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ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาแขยงนวลดวยอาหารสําเร็จรูป
เพื่อทดแทนไรแดง
สุธาทิพย ทิพยวงศ* ธีรวัฒน สัมภวมานะ และ สุวีณา บานเย็น
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎรธานี
บทคัดยอ
การศึกษาการยอมรับอาหารสําเร็จรูปของลูกปลาแขยงนวลวัยออน โดยการปรับเปลี่ยนจาก
การใชไรแดงเปนอาหารสําเร็จรูป แบงการทดลองออกเปน 6 ชุดการทดลอง คือ ปรับเปลี่ยนอาหารเมื่อลูก
ปลามีอายุ 7, 14, 21, 28 และ 35 วัน พรอมชุดควบคุมที่ใหไรแดงตลอดการทดลอง ทําการทดลองใน
ภาชนะทดลองขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 เซนติเมตร สูง 35 เซนติเมตร จํานวน 36 ใบ เติมน้ําลึก 32
เซนติเมตร เปนปริมาตร 10 ลิตร ปลอยลูกปลาอายุ 3 วัน ความยาวตัวเฉลี่ย 6.1 มิลลิเมตร น้ําหนักตัวเฉลี่ย
4.4 มิลลิกรัม ความกวางปากเฉลี่ย 0.8 มิลลิเมตร จํานวน 100 ตัวตอภาชนะ แลวอนุบาลดวยไรแดงใน
ปริมาณที่เพียงพอจนมีอายุตามที่กําหนด จึงเปลี่ยนไปใชอาหารสําเร็จรูปที่มีขนาดเม็ดอาหารเฉลี่ย 1.29
มิลลิเมตร ใหอาหารกินจนอิ่ม อนุบาลลูกปลาเปนระยะเวลา 42 วัน
ผลการทดลอง พบวา ลูกปลาแขยงนวลปรับเปลี่ยนอาหารเมื่อลูกปลามีอายุ 7, 14, 21, 28, 35
วัน และชุดควบคุมที่ใหไรแดงตลอดการทดลอง มีความยาวตัวเฉลี่ย 22.3, 29.1, 37.4, 41.3, 41.7 และ 40.5
มิลลิเมตร น้ําหนักตัวเฉลี่ย 67.7, 165.9, 373.8, 494.45, 498.4 และ 501.1 มิลลิกรัม ตามลําดับ ความกวาง
ปากเฉลี่ย 1.2, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4 และ 2.6 มิลลิเมตร และมีอัตรารอด 32.8, 74.0, 78.2, 84.3, 85.7 และ 89.3
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติ พบวา การปรับเปลี่ยนอาหารที่อายุ 28 และ 35 วัน ลูกปลามี
การเจริญเติบโตและอัตรารอดไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และไมแตกตางกับชุดควบคุมที่ใหไรแดง
ตลอดการทดลอง (p>0.05) ผลจากการทดลองสรุปไดวา ลูกปลาแขยงนวลอายุ 28 วัน ขนาดความยาว
เฉลี่ย 34.8 มิลลิเมตร สามารถปรับเปลี่ยนอาหารจากไรแดงเปนอาหารสําเร็จรูปที่มีขนาดเม็ดอาหารเฉลี่ย
1.29 มิลลิเมตร โดยมีอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดไมแตกตางจากลูกปลาที่เลี้ยงดวยไรแดงเพียงอยาง
เดียว แตอยางไรก็ตามถามีการใชอาหารสําเร็จรูปที่มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของปากลูกปลา อาจทําให
สามารถปรับเปลี่ยนอาหารจากไรแดงเปนอาหารสําเร็จรูปไดเร็วกวานี้
คําสําคัญ : ปลาแขยงนวล อาหารสําเร็จรูป การปรับเปลี่ยนอาหาร ไรแดง
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Appropriate Weaning Period of Mystus wolffii (Bleeker, 1851) Larvae
by Replacing Moina spp. with Artificial Diet
Suthathip Thipwong* Theerawat Samphawamana and Suvena Banyen
Suratthani Inland Fisheries Research and Development Center
Abstract
The study was conducted by using 6 treatments including 5 weaning periods of replacing
Moina spp. with artificial diet (date of replacement were 7, 14, 21, 28 and 35 days old) and the control
(feeding only the Moina spp.). Fish (3 days old with average B.W. 4.4 mg, TL. 6.1 mm and mouth width
0.8 mm) were kept in 36 glass cylinders (containing of 10 l of filtered water) at a stocking rate of 100
fish/glass cylinder. The artificial diet was floating pellet with diameter of 1.29 mm. The experiment was
terminated when fish were 42 days old. The results showed that the average TL. were 22.3, 29.1, 37.4,
41.3, 41.7 and 40.5 mm, average B.W. were 67.7, 165.9, 373.8, 494.4, 498.4 and 501.1 mg, respectively.
