ตองการของนักเลี้ยงปลาสวยงามที่จะนํามาเลี้ยงเปน
ปลาสวยงาม สําหรับปลาหูชางขนาดเล็กจะมีสีแดงสมคลายสีของใบไม จึงสามารถพรางตัวใหพนจากผูลา
โดยการลอยตัวแบนขางตามกระแสคลื่น ทําใหดูเหมือนใบไมแหงที่ลอยน้ํา (Allen, 2000)
ปลาหู ช า งเป น ปลาสวยงามทะเลชนิ ด หนึ่ ง ที่ ไ ด รั บ ความสนใจจากผู เ ลี้ ย งปลาสวยงาม
ปลาที่ นํ า มาเลี้ ย งทั้ ง หมดจั บ มาจากธรรมชาติ ปลาที่ ไ ด จ ะบอบช้ํ า อั ต รารอดน อ ย ขนาดและคุ ณ ภาพ
ไมสม่ําเสมอ ดังนั้นการเพาะพันธุปลาหูชางจึงเปนสิ่งที่ควรศึกษา และนําความรูที่ไดไปใชในการผลิตลูก
ปลาปอนตลาดปลาสวยงามตอไป
วัตถุประสงค
1 ศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับการเพาะปลาหูชางโดยใหวางไขตามธรรมชาติ
2 ศึกษาพัฒนาการเบื้องตนของลูกปลาหูชาง
3 ศึกษาการอนุบาลลูกปลาหูชางอายุ 1-10 และ 10-20 วัน ดวยความหนาแนนตาง ๆ กัน
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อุปกรณและวิธีดําเนินการ
1 การวางแผนการศึกษา
1.1 การศึกษาเบื้องตนเกีย่ วกับการเพาะปลาหูชางโดยใหวางไขตามธรรมชาติ
1.2 การศึกษาพัฒนาการเบื้องตนของลูกปลาหูชางอายุ 1-10 วัน
1.3 การศึกษาการอนุบาลลูกปลาหูชางอายุ 1-10 และ 10-20 วัน ดวยความหนาแนนตาง ๆ กัน
2 วิธีดําเนินการ
2.1 การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับการเพาะปลาหูชางโดยใหวางไขตามธรรมชาติ
รวบรวมพอแมพันธุดวยการซื้อจากเกษตรกรผูเลี้ยงปลาในกระชัง ในเขตจังหวัด
ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และ ระนอง ซึ่งเปนปลาที่จับไดจากธรรมชาติ นํามาเลี้ยงรวมกันในกระชังในบอดิน
ขนาดกระชัง 2x2x2 ลูกบาศกเมตร จํานวนพอแมพันธุ 15 ตัว เปนเพศผู 3 ตัว และเพศเมีย 12 ตัว ทําการชั่ง
น้ําหนักและวัดความยาวของพอแมพันธุ คํานวณน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยของพอแมพันธุ อาหารที่ใชเลี้ยง
พ อ แม พั น ธุ เ ป น ปลาสดจํ า พวกปลาหลั ง เขี ย วและปลาข า งเหลื อ ง นํ า มาสั บ เป น ชิ้ น ผสมวิ ต ามิ น รวม
5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ใหอาหารจนปลาอิ่ม 2 วัน/ครั้ง ใชวิธีการเพาะพันธุแบบธรรมชาติ นําพอแมพันธุ
มาเลี้ยงในบอซีเมนตขนาด 2.6x3.1x1.2 ลูกบาศกเมตร ใสน้ํา 8 ลูกบาศกเมตร ปลอยพอแมพันธุรวม 15 ตัว
เปนเพศผู 3 ตัว ตัวเมีย 12 ตัว คิดเปนอัตราสวนเพศผูตอเพศเมีย เปน 1 ตอ 4 อาหารที่ใหเปนปลาสดสับ
เปนชิ้น ผสมวิตามินรวม 5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ใหกินจนอิ่มพอดี 2 วัน/ครั้ง ดูดตะกอนและเปลี่ยนถายน้ํา
ครั้งละ 50-80 เปอรเซ็นต 2 วัน/ครั้ง (วันที่ไมไดใหอาหาร) ทําการตรวจเช็คการวางไขของปลาทุกวัน
ในตอนเชา ถาปลาวางไขจะทําการสุมนับไขที่ปลาวางทั้งหมด โดยใชบีกเกอรขนาด 500 มิลลิลิตร สุมตักไข
ในบอวางไขจํานวน 20 ครั้ง และคํานวณจํานวนไขทั้งหมดในบอ แยกเปนไขดี (ไขที่ไดรับการผสม)
และ ไขเสีย (ไขที่ไมไดรับการผสม) เพื่อคํานวณอัตราการผสม โดยใชสูตร
อัตราการผสม (%) = จํานวนไขดี (ฟอง) x 100
จํานวนไขทั้งหมด (ฟอง)
รวบรวมไขปลาโดยใชสวิงชอน แยกไขเสียออก ฟกไขในถังฟกขนาด 200 ลิตร ความหนาแนน
ไขประมาณ 50-100 ฟอง/ลิตร พรอมกับใหอากาศเบาๆ เพื่อใหไขฟุงกระจาย ทําการสุมนับจํานวนไขเมื่อเริ่ม
ฟก และสุมนับจํานวนลูกปลาอายุ 1 วัน วิธีการสุมจะเปดลมใหแรงเพื่อใหไขหรือลูกปลาฟุงกระจายอยาง
สม่ําเสมอ ใชบีกเกอรขนาด 100 มิลลิลิตร สุมตักจํานวน 10 ครั้ง คํานวณจํานวนไขหรือลูกปลาที่มีทั้งหมด
และนําคาที่ไดมาคํานวณอัตราการฟก โดยใชสูตร

5

อัตราการฟก (%) = จํานวนลูกปลาอายุ 1 วัน(ตัว) x 100
จํานวนไขเมื่อเริ่มฟก(ฟอง)
การเตรียมน้ําทะเลที่ใชในการอนุบาล น้ําที่ใ ช ตลอดการทดลองเป น น้ําทะเลความเค็ม 31-33
สวนในพัน ที่ผานการฆาเชื้อดวยคลอรีนผงในรูปแคลเซียมไฮโปคลอไรด (Ca(OCl)2) ระดับความเขมขน
25-30 สวนในลาน เปาลมอยางแรง 2-3 วัน และทดสอบดวยโปแตสเซียมไอโอไดค (KI) แลววาไมมีคลอรีน
ตกคาง จึงหยุดเปาลมใหน้ําตกตะกอน ดูดน้ําสวนบนที่ใสไปเก็บในบอพักน้ําเพื่อรอการใชงานตอไป
2.2 การศึกษาพัฒนาการเบื้องตนของลูกปลาหูชางอายุ 1-10 วัน
ทําการทดลองในบอซีเมนตกลมขนาด 3,000 ลิตร จํานวน 1 บอ ใสน้ําเค็มปริมาตร
2,500 ลิตร ใสลูกปลาอายุ 1 วัน จํานวน 5,000 ตัว คิดเปนความหนาแนน 2 ตัว/ลิตร ปดปากบออนุบาลดวยผา
พรางแสง 50 เปอรเซ็นต 1 ชั้น ใหอากาศผานหัวทรายจํานวน 4 หัว อาหารที่ใชอนุบาลไดแก โรติเฟอร
ความหนาแน น 5-10 ตัว /มิ ลลิ ลิตร และใสคลอเรลลาเพื่อเปนอาหารของโรติเฟอรใ หมีความหนาแนน
ประมาณ 1.0-1.5 x 105 เซลล/มิลลิลิตร ตลอดการทดลองไมมีการเปลี่ยนถายน้ําตรวจสอบการพัฒนา
ของลูกปลาทุก 6 ชั่วโมง เพื่อหาระยะเวลาที่ปากลูกปลาเริ่มเปด ระยะเวลาที่เริ่มพบอาหารในกระเพาะอาหาร
และระยะเวลาที่ถุงไขแดงยุบหมด ทําการวัดความกวางปากของลูกปลาขณะปลาอาปากปกติเมื่อปลามีอายุ
36, 42 และ 48 ชั่วโมง โดยวัดจากปลายขากรรไกรบนถึงปลายขากรรไกรลาง วัดความยาว(total length)
เมื่อลูกปลามีอายุ 0 (แรกฟก), 1, 2, 3, 5 และ 10 วัน วัดอุณหภูมิและความเค็มของน้ําวันละครั้งตลอดการ
ทดลองในตอนเชา
2.3 การศึกษาการอนุบาลลูกปลาหูชางอายุ 1-10 และ 10-20 วัน ดวยความหนาแนนตาง ๆ กัน
2.3.1 การอนุบาลลูกปลาหูชางอายุ 1-10 วันดวยความหนาแนนตาง ๆ กัน
การทดลองผลของความหนาแนนตออัตรารอดและการเติบโตของลูกปลา
หูชางในชวงอายุ 1-10 วัน วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD, completely random design)
ประกอบดวย 3 ทรีทเมนต และ 3 ซ้ํา
ทรีทเมนตที่ 1 ความหนาแนน 1 ตัว/ลิตร
ทรีทเมนตที่ 2 ความหนาแนน 2 ตัว/ลิตร
ทรีทเมนตที่ 3 ความหนาแนน 3 ตัว/ลิตร
อนุบาลลูกปลาในถังไฟเบอรกลาส ขนาด 500 ลิตร ใสน้ํา 400 ลิตร ปดปากถังดวยผาพราง