The average mouth width were 1.2, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4 and 2.6 mm and survival rate were 32.8, 74.0,
78.2, 84.3, 85.7 and 89.3 %, respectively. All growth parameters and survival rate of fish in the groups
of weaning period of 28 and 35 days were not different (p>0.05) with the control group.
However, the weaning period should be earlier than 28 days old of fish if using the diet that
has the appropriate size with the mouth width.
Key words : Mystus wolffii (Bleeker, 1851), weaning period, Moina spp., artificial diet
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คํานํา
ปลาแขยงนวลเปนปลาน้ําจืด ไมมีเกล็ด จัดอยูใน Family Bagridae มีรูปรางคอนขางสั้น
สวนหัวโต ปากเล็ก มีหนวด 4 คู ครีบอกและครีบหลังเปนกานแข็ง ครีบไขมันคอนขางสั้น ครีบหางเวา
ลึก ลําตัวมีสีเทาเขียวมะกอกหรือเหลืองทอง ดานทองสีจาง ขนาดที่พบใหญสุด 20 เซนติเมตร ขนาด
โดยทั่วไป 10-15 เซนติเมตร มักอยูรวมกันเปนฝูงใหญ ในอดีตพบมากในแมน้ําสายสําคัญๆ เชน แมน้ํา
เจาพระยา แมน้ําบางปะกง แมน้ําตาป (คีรี และคณะ, 2546) และยังพบทั่วไปในเขตน้ําขึ้นน้ําลง บริเวณที่
มีน้ํากรอยขึ้นถึงตามแมน้ําสายใหญของประเทศไทยจนถึงประเทศอินโดนีเซีย ในลุมน้ําแมโขงพบในบริเวณ
น้ําจืดทางสวนบนของแมน้ํา (Rainboth, 1996) นอกจากนี้ยังมีรายงานพบในประเทศแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย พมา เวียดนาม และกัมพูชา โดยพบทั้งในบริเวณแหลงน้ําจืดและ
น้ํากรอย (Fishbase, 2005) ปลาชนิดนี้ชอบกินแมลงและพวก crustacean เปนอาหาร
ปลาแขยงนวล
เปนปลาที่มีรสชาติดี สามารถนําไปประกอบอาหารไดหลายอยาง เชน ฉูฉี่ แกงเหลือง และปลาแดดเดียว
มีราคาตามทองตลาดกิโลกรัมละ 80-100 บาท นอกจากนี้ยังนิยมนําไปเลี้ยงเปนปลาสวยงาม (วันเพ็ญ,
2538) จึงทําใหมีการจับปลาแขยงนวลจากธรรมชาติมากขึ้น ประกอบกับปจจุบันแหลงน้ําที่อยูอาศัยของ
ปลามีสภาพเสื่อมโทรม ทําใหปลาแขยงนวลที่จับไดจากธรรมชาติมีจํานวนลดลง
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎรธานีเล็งเห็นความสําคัญของปลาชนิดนี้ จึงไดรวบรวม
พอแมพันธุจากแมน้ําตาปมาทําการเพาะขยายพันธุไดสําเร็จ สามารถปลอยคืนสูแหลงน้ําธรรมชาติภายใต
โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย (ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎรธานี,
2548) และทดลองศึกษาหาวิ ธีการตางๆ ในการอนุบาลลูก ปลาแขยงนวล การอนุบาลลูกปลาวั ยออน
ระยะแรกโดยทั่วไปนิยมใชอาหารมีชีวิต เชน โรติเฟอร ไรแดง และอารทีเมีย เพื่อใหมีอัตรารอดสูง แต
การใชอาหารมีชีวิตมีขอจํากัด ไดแก มีปริมาณและคุณภาพไมแนนอน เก็บรักษายาก มีขนาดเล็กไม
เหมาะสมกับลูกปลาที่มีขนาดโตขึ้น การปรับเปลี่ยนจากอาหารมีชีวิตมาเปนอาหารสําเร็จรูปในระยะเวลาที่
เหมาะสม อาจทําใหลูกปลามีการเจริญเติบโตดีและมีอัตรารอดสูง ดังนั้น จึงไดทดลองศึกษาการยอมรับ
อาหารสําเร็จรูปของปลาแขยงนวลวัยออน ซึ่งปรับเปลี่ยนอาหารจากไรแดงเปนอาหารสําเร็จรูปในการ
อนุ บาลลู กปลา เพื่อ ใช เ ปนแนวทางในการผลิตพั น ธุ ปลาชนิด นี้ตอไป ผลการทดลองที่ไ ดจะนํ า ไปใช
ประโยชนในการอนุบาลใหมีขนาดที่สามารถปลอยสูแหลงน้ําธรรมชาติ และสงเสริมใหเกษตรกรทราบถึง