แสง 50 เปอรเซ็นต 1 ชั้น ใหอากาศผานหัวทราย 1 หัว อาหารที่ใชอนุบาลตลอดการทดลองไดแก โรติเฟอร
ความหนาแนน 5-10 ตัว/มิลลิลิตร และใสคลอเรลลาใหมีความหนาแนนประมาณ 1.0-1.5 x 105 เซลล/
มิลลิลิตร เพื่อเปนอาหารแกโรติเฟอร ตลอดการทดลองไมมีการเปลี่ยนถายน้ํา วัดอุณหภูมิและวัดความเค็ม
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ของน้ําวันละครั้งตลอดการทดลอง เมื่อลูกปลามีอายุ 10 วัน ทําการนับจํานวนลูกปลาที่เหลือรอดและสุมวัด
ความยาวลูกปลา(total length) คํานวณอัตรารอดของลูกปลาโดยใชสูตร
อัตรารอด (%) = จํานวนปลาที่เหลือรอด x 100
จํานวนปลาที่เริ่มทดลอง
2.3.2 การอนุบาลลูกปลาหูชางอายุ 10-20 วันดวยความหนาแนนตาง ๆ กัน
การทดลองผลของความหนาแนนตออัตรารอด การเติบโต ความสมบูรณ
ของครีบของลูกปลาหูชางอายุ 10-20 วัน วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD, completely random
design) ประกอบดวย 4 ทรีทเมนต และ 3 ซ้ํา
ทรีทเมนตที่ 1 ความหนาแนน 0.5 ตัว/ลิตร
ทรีทเมนตที่ 2 ความหนาแนน 1.0 ตัว/ลิตร
ทรีทเมนตที่ 3 ความหนาแนน 2.0 ตัว/ลิตร
ทรีทเมนตที่ 4 ความหนาแนน 3.0 ตัว/ลิตร
อนุบาลลูกปลาในตูกระจกขนาด 180 ลิตร (0.45x0.90x0.45 ม.) ใสน้ํา 120 ลิตร ใหอากาศผาน
หัวทรายตูละ 1 หัว ปลาที่ใชในการทดลองเปนปลาอายุ 10 วันที่มีขนาดใกลเคียงกัน โดยนําปลาที่จะใช
ทั้งหมดใสในถังไฟเบอรกลาส และนับลูกปลาลงตูทดลองโดยวิธีการสุม อาหารที่ใชอนุบาลตลอดการ
ทดลองไดแก อารทีเมีย โดยจัดใหปลามีอาหารกินอยางเพียงพอตลอดเวลา ทําการเปลี่ยนถายน้ําทุกวัน วันละ
50 เปอรเซ็นต ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําวันละครั้งตลอดการทดลอง โดยเก็บน้ําในตอนเชากอนที่จะเปลี่ยน
ถายน้ํา เมื่อลูกปลามีอายุ 20 วัน สุมปลาจากตูทดลองตูละ 20 ตัว วัดความยาวลูกปลา (total length) และ
ใหคะแนนความสมบูรณของครีบ โดยมีหลักเกณฑตามตารางที่ 1 แปลงคะแนนความสมบูรณของครีบเปน
เปอรเซ็นตความสมบูรณของครีบ นับจํานวนปลาที่เหลือในแตละตูเพื่อคํานวณอัตรารอด
ความสมบูรณของครีบ(%) = คะแนนรวมความสมบูรณของครีบ x 100
คะแนนเต็ม (80)
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ตารางที่ 1 หลักเกณฑการใหคะแนนความสมบูรณของครีบของลูกปลาหูชาง
ครีบ
ครีบหลัง

ครีบกน

ลักษณะครีบ
สมบูรณ
มีตําหนิเล็กนอย
มีตําหนิคอนขางมากขึ้นไป
สมบูรณ
มีตําหนิเล็กนอย
มีตําหนิคอนขางมากขึ้นไป

คะแนนที่ได
2
1
0
2
1
0

การตรวจสอบคุณสมบัติน้ํา วัดคาความเปนกรดเปนดาง (pH) โดยใช pH meter WTW รุน
pH 320/set-1 วัดคาความเค็มโดยใช Hand Refractometer ยี่หอ ATAGO คาไนไตรท (NitriteNitrogen) วิเคราะหตามวิธีของ Grasshoff, 1976 (คณิต และคณะ, 2537) คาแอมโมเนีย (AmmoniaNitrogen) ใชวิธี Phenol-hypochlorite method (คณิต และคณะ, 2537) วัดอุณหภูมิดวยเทอรโมมิเตอร
แบบปรอท และวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) โดยใช Microprocessor Oxi-meter WTW
รุน Oxi 325-B/set
3 การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ค วามแตกต า งของข อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป systat
โดยขั้นแรกจะทดสอบความแตกตางระหวางทรีทเมนตดวยวิธีวิเคราะหวาเรียนซแบบจําแนกทางเดีย ว
(one way analysis of variance) ถาพบวามีนัยสําคัญก็จะทําการทดสอบตอไปวามีทรีทเมนตคูใดบางที่
แตกตางกัน การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทรีทเมนตจะใชวิธี Tukey’s w-procedure
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ผลการศึกษา
1 การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับการเพาะปลาหูชางโดยใหวางไขตามธรรมชาติ
พอแมพันธุปลาหูชางจากธรรมชาติจํานวน 15 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย 1.1+0.3 กิโลกรัม ความยาว
เฉลี่ย 29.3+2.3 เซนติเมตร แยกเปนเพศผู 3 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย 1.0+0.2 กิโลกรัม ความยาวเฉลี่ย 28.8+1.5
เซนติเมตร และเพศเมียจํานวน 12 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย 1.1+0.3 กิโลกรัม ความยาวเฉลี่ย 29.4+2.5 หลังจากยาย
พอแมพันธุจากกระชังมาเลี้ยงในบอซีเมนต (1 สิงหาคม 2544) ปลาวางไขครั้งแรกวันที่ 3 สิงหาคม 2544
จํานวน 28,050 ฟอง เปนไขดี 18,800 ฟอง ไขเสีย 10,050 ฟอง คิดเปนอัตราการผสม 67.02 เปอรเซ็นต
รวบรวมไขไปฟกในถังขนาด 200 ลิตร ไดจํานวน 17,000 ฟอง ไขฟกเปนตัวในเวลาประมาณ 16.00 น.
ของวันเดียวกัน อุณหภูมิน้ํา 29-30 องศาเซลเซียส ความเค็มน้ํา 32 สวนในพัน วันรุงขึ้นทําการสุมนับจํานวน
ลูกปลาที่ฟกได 14,000 ตัว คิดเปนอัตราฟก 82.35 เปอรเซ็นต ปลาวางไขครั้งที่ 2 วันที่ 5 สิงหาคม 2544
จํานวน 23,800 ฟอง เปนไขเสียทั้งหมด คิดเปนอัตราการผสม 0.00 เปอรเซ็นต และปลาวางไขครั้งที่ 3
วันที่ 21 สิงหาคม 2544 จํานวนไข 22,100 ฟอง เปนไขดี 13,800 ฟอง ไขเสีย 8,300 ฟอง คิดเปนอัตรา
การผสม 62.44 เปอรเซ็นต รวบรวมไขไปฟกได 13,000 ฟอง ไขฟกเปนตัวในเวลาประมาณ 12.30 น.
ของวันเดียวกัน ที่อุณหภูมิ 30-31 องศาเซลเซียส ความเค็มน้ํา 33 สวนในพัน วันรุงขึ้นทําการสุมนับจํานวน
ลูกปลาที่ฟกได 6,600 ตัว คิดเปนอัตราฟก 50.77 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 2) ไขปลาหูชางเปนประเภทไขลอย
ขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 1.31+0.05 มิลลิเมตร
ตารางที่ 2 การวางไขและการฟกไขปลาหูชาง

วันที่
3 ส.ค. 44
5 ส.ค. 44
21 ส.ค. 44

ไขที่วาง
ทั้งหมด
(ฟอง)

ไขดี

ไขเสีย การผสม

จํานวนไข

(ฟอง)

(ฟอง)

(%)

28,050
23,800
22,100

18,800 10,050
0
23,800
13,800 8,300

67.02
0
62.44

เมื่อเริ่มฟก
(ฟอง)
17,000
13,000

ปลา 1
วัน
(ตัว)

อัตราฟก

14,000
6,600

82.35
50.77

(%)
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2 การศึกษาพัฒนาการเบื้องตนของลูกปลาหูชางอายุ 1-10 วัน
ในการอนุบาลลูกปลาหูชางพบวา ปากลูกปลาเริ่มเปดเมื่อมีอายุประมาณ 30 ชั่วโมง และเปด
หมดเมื่ออายุ 36 ชั่วโมง เริ่มพบโรติเฟอรในกระเพาะอาหารเมื่ออายุประมาณ 48 ชั่วโมง ถุงไขแดงยุบหมด
เมื่ออายุประมาณ 60 ชั่วโมง ความกวางปากเมื่ออายุ 36, 42 และ 48 ชั่วโมง เทากับ 74+15, 110+14 และ
124+11 ไมครอน ตามลําดับ ความยาวลูกปลาเมื่ออายุ 0(แรกฟก), 1, 2, 3, 5 และ 10 วัน เทากับ 1.14+0.05,
1.48+0.08, 1.51+0.04, 3.66+0.23, 4.72+0.07 และ 6.17+0.12 มิลลิเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 3) อุณหภูมิน้ํา
ระหวางการอนุบาล 29-31 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31-33 สวนในพัน
ตารางที่ 3 ความยาว (total length) ลูกปลาหูชางอายุ 1-10 วัน
อายุ (วัน)
0 (แรกฟก)
1
2
3
5
10