วิธีการ เพื่อพัฒนาไปสูการอนุบาลและการเลี้ยงเชิงพาณิชยที่เหมาะสมตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อทราบอายุและขนาดทีเ่ หมาะสมในการอนุบาลลูกปลาแขยงนวลวัยออนดวยอาหารสําเร็จรูป
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วิธีดําเนินการ
1. การวางแผนการทดลอง
1.1 แผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (completely randomized design) ทั้งหมด 6 ชุดการทดลอง
ประกอบดวย 5 ชุดการทดลอง (treatment) ซึ่งปรับเปลี่ยนอาหารตามอายุของลูกปลา และชุดควบคุมที่ให
ไรแดงตลอดระยะเวลาการเลี้ยง แตละชุดการทดลองมี 6 ซ้ํา (replication) ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 ปรับเปลี่ยนอาหารเมื่อลูกปลาอายุ 7 วัน
ชุดการทดลองที่ 2 ปรับเปลี่ยนอาหารเมื่อลูกปลาอายุ 14 วัน
ชุดการทดลองที่ 3 ปรับเปลี่ยนอาหารเมื่อลูกปลาอายุ 21 วัน
ชุดการทดลองที่ 4 ปรับเปลี่ยนอาหารเมื่อลูกปลาอายุ 28 วัน
ชุดการทดลองที่ 5 ปรับเปลี่ยนอาหารเมื่อลูกปลาอายุ 35 วัน
ชุดการทดลองที่ 6 ใหไรแดงตลอดระยะเวลาการเลี้ยง
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดการใหอาหาร
อายุ (วัน)
ชุดการทดลอง
ปรับลดไรแดงและฝกใหกินอาหารเม็ด ใหอาหารเม็ดอยาง
ใหไรแดงอยางเดียว
เดียว
ไรแดง 75% ไรแดง 50% ไรแดง 25%
1
3-6
7
8
9
10-42
2
3-13
14
15
16
17-42
3
3-20
21
22
23
24-42
4
3-27
28
29
30
31-42
5
3-34
35
36
37
38-42
6
3-42
โดยซ้ําที่ 1, 2 และ 3 ทําการสุมตัวอยาง เพือ่ ชั่งน้ําหนัก วัดความยาว และ ตรวจสอบอัตรารอด
ทุกสัปดาหตามระยะเวลาทีป่ รับเปลี่ยนอาหาร สวนซ้ําที่ 4, 5 และ 6 ทําการเลี้ยงไปตลอดจนสิ้นสุดการ
ทดลอง จึงตรวจสอบอัตรารอด วัดความยาวสุดทาย และชั่งน้ําหนักสุดทาย
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1.2 สถานที่ทดลองและระยะเวลาศึกษา
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎรธานี ระหวาง เดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2549 เปน
ระยะเวลา 39 วัน
2. วัสดุอุปกรณ
2.1 ภาชนะทดลอง
ใชภาชนะทดลองขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 เซนติเมตร สูง 35 เซนติเมตร จํานวน 36 ใบ เติม
น้ําลึก 32 เซนติเมตร เปนปริมาตรน้ํา 10 ลิตร ทุกภาชนะมีหวั ทรายใหอากาศ 1 จุด
2.2 ปลาทดลอง
ลูกปลาแขยงนวลวัยออนที่ใชในการทดลองเปนลูกปลารุนเดียวกัน อายุ 3 วัน ไดจากการ
เพาะพันธุปลาที่เลี้ยงในศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎรธานี วัดขนาดความกวางของปากลูกปลา
จํานวน 20 ตัว เมื่อเริ่มตนทดลองดวยกลองจุลทรรศนประกอบกลองดิจิตอล Moticam 2000 ดวย
โปรแกรม Motic Images Plus 2.0 ML มีหนวยเปนมิลลิเมตร โดยทําการ set โปรแกรมของกลองกอนทํา
การวัด สุมลูกปลาแขยงนวลวัยออน จํานวน 100 ตัว เพื่อวัดความยาวเริ่มตนดวยเครื่องมือวัด Vernier
มีหนวยเปนมิลลิเมตร และชั่งน้ําหนักรวมดวยเครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 4 ตําแหนง มีหนวยเปนมิลลิกรัม
แลวนํามาหาน้าํ หนักเฉลีย่ และนําลูกปลาเพื่อการทดลองปลอยลงภาชนะทดลองจํานวน 100 ตัวตอภาชนะ
3. วิธีดําเนินการ
3.1 การใหอาหาร
ใหไรแดงวันละ 6 ครั้ง 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 และ 18.00 น. โดยหาน้ําหนัก
เฉลี่ยของไรแดงตอตัวปลา (ตารางผนวกที่ 1) ชั่งน้ําหนักเปยกของไรแดงทุกครั้งที่ใชอนุบาลลูกปลา และ
ใหไรแดงในปริมาณที่เพียงพอและเทากันในทุกชุดการทดลอง เมื่อลูกปลามีอายุครบตามแผนการทดลองที่
กําหนด จึงปรับเปลี่ยนอาหารจากไรแดงเปนอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปสําหรับสัตวน้ําวัยออน โปรตีนไมต่ํา
กวารอยละ 41 ไขมันไมต่ํากวารอยละ 5 ความชืน้ ไมเกินรอยละ 12 กากไมเกินรอยละ 4 มีขนาดเฉลี่ย
1.29±0.11 มิลลิเมตร ไมมีการบดกอนใหลูกปลา โดยปรับเปลี่ยนอาหารภายในเวลา 3 วัน วันที่ 1 ปรับลด
ไรแดงลงเหลือรอยละ 75 วันที่ 2 ปรับลดไรแดงลงเหลือรอยละ 50 วันที่ 3 ปรับลดไรแดงลงเหลือรอยละ 25
ของน้ําหนักเปยกครั้งสุดทายกอนทําการปรับอาหาร โดยใหไรแดงในครัง้ สุดทายของวัน เวลา 18.00 น. และ
วันที่ 4 จึงใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปทั้งหมดจนสิ้นสุดการทดลองโดยไมมีการเปลี่ยนขนาดของเม็ดอาหาร และ
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วัดขนาดเม็ดอาหาร จํานวน 100 เม็ด หนวยเปนมิลลิเมตร ดวยกลองจุลทรรศนประกอบกลองดิจิตอล
เชนเดียวกับการวัดขนาดความกวางปากลูกปลา
การใหอาหารเม็ดสําเร็จรูป 6 ครั้งตอวัน ในเวลา 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 และ
18.00 น. ในวันแรก ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่รอยละ 10 ของน้ําหนักตัว ในวันตอไปจะปรับปริมาณ
อาหารเม็ดตามความสามารถในการกินของลูกปลา พรอมบันทึกปริมาณอาหารที่ใหทุกครั้ง จนกระทัง่
สิ้นสุดการทดลองเมื่อลูกปลามีอายุ 42 วัน ระหวางการทดลอง เปลี่ยนถายน้ํา 50 เปอรเซ็นต และดูด
ตะกอนทุกวัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ชั่งน้ําหนักรวม และ นับจํานวนปลาที่เหลือทั้งหมด เพื่อหาอัตรารอด
ทุกชุดการทดลองในซ้ําที่ 4, 5 และ 6
3.2 การศึกษาขนาดปากลูกปลา
โดยศึกษาจากลูกปลารุนเดียวกันกับที่ใชในการทดลอง ซึ่งแยกเลีย้ งไวในภาชนะทดลองที่มี
ขนาดเดียวกันและมีอัตราความหนาแนนเทากัน จํานวน 3 ภาชนะ โดยใหไรแดงเปนอาหารเพียงอยางเดียว
ปริมาณและเวลาที่ใหรวมทั้งการจัดการตางๆ ทําเชนเดียวกับชุดการทดลองที่ 6 เก็บตัวอยางลูกปลาเมื่อ
เริ่มตนการทดลองและเมื่อลูกปลามีอายุ 7, 14, 21, 28, 35 และ 42 วัน
นํามาแชยาสลบ quinaldrine
25 ppm นาน 10-15 นาที วัดความยาวและชั่งน้ําหนัก จากนั้นจึงวัดขนาดปาก โดยวิธีของ Shirota (1970)
ภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยายต่ําประกอบกลองดิจิตอล Moticam 2000 ดวยโปรแกรม Motic Images
Plus 2.0 ML วัดความยาวของขากรรไกรบน หนวยเปนมิลลิเมตร แลวนํามาคํานวณหาความกวางปากจาก
สูตร
D =√2AB
D = ความกวางของปากลูกปลาจากขากรรไกรบนถึงขากรรไกรลาง (มิลลิเมตร)
AB = ความยาวของขากรรไกรบน (มิลลิเมตร)
3.3 เก็บตัวอยางน้ําเวลา 08.00 น. ทุกสัปดาห นํามาวิเคราะหคุณภาพน้ํา ดังตอไปนี้
- อุณหภูมิน้ํา วัดโดยใชเทอรโมมิเตอรหนวยเปนองศาเซลเซียส
- คาความเปนกรด – ดาง (pH) วัดโดยใชเครื่องวัดคาความเปนกรด – ดาง (pH – meter)
ยี่หอ TOA รุน WQC 20 A มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร(ppm)
- ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (Dissolved Oxygen) วัดโดยใชวิธี titration ตามวิธีของ
Boyd (1979) มีหนวยเปน ppm
- คาความกระดาง (Hardness) วัดโดยใชวธิ ี titration ตามวิธีของ Boyd (1979) มีหนวย
เปน ppm
- คาความเปนดาง (Alkalinity) วัดโดยใชวิธี titration ตามวิธีของ Boyd (1979) มีหนวย
เปน ppm
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-คาแอมโมเนีย (Ammonia) วัดโดยใชเครื่องวัดคาแอมโมเนีย ยีห่ อ HACH รุนDR/2010