ความยาว (มิลลิเมตร)
1.14+0.05
1.48+0.08
1.51+0.04
3.66+0.23
4.72+0.07
6.17+0.12

3 การศึกษาการอนุบาลลูกปลาหูชางอายุ 1-10 และ 10-20 วัน ดวยความหนาแนนตาง ๆ กัน
3.1 การอนุบาลลูกปลาหูชางอายุ 1-10 วันดวยความหนาแนนตาง ๆ กัน
จากการทดลองอนุบาลลูกปลาหูชางอายุ 1-10 วัน ดวยความหนาแนนตางกัน
3 ระดับ ไดแก 1, 2 และ 3 ตัว/ลิตร ผลปรากฏวา เมื่อลูกปลาอายุ 10 วัน มีอัตรารอด 44.8+7.6, 38.3+11.2 และ
45.6+7.0 เปอรเซ็นต และความยาวเฉลี่ย 5.08+0.11, 5.40+0.18 และ 5.20+0.31 มิลลิเมตร ตามลําดับ
(ตารางที่ 4) เมื่อวิเคราะหความแตกตางระหวางทรีทเมนตดวยวิธีวิเคราะห วาเรียนซพบวา มีความแตกตาง
กันระหวางทรีทเมนตอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งอัตรารอด (p=0.570) และความยาวเฉลี่ย (p=0.263)
จึงไมจําเปนตองเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทรีทเมนตอีก อุณหภูมิน้ําระหวางการทดลอง 28-31 องศาเซลเซียส
ความเค็ม 32-33 สวนในพัน
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ตารางที่ 4 อัตรารอดและความยาวของลูกปลาหูชางอายุ 10 วันที่อนุบาลดวยความหนาแนนตาง ๆ กัน

คาที่วิเคราะห
อัตรารอด (เปอรเซ็นต)
ความยาวเฉลี่ย (มิลลิเมตร)

1
44.8+7.6
5.08+0.11

ความหนาแนน(ตัว/ลิตร)
2
38.3+11.2
5.40+0.18

3
45.6+7.0
5.20+0.31

3.2 การอนุบาลลูกปลาหูชางอายุ10-20 วันดวยความหนาแนนตาง ๆ กัน
จากการทดลองอนุบาลลูกปลาหูชางอายุ 10-20 วัน ดวยความหนาแนนตางกัน
4 ระดับ ไดแก 0.5, 1, 2 และ 3 ตัว/ลิตร ลูกปลาอายุ 10 วันที่เริ่มทดลองมีความยาวเฉลี่ย 6.44+0.36 มิลลิเมตร
ผลปรากฏวา เมื่อลูกปลาอายุ 20 วัน มีอัตรารอดเฉลี่ย 99.4+1.0, 100.0+0.0, 100.0+0.0 และ 99.8+0.2
เปอรเซ็นต ความยาวเฉลี่ย 24.8+1.9, 24.0+2.2, 24.0+2.2 และ 21.7+2.6 มิลลิเมตร และความสมบูรณของ
ครีบเฉลี่ย 57.50+4.33, 30.83+8.87, 19.17+6.29 และ 7.50+0.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 5) เมื่อ
วิเคราะหความแตกตางระหวางทรีทเมนตดวยวิธีวิเคราะหวาเรียนซพบวา มีความแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติระหวางทรีทเมนตของอัตรารอด(p=0.499) แตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
ทางสถิติระหวางทรีทเมนตของความยาวเฉลี่ย(p=0.001) และความสมบูรณของครีบ(p=0.000) การ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยทรีทเมนตของความยาวเฉลี่ยเปนคู ๆ ดวยวิธี Tukey’s w-procedure พบวาความยาว
เฉลี่ยของลูกปลาหูชางอายุ 20 วัน ที่ความหนาแนน 0.5 กับ 1.0 ตัว/ลิตร 0.5 กับ 1.5 ตัว/ลิตร และ 1.0 กับ 1.5
ตัว/ลิตร แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ(p=0.382, 0.414 และ 1.000 ตามลําดับ) แตที่ความหนาแนน
0.5, 1.0 และ 1.5 ตัว/ลิตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติกับความหนาแนน 2.0 ตัว/ลิตร (p=0.001,
0.005 และ 0.005 ตามลําดับ) การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทรีทเมนตของความสมบูรณของครีบ พบวาที่ความ
หนาแนน 0.5 ตัว/ลิตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติกับความหนาแนน 1.0, 1.5 และ 2.0 ตัว
(p=0.002, 0.000 และ 0.000 ตามลําดับ) ในขณะที่ความหนาแนน 1.0 ตัว/ลิตร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับความหนาแนน 1.5 ตัว/ลิตร (p=0.144) แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติกับความ
หนาแนน 2.0 ตัว /ลิตร (p=0.005) สวนที่ความหนาแนน 1.5 และ 2.0 ตัว/ลิตร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ(p=0.146)
คุ ณ ภาพน้ํ า ระหว า งการทดลองมี ดั ง นี้ ความเค็ ม 32.6+0.5 ส ว นในพั น
พี เ อ ช 7.90+0.11 ค ว า ม เ ป น ด า ง 106+4 ส ว น ใ น ล า น ไ น ไ ต ร ท 0.0017+0.0021 ส ว น ใ น ล า น
แอมโมเนีย 0.0015+0.0012 สวนในลาน ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา 6.1+0.8 สวนในลาน และอุณหภูมิ
29.3+1.8 องศาเซลเซียส
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ตารางที่ 5 อัตรารอด ความยาว และความสมบูรณของครีบของลูกปลาหูชางอายุ 20 วันที่อนุบาลดวยความ
หนาแนนตาง ๆ กัน