มีหนวยเปน ppm
4. การวิเคราะหขอมูล
ทดสอบความแตกตางทางสถิติของขอมูลน้ําหนักตัวเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย และอัตรารอด โดย
การวิเคราะหความแปรปรวนดวยวิธี one way analysis of variance ขอมูลอัตรารอด แปลงขอมูลกอน
วิเคราะหเพื่อใหขอมูลมีการกระจายเปนแบบปกติ (normal distribution) ดวยวิธี arcsine transformation
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางชุดการทดลองดวยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติทั้งหมดใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows Version 13.0
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ผลการศึกษา
1. การเจริญเติบโต
1.1 ความยาวตัวเฉลี่ย
ลูกปลาแขยงนวลขณะเริ่มตนการทดลองมีความยาวตัวเฉลี่ยเทากับ 6.1±1.7 มิลลิเมตร หลังจาก
ทําการทดลองเปนเวลา 42 วัน พบวาความยาวตัวเฉลี่ยของลูกปลาของชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6
เทากับ 22.3±1.0, 29.1±1.3, 37.4±1.4, 41.3±1.3, 41.7±1.2 และ 40.52 ± 0.6 มิลลิเมตร ตามลําดับ ผลการ
วิเคราะหทางสถิติพบวา ความยาวตัวเฉลี่ยของลูกปลาในชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีความยาวแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีความยาวเฉลี่ยนอยกวาชุดการทดลองที่ 4, 5 และ 6 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) โดยที่ชุดการทดลองที่ 4, 5 และ 6 มีความยาวเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p>0.05) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความยาวเฉลี่ย (มิลลิเมตร) ของลูกปลาตลอดระยะเวลาการทดลอง
อายุ
ชุดการทดลองที่
ลูกปลา (วัน)
1
2
3
4
5
6
3 วัน
6.1±1.7a
6.1±1.7a
6.1±1.7a
6.1±1.7a
6.1±1.7a
6.1±1.7a
7 วัน
13.0±0.4a
12.9±0.5a 13.3±0.7a 13.1±0.8a 13.1±0.4a 12.8±0.9a
14 วัน 15.8±0.4a
20.2±0.8b 22.4±1.1b 22.2±2.0b 21.8±1.9b 20.2±1.8b
21 วัน 19.2±0.3a
24.5±1.0b 28.1±1.0c 28.5±1.7c 27.1±2.0c 27.5±0.7c
28 วัน 22.6±0.8a
28.8±1.0b 33.8±1.3c 34.8±2.1c 34.4±1.6c 34.8±1.4c
35 วัน 22.3±1.4a
28.6±1.1b 35.4±1.7c 37.7±2.0c 37.8±2.2c
37.6±1.1c
42 วัน 22.3±1.0a
29.1±1.3b 37.4±1.4c 41.3±1.3d 41.7±1.2d 40.5±0.5d
หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวนอน แสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
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1.2 น้ําหนักตัวเฉลี่ย
ลู ก ปลาแขยงนวลขณะเริ่ ม ต น การทดลองมี น้ํ า หนั ก ตั ว เฉลี่ ย เท า กั บ 4.4±0.0 มิ ล ลิ ก รั ม
อนุบาลเปนระยะเวลา 42 วัน พบวา น้ําหนักเฉลี่ยของลูกปลาของชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6
เทากับ 67.7±4.1, 165.9±13.3, 373.8±22.8, 494.4±52, 498.4±25.8 และ 501.1±5.7 มิลลิกรัม ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหทางสถิติ พบวา น้ําหนักเฉลี่ยของลูกปลาในชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีน้ําหนักแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีน้ําหนักเฉลี่ยนอยกวาชุดการทดลองที่ 4, 5 และ 6 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่ชุดการทดลองที่ 4, 5 และ 6 มีน้ําหนักเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 น้ําหนักตัวเฉลี่ย (มิลลิกรัม) ของลูกปลาตลอดระยะเวลาการทดลอง
อายุ
ชุดการทดลองที่
ลูกปลา(วัน)
1
2
3
4
5
6
3 วัน
4.4±0.0a
4.4±0.0a
4.4±0.0a
4.4±0.0a
4.4±0.0a
4.4±0.0a
7 วัน
47.9±1.9a 48.5±1.9a 48.1±1.8a 47.2±2.1a 46.6±0.9a 47.4±1.0a
14 วัน
77.8±2.0a 85.0±2.1b 90.0±4.6b 90.0±2.8b 85.0±4.2b 85.0±1.3b
21 วัน
76.4±1.8a 116.1±2.3b 178.2±2.4c 179.3±3.5c 177.4±0.8c 181.7±3.1c
28 วัน
75.0±1.3a 157.1±1.9b 228.6±2.1c 257.1±4.4d 260.0±4.5d 258.8±2.1d
35 วัน
70.9±1.7a 157.9±2.3b 293.6±2.4c 377.8±3.2d 375.2±4.3d 378.3±5.1d
42 วัน
67.7±4.1a 165.9±13.3b 373.8±22.8c 494.4±52.5d 498.4±25.8d 501.1±5.7d
หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวนอน แสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
1. 3 อัตรารอด
อัต รารอดของปลาแขยงนวล ในชุด การทดลองที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 เท ากับ 32.8±11.5,
74.0±4.9, 78.2±5.4, 84.3±4.6, 85.7±4.8 และ 89.3±5.3 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติ
พบว า ชุ ด การทดลองที่ 1 มี อั ต รารอดเฉลี่ ย แตกต า งจากชุ ด การทดลองอื่ น ๆ อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) และชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีอัตรารอดเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
โดยที่ชุด การทดลองที่ 3 มี อั ต รารอดเฉลี่ ย แตกตา งกั นอย า งไมมีนั ย สํา คัญกั บชุ ด การทดลองที่ 4 และ 5
(p>0.05) แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 6 (p<0.05) โดยที่ชุดการทดลองที่ 4,
5 และ 6 มีอัตรารอดเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 อัตรารอดเฉลี่ย (เปอรเซ็นต) ของลูกปลาแขยงนวล ตลอดระยะเวลาทดลอง
อายุลูกปลา
ชุดการทดลองที่
(วัน)
1
2
3
4
5
6
a
a
a
a
a
3 วัน 100.0±0.0 100.0±0.0 100.0±0.0 100.0±0.0 100.0±0.0 100.0±0.0a
7 วัน
99.2±0.8a 99.7±0.6a 99.5±0.6a 99.5±0.6a 99.5±0.6a 99.3±0.5a
14 วัน
69.7±7.3a 95.7±1.0b 96.5±1.4b 97.3±1.2b 97.2±1.2b 97.7±1.5b
21 วัน 51.3±10.6a 86.8±4.6b 93.0±1.4c 94.2±1.6c 94.5±1.4c 95.5±2.2c
28 วัน 42.7±11.2a 81.8±5.4b 84.2±4.5b 90.3±2.0c 91.3±2.0c 94.0±2.7c
35 วัน 36.0±11.8a 76.0±5.7b 79.0±5.7bc 85.3±4.3cd 87.7±3.7d 90.8±4.2d
42 วัน 32.8±11.5a 74.0±4.9b 78.2±5.4bc 84.3±4.6cd 85.7±4.8cd 89.3±5.3d
หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวนอน แสดงวามีความแตกตางกันทางสถิตที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
2. ขนาดปากลูกปลา
ลูกปลาแขยงนวลขณะเริ่มตนการทดลองมีความกวางเฉลี่ยของปาก 0.8±0.1 มิลลิเมตร ความ
ยาวตัวเฉลี่ยเทากับ 6.1±1.7 มิลลิเมตร น้ําหนักตัวเฉลี่ย 4.4±0.0 มิลลิกรัม หลังจากทําการทดลองเปนเวลา
7, 14, 21, 28, 35 และ 42 วัน พบวาลูกปลามีความกวางปากเฉลี่ยเทากับ 1.2±0.2, 1.7±0.3, 2.1±0.2,
2.2±0.1, 2.4±0.2 และ 2.6±0.1 มิลลิเมตร ความยาวตัวเฉลี่ยของเทากับ 14.3±1.9, 21.0±3.2, 27.0±3.9,
32.6±2.2, 37.1±5.2 และ 41.3±2.6 มิลลิเมตร น้ําหนักตัวเฉลี่ยเทากับ 43.3±9.1, 100.2±15.0, 191.2±74.9,
260.0±76.3, 387.9±129.6 และ 500.7±114.2 มิลลิกรัม (ตารางที่ 5) โดยอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ใหตลอดการ