คาที่วิเคราะห
อัตรารอด(เปอรเซ็นต)
ความยาวเฉลี่ย(มิลลิเมตร)
ความสมบูรณของครีบ(เปอรเซ็นต)

0.5
99.4+1.0
24.8+1.9
57.50+4.33

ความหนาแนน (ตัว/ลิตร)
1
2
100.0+0.0 100.0+0.0
24.0+2.2
24.0+2.2
30.83+8.87 19.17+6.29

3
99.8+0.2
21.7+2.6
7.50+0.00

12

รูปที่ 1 พอแมพันธุปลาหูชาง Platax orbicularis

ก

ข

ค
ง
รูปที่ 2 ลูกปลาหูชางจากการเพาะพันธุ (ก) ไข (ข) อายุ 10 วัน (ค) อายุ 35 วัน
(ง) ลูกปลาจากการเพาะที่นําไปเลี้ยงเปนปลาสวยงามในตูกระจก
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สรุปและวิจารณผลการทดลอง
จากการศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับการเพาะและอนุบาลปลาหูชางแสดงใหเห็นวาปลาหูชางสามารถ
วางไขไดเองตามธรรมชาติในบอวางไข โดยไมจําเปนตองฉีดฮอรโมนกระตุน ทั้งนี้ปลาจากธรรมชาติที่ใช
เปนพอแมพันธุควรมีน้ําหนักประมาณ 1 กิโลกรัมขึ้นไป ปลาที่รวบรวมไดจากธรรมชาติใหม ๆ มักไมคอย
สมบูรณ เพราะยังไมสามารถปรับตัวใหเขากับที่กักขัง ไมกินอาหารที่จัดเตรียมให และมักเปนแผลจากการ
จับและขนสง ดังนั้นควรทําการเลี้ยงบํารุงพอแมพันธุสักระยะหนึ่งใหปลาคุนเคยกับผูเลี้ยง สถานที่ และยอม
กินอาหารที่จัดเตรียมให จากการศึกษาที่ผานมาพบวาเมื่อเลี้ยงปลาไปไดระยะหนึ่งปลาจะเชื่อง และสามารถ
ฝกใหปลาขึ้นมากินอาหารจากมือผูใหได เมื่อดูระยะเวลาตั้งแตเริ่มนําพอแมพันธุมาเลี้ยงในบอวางไข วันที่ 1
สิงหาคม 2544 จนถึงวันที่ปลาวางไขครั้งแรก วันที่ 3 สิงหาคม 2544 ระยะเวลาหางกันเพียง 2 วัน และปลา
วางไขอีก 2 ครั้งในวันที่ 5 และ 21 สิงหาคม 2544 แสดงวาชวงเดือนสิงหาคมเปนชวงหนึ่งที่ปลาจะมีการ
วางไข ทั้งนี้ควรมีการศึกษาการวางไขในรอบปของปลาหูชางเพื่อใหทราบขอมูลโดยละเอียด เมื่อพิจารณา
วันที่ปลาวางไขครั้งที่ 1, 2 และ 3 พบวาเปน วันขึ้น 14 ค่ํา , แรม 1 ค่ํา และ ขึ้น 3 ค่ํา ตามลําดับ จึง
ตั้งสมมติฐานในเบื้องตนวาปลาหูชางนาจะมีการวางไขในชวงน้ําเกิด(spring tide) สําหรับความแตกตาง
ระหวางเพศของปลาหูชางเมื่อดูเฉพาะลักษณะภายนอกพบวาดูไดยาก ปลาทั้งสองเพศมีลักษณะที่คลายคลึง
กันและมีขนาดสมบูรณเพศที่ใกลเคียงกันอีกดวย แตเมื่อถึงชวงที่ปลามีการวางไข (สิงหาคม) จะมีขอสังเกต
ความแตกตางระหวางปลาเพศผูและเพศเมียไดแก ปลาเพศเมียทองจะอูมขึ้นมาอยางเห็นไดชัด สวนปลาเพศผู
เมื่อจับแลวรีดที่ทองเบา ๆ จะมีน้ําเชื้อสีขาวขุนไหลออกมาโดยงาย ไขของปลาหูชางเปนไขลอยซึ่งเปน
ลักษณะของไขปลาทะเลทั่วไป จํานวนไขปลาหูชางที่รวบรวมไดแตละครั้งประมาณ 22,100-28,050 ฟอง
และไขมีขนาด 1.31 มิลลิเมตร จะเห็นวาปลาวางไขจํานวนนอย แตไขมีขนาดใหญ และมีอัตรารอดสูง
จากการทดลองอนุบาลลูกปลาหูชางอายุ 1-10 วัน ดวยความหนาแนน 1, 2 และ 3 ตัว/ลิตร
พบวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติจึงสรุปในเบื้องตนไดวาการอนุบาลที่ความหนาแนน
3 ตัว/ลิตร ดีที่สุด แตควรมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไปวาจะสามารถอนุบาลไดในระดับความหนาแนนที่สูงกวานี้
ไดหรือไม