ทดลองมีขนาดเฉลี่ย 1.29±0.11 มิลลิเมตร
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ตารางที่ 5 ความกวางเฉลี่ยของปากลูกปลา
อายุลูกปลา ความกวางปากเฉลี่ย ความยาวตัวเฉลี่ย
(วัน)
(มิลลิเมตร)
(มิลลิเมตร)
3 วัน
0.8±0.1
6.1±1.7
7 วัน
1.2±0.2
14.3±1.9
14 วัน
1.7±0.3
21.0±3.2
21 วัน
2.1±0.2
27.0±3.9
28 วัน
2.2±0.1
32.6±2.2
35 วัน
2.4±0.2
37.1±5.2
42 วัน
2.6±0.1
41.3±2.6
หมายเหตุ ขนาดของอาหารเทากับ 1.29±0.11 มิลลิกรัม

น้ําหนักตัวเฉลี่ย
(มิลลิกรัม)
4.4±0.0
43.3±9.1
100.2±15.0
191.2±74.9
260.0±76.3
387.9±129.6
500.7±114.2

ขนาดของอาหารเมื่อเทียบ
กับขนาดปากลูกปลา(%)
161.25
107.50
75.88
61.42
58.63
53.75
49.61

3. คุณภาพน้ําที่ใชในการอนุบาลลูกปลาแขยงนวล
คุณภาพน้ําระหวางการอนุบาลลูกปลาแขยงนวลเปนระยะเวลา 42 วัน พบวาปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายน้ํา (DO) มีคาอยูระหวาง 5.5-7.9 มิลลิกรัมตอลิตร ความเปนกรดเปนดาง (pH) มีคาอยูระหวาง
7.2-7.6 ความเปนดางของน้ํา (Alkalinity)
มีคาอยูระหวาง 38-58 มิลลิกรัมตอลิตร ความกระดาง
(Hardness) มีคาอยูระหวาง 80-96 มิลลิกรัมตอลิตร อุณหภูมิน้ํา 27.8-28.1 องศาเซลเซียส (๐C) และ
แอมโมเนีย (total ammonia NH3-N) มีคาอยูระหวาง 0.00-0.07 มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 คุณภาพน้ําระหวางการทดลอง
คุณภาพน้ํา
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (ppm)
ความเปนกรดเปนดาง (ppm)
ความเปนดาง (ppm)
ความกระดาง (ppm)
อุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส)
แอมโมเนีย (ppm)

1
5.5-7.1
7.4-7.5
40-55
86-96
27.9-28.0
0.01-0.07

2
5.6-7.9
7.3-7.5
38-49
84-92
27.8-28.1
0.00-0.06

ชุดการทดลองที่
3
4
6.4-7.0 5.5-6.2
7.5-7.6 7.4-7.5
40-43
38-52
90-96
86-92
27.8-28.0 28.0-28.1
0.02-0.04 0.01-0.06

5
5.6-7.6
7.2-7.3
40-50
86-96
27.8-28.0
0.01-0.04

6
5.6-6.9
7.3-7.5
39-58
80-90
27.9-28.1
0.01-0.07
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สรุปและวิจารณผล
จากการทดลองปรับเปลี่ยนอาหารที่ใชอนุบาลลูกปลาแขยงนวลจากไรแดงเปนอาหารสําเร็จรูป
พบวา ลูกปลาที่ปรับเปลี่ยนอาหารสําเร็จรูปเมื่ออายุ 7 วัน มีอัตรารอดต่ํามาก สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจาก
อาหารมีขนาดใหญเกินไป โดยลูกปลาอายุ 7 วัน มีขนาดปาก 1.2±0.2 มิลลิเมตร ซึ่งมีขนาดเล็กกวาขนาด
ของอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่มีขนาดเฉลี่ย 1.29±0.11 มิลลิเมตร หากมีการนําอาหารไปบดใหมีขนาดเล็กกวา
ขนาดปากของลูกปลา อาจทําใหลูกปลามีอัตรารอดและอัตราการเจริญเติบโตดีกวานี้ สวนการปรับเปลี่ยน
อาหารที่อายุ 14 และ 21 วัน พบวา อัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดต่ํากวาลูกปลาที่ปรับเปลี่ยนอาหารเมื่อ
อายุ 28 และ 35 วันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนลูกปลาที่ปรับเปลี่ยนอาหารเมื่ออายุ 28 วันและ35 วัน มี
อัตราเจริญเติบโตและอัตรารอดไมแตกตางกันทางสถิติ แสดงวาลูกปลาสามารถปรับเปลี่ยนอาหารจากไร
แดงเปนอาหารสําเร็จรูปเมื่ออายุ 28 วัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขนาดของอาหารมีขนาดเล็กกวาขนาดปากของ
ลูกปลาซึ่งเมื่อเทียบขนาดของเม็ดอาหารกับขนาดปากลูกปลามีคาเปนสัดสวนเทากับ 58.63 เปอรเซ็นต ซึ่ง
Shirota (1970) กลาววา ขนาดของอาหารที่เหมาะสมควรมีขนาดเล็กกวาปากของลูกปลาประมาณ 50
เปอรเซ็นต และเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการปรับเปลี่ยนอาหารกับปลาชนิดอื่นในวงศเดียวกัน พบวา การ
เปลี่ยนอาหารจากไรแดงเปนอาหารสําเร็จรูปของปลาแขยงนวล ชากวาปลาแขยงขางลาย (สุพัตร และธรา
พันธ, 2547 ) ปลาแขยงใบขาว (ธราพันธ และคณะ, 2547) และปลากดหิน (ธราพันธ และสุพัตร, 2545) ที่มี
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนอาหาร เมื่อลูกปลามีอายุ 19 20 และ 21 วัน ตามลําดับ โดยพิจารณา
จากอัตรารอดและอัตราการเจริญเติบโต ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขนาดและชนิดของอาหารที่ใชในการทดลอง
แตกตางกัน โดยการทดลองในปลาแขยงขางลาย ปลาแขยงใบขาว และปลากดหิน ใหอาหารผงปนเปนกอน
ซึ่งตางจากการทดลองครั้งนี้ที่ใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําขนาดเล็กเปนอาหาร และนอกจากนี้อาจ
เนื่องจากเปนปลาตางชนิดกัน จะมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนอาหารจากอาหารมีชีวิตเปนอาหาร
สําเร็จรูปแตกตางกันได (Baragi and Lovell, 1986) อยางไรก็ตาม ในการทดลองครั้งนี้ ถามีการใชอาหาร
สําเร็จรูปที่มีความเหมาะสมทั้งดานคุณภาพของอาหารและคุณลักษณะทางกายภาพ (ความแข็ง, ยอยงาย และ
อื่นๆ) และเหมาะสมกับขนาดปากของปลา อาจทําใหสามารถปรับเปลี่ยนอาหารจากไรแดงไดเร็วกวานี้ โดย
อาจใชอาหารสําเร็จรูปที่มีขนาดเล็ก เชน อาหารเม็ดจิ๋ว (microparticulate diet) มีลักษณะเปนอาหารเม็ด
กลมขนาดเล็กมากที่ใชมีหลายประเภท ไดแก microencapsulated, microbound และ microcoated diets
เชนในการทดลองอนุบาลลูกปลากะรังวัยออนดวยอาหารสําเร็จรูปแบบ microencapsulated ซึ่งมีขนาดเม็ด
อาหารเฉลี่ย 328±113 ไมครอน พบวาลูกปลากะรังสามารถกินอาหารสําเร็จรูปเพียงอยางเดียวตั้งแตอายุ 18
วัน (เจนจิตต และคณะ, 2546)
จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําระหวางการทดลอง พบวามีความเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของ
สัตวน้ํา ตามที่มั่นสิน และไพพรรณ(2544) รายงานไว
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ผลจากการทดลองครั้ ง นี้ สรุป ได ว า ลูก ปลาแขยงนวลอายุ 28 วั น ขนาดความยาวเฉลี่ ย
34.8±2.1 มิลลิเมตร สามารถปรับเปลี่ยนอาหารจากไรแดงเปนอาหารสําเร็จรูปที่มีขนาดเม็ดอาหารเฉลี่ย
1.29±0.11 มิลลิเมตร โดยมีอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดไมแตกตางจากลูกปลาที่เลี้ยงดวยไรแดงเพียง
อยางเดียว แตอยางไรก็ตามถามีการใชอาหารสําเร็จรูปที่มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของปากลูกปลา อาจทํา
ใหสามารถปรับเปลี่ยนอาหารจากไรแดงเปนอาหารสําเร็จรูปไดเร็วกวานี้
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ภาคผนวก
ตารางผนวกที่ 1 ผลการทํา pre-test เพื่อหาขอมูลน้ําหนักและจํานวนไรแดงที่ลูกปลากินในแตละชวงอายุ
น้ําหนักไรแดงเฉลี่ยที่ลูกปลากิน
จํานวนไรแดงเฉลี่ยที่ลูกปลา 1 ตัวกิน
(กรัมตอตัวตอวัน)
(ตัวตอวัน)
3-7
0.0159
83
8-14
0.0554
289
15-21
0.1146
598
22-28
0.1214
634
29-35
0.1387
724
36-42
0.2046
1,068
หมายเหตุ ไรแดงน้ําหนัก 0.1 กรัม มีจํานวนไรแดงเฉลีย่ 522±11 ตัว (ไรแดงมีขนาดระหวาง 0.47-0.86
มิลลิเมตร ขนาดเฉลี่ย 0.68±0.16 มิลลิเมตร)
อายุลูกปลา (วัน)