โรติเฟอรที่ใชในการทดลองครั้งนี้เปนโรติเฟอรทุกขนาด คือมีขนาดประมาณ 60-140 ไมครอน
ในขณะที่ปากปลาเมื่ออายุ 36 ชั่วโมง มีความกวางปาก 74 ไมครอน และเพิ่มเปน 124 ไมครอนเมื่ออายุ
48 ชั่วโมง ดังนั้นถาหากสามารถจัดหาโรติเฟอรที่มีขนาดเล็กไมเกิน 100 ไมครอน สําหรับปลาอายุ 1-2 วัน
นาจะทําใหอัตรารอดของปลาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเจนจิตตและคณะ (2542) รายงานวา ลูกปลาเห็ดโคนวัยออนระยะ
2-8 วันแรกที่ใหกินโรติเฟอรขนาดเล็ก มีอัตรารอดสูงกวาการใหโรติเฟอรขนาดใหญอยางชัดเจน
ในการอนุบาลลูกปลากะรัง (นิเวศน และ ไพบูลย, 2536) และปลาเห็ดโคน (เจนจิตต และคณะ,
2542) พบวาปลาจะมีอาการช็อกเมื่อถูกรบกวน เนื่องจากขาดกรดไขมันที่จําเปน จึงตองเสริมกรดไขมันที่
จําเปนในอารทีเมียกอนที่จะนําไปเปนอาหารของลูกปลา แตจากการอนุบาลลูกปลาหูชางในครั้งนี้สังเกต
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พบวา ลูกปลาหูชางเปนปลาที่แข็งแรง อนุบาลงาย กินอาหารเกง ไมตื่นตกใจงาย แมจะถูกรบกวนก็ไมคอยมี
อาการช็อกใหเห็น จึงไมเสริมกรดไขมันที่จําเปนในอารทีเมียกอนที่จะนําไปเปนอาหารของลูกปลา
ในการอนุบาลลูกปลาหูชางการคัดขนาดเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ตองพิจารณา เนื่องจากผลการอนุบาล
ลูกปลาจากในชวงอายุ 1-10 วัน พบวา เมื่อจบการทดลองลูกปลามีขนาดแตกตางกันคอนขางมาก ดังนั้นถามี
การคั ด ขนาดก็ จ ะทํ า ให ก ารอนุ บ าลได ผ ลดี ยิ่ ง ขึ้ น โดยปลาที่ มี ข นาดเล็ ก ควรเลี้ ย งต อ ดว ยโรติ เ ฟอร แ ละ
อารทีเมียขนาดเล็กไปอีกระยะหนึ่ง สวนปลาที่มีขนาดใหญก็เลี้ยงตอไปดวยอารทีเมียที่มีขนาดใหญขึ้น
ตามลําดับ การคัดขนาดนอกจากจะทําใหงายตอการจัดการแลว คาดวายังทําใหปลามีการเติบโตที่ดีขึ้นและมี
ครีบที่สมบูรณสวยงาม
จากการทดลองอนุ บ าลลู ก ปลาหู ช า งอายุ 10-20 วั น ด ว ยความหนาแน น ต า ง ๆ กั น พบว า
อัตรารอดของทุกระดับความหนาแนนมีความแตกตางกันอยางไมนัยสําคัญทางสถิติ แตการเจริญเติบโต
ของปลาที่เลี้ยงในระดับความหนาแนน 0.5, 1.0 และ 2.0 ตัว/ลิตร จะสูงกวาความหนาแนน 3.0 ตัว/ลิตร ซึ่ง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และเมื่อพิจารณาความสมบูรณของครีบโดยเนนที่ครีบหลัง และครีบ
กน ซึ่งเปนครีบที่เปนลักษณะเดนของปลาหูชางพบวา การอนุบาลที่ระดับความหนาแนน 0.5 ตัว/ลิตร จะทํา
ใหปลามีความสมบูรณของครีบสูงที่สุดซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติกับความหนาแนนอื่น ซึ่ง
ลักษณะดังกลาวยอมเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับการอนุบาลปลาเพื่อใหไดปลาที่มีลักษณะสมบูรณเหมาะ
แกการเลี้ยงเพื่อความสวยงาม การอนุบาลที่ระดับความหนาแนนสูงขึ้นทําใหความสมบูรณของครีบลดลง
อยางรวดเร็ว จนแทบไมมีความสมบูรณเลยในการอนุบาลที่ระดับความหนาแนน 3 ตัว/ลิตร ทั้งนี้เนื่องจาก
ปลาหูชางจะมีการกัดกันโดยจะชอบกัดบริเวณครีบหลัง ครีบกน และครีบหาง พบวาปลาจะแสดงอาการ
ก า วร า วและกั ด กั น มากขึ้ น เมื่ อ อาหารเริ่ม หมดและปลาเริ่ ม หิว ดัง นั้ น จากการทดลองนี้ จึ ง สรุ ป ได ว า
การอนุบาลลูกปลาหูชางในชวงอายุ 10-20 วัน ควรอนุบาลที่ระดับความหนาแนน 0.5 ตัว/ลิตร หรือนอยกวา
นี้และใหอาหารอยางเพียงพอ เพื่อใหปลามีการเจริญเติบโตรวดเร็ว รูปรางสวยงาม สามารถสงขายไดเร็ว
ประหยัดทั้งเวลาและตนทุน
การใหคะแนนและวิเคราะหความสมบูรณของครีบในครั้งนี้ไดสร างเกณฑพื้นฐานการให
คะแนนแบบงาย ๆ ขึ้นมาใหม เนื่องจากปลาหูชางเปนปลาชนิดใหม ยังไมมีหลักเกณฑการใหคะแนนความ
สวยงามมากอน ไมเหมือนกับปลาน้ําจืดหลายชนิดที่มีการประกวดกันบอย ๆ และมีหลักเกณฑการให
คะแนนที่เปนมาตรฐาน เชน ปลาทอง ปลาปอมปาดัวร ปลาคารพ เปนตน ซึ่งในการใหคะแนนนั้นจะมี
คะแนนในสวนตาง ๆ เชน ความสมบูรณของครีบ สี สัดสวนปลา รูปราง เปนตน (ยุพินท, 2543) ใน
การศึกษาครั้งนี้เนนที่ความสมบูรณของครีบ โดยเฉพาะครีบหลังและครีบกน ซึ่งเปนครีบเดนของปลาหูชาง
ในการใหคะแนนจะดูเฉพาะความสมบูรณของครีบวามีรอยฉีกขาด หรือมีตําหนิมากนอยเพียงใด แตใน
โอกาสตอไปจะตองมีการพัฒนาวิธีและหลักเกณฑการใหคะแนนที่ละเอียดเหมือนปลาประกวดทั่วไป และ
ใชผูที่มีความรูความสามารถหลาย ๆ ทานในการใหคะแนน เพื่อใหเปนคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในตัว
ปลา
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เทคนิคการจัดเตรียมอารทีเมียสําหรับอนุบาลปลาหูชางเปนสิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่งที่จะทําใหได
อารทีเมียขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของลูกปลา และประหยัดตนทุน ทําไดดังนี้ เมื่อปลามีอายุ 8 วัน ทําการ
เพาะอาร ที เ มี ย ที่ ค าดว า ต อ งใช ทั้ ง หมด นํ า ไปเลี้ ย งในบ อ ซี เ มนต โ ดยใช รํ า และปลาป น เป น อาหาร
ในวันตอ ๆ ไปก็จะทําการเก็บเกี่ยวอารทีเมียเทาที่ตองการใหลูกปลา จะทําใหได อารทีเ มียขนาดตาง ๆ
มาเลี้ยงลูกปลาไดอยางเพียงพอ และมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดปากปลา จากการทดลองในครั้งนี้พบวา ชวง
ระยะเวลาที่ปลากินอารทีเมียจะสัมพันธกับการเติบโตของอารทีเมีย โดยปลาจะกินอารทีเมียตัวเต็มวัยได
หลังจากเริ่มกินอารทีเมียแรกฟกประมาณ 13 วัน ซึ่งตรงกับระยะเวลาที่อารทีเมียจะเจริญจากระยะแรกฟกจน
โตเต็มวัยพอดี เมื่อปลาอายุ 20 วันขึ้นไป ไดทดลองอนุบาลลูกปลาโดยใชปลาสดสับละเอียด(ไมอยูในการ
ทดลองครั้งนี้)พบวาลูกปลาสามารถกินปลาสดสับละเอียดไดเปนอยางดี
จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปไดวา การเพาะพันธุปลาหูชางกระทําไดโดยใชพอแมพันธุจาก
ธรรมชาติ ปลาสามารถวางไขไดเองตามธรรมชาติในบอซีเมนต ไขปลาหูชางเปนประเภทไขลอย รวบรวม
และฟกไขปลาในถังฟกดวยความหนาแนนประมาณ 50-100 ฟอง/ลิตร พรอมกับใหอากาศเบา ๆ เพื่อใหไข
ฟุงกระจาย รวบรวมลูกปลาอายุ 1 วัน ไปอนุบาลในบออนุบาล อายุ 1-10 วัน อนุบาลดวยความหนาแนน
3 ตัว/ลิตร อายุ 11-20 วัน อนุบาลดวยความหนาแนน 0.5 ตัว/ลิตร หรือนอยกวา อาหารที่ใชในการอนุบาล
ไดแก โรติเฟอร ในชวงอายุ 1-10 วัน และอารทีเมีย ในชวงอายุ 10-20 วัน
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