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บทคัดย่อ
การอนุบาลลูกปลาอโรวานาเงินด้วยอาหารมีชีวิตต่างชนิดกัน ดําเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2553 เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยแบ่ง
การทดลองออกเป็น 5 ชุดการทดลอง ได้แก่ ให้มวนกรรเชียง ไส้เดือน หนอนนก ลูกกุ้งฝอย และลูกปลานิล
เป็นอาหารวันละ 2 ครั้ง ทดลองในตู้กระจกขนาด 40x75x45 เซนติเมตร จํานวน 50 ใบ ปล่อยลูกปลาที่ถุงไข่
แดงยุบหมดเมื่ออายุ 45 วัน จํานวน 1 ตัวต่อตู้ ความยาวเฉลี่ยเริ่มต้นการทดลองในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4
และ 5 เท่ากับ 10.84±0.21, 10.84±0.18, 10.86±0.26, 10.87±0.19 และ 10.85±0.26 เซนติเมตร
ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต้นการทดลองเท่ากับ 5.05±0.20, 5.05±0.22, 5.06±0.42, 5.09±0.31 และ
5.07±0.32 กรัม ตามลําดับ ความกว้างเฉลี่ยของปากปลาเมื่อเริ่มต้นทดลองเท่ากับ 1.26±0.22 เซนติเมตร
ผลการทดลองพบว่าลูกปลาที่ให้มวนกรรเชียงกินเป็นอาหารมีการเจริญเติบโตดีที่สุด รองลงมา
เป็นลูกปลานิล ลูกกุ้งฝอย หนอนนก และไส้เดือน ตามลําดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
มีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 21.50±0.86, 20.51±0.71, 18.72±0.81, 17.46±0.47 และ 15.90±0.65 เซนติเมตร
ตามลําดับ น้ําหนักตัวเฉลี่ย 43.84±7.43, 36.02±3.86, 31.15±4.76, 22.79±1.68 และ 16.93±2.06 กรัม
ตามลําดับ และทุกชุดการทดลองมีอัตรารอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
หากพิจารณาจากการเจริญเติบโตและชนิดอาหารที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการกินแบบผู้ล่าที่หากินในระดับบน
ของแหล่งน้ําจนถึงผิวน้ําของปลาอโรวานาเงิน มวนกรรเชียงดีที่สุด รองลงมาเป็นลูกปลานิลและลูกกุ้งฝอย
ก็เป็นอาหารมีชีวิตที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาอโรวานาเงินในช่วง 60 วัน หลังถุงไข่แดงยุบ
คําสําคัญ : ลูกปลาอโรวานาเงิน อาหารมีชีวิต
*ผู้รับผิดชอบ : ตู้ ปณ.๓ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐ โทร.๐ ๗๗๒๘ ๖๙๑๙
e-mail : sthipwong@gmail.com
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Nursing of Arowana Osteoglossum bicirrhosum (Cuvier, 1829) Larvae
with Different Live Feed
Suthathip Thipwong1* Karun Uraiprasit2 Suvena Banyen3 and Jintana Mahasawad3
1
Suratthani Inland Fisheries Research and Development Center
2
Trad Inland Fisheries Research and Development Center
3
Songkhla Inland Fisheries Research and Development Center
The appropriate live feed for the 60 days old larvae of Arowana, Osteoglossum
bicirrhosum (Cuvier, 1829) were designed in 50 glass aquariums with the size of 40 x 75 x 45 cm at
Suratthani Inland Fisheries Research and Development Center during October - December 2010. Larvae
were fed daily, twice a day, with 5 different live feed as follow: treatment 1, Water boatman (Corixa
sp.); treatment 2, Earthworm (Pheretima peguana); treatment 3, Mealworm (Tenebrio molitor);
treatment 4, Lanchester's freshwater prawn larvae (Macrobrachium lanchesteri); and treatment 5, Nile
tilapia larvae of (Oreochromis niloticus). The average initial length of larvae for treatment 1, 2, 3, 4, and
5 were 10.84±0.21, 10.84±0.18, 10.86±0.26, 10.87±0.19, and 10.85±0.26 cm and their average initial
weight were 5.05±0.20, 5.05±0.22, 5.06±0.42, 5.09±0.31, and 5.07±0.32 g, respectively. The average
initial width of the mouth of larvae was 1.26±0.22 cm.
The larvae of Arowana fed with Water boatman had shown highest growth and then
followed by larvae fed with Nile tilapia larvae, Lanchester's freshwater prawn larvae, Mealworm, and
Earthworm, respectively. The average final length of the larvae of Arowana were 21.50±0.86,
20.51±0.71, 18.72±0.81, 17.46±0.47, and 15.90±0.65 cm, and the average final weight were 43.84±7.43,
36.02±3.86, 31.15±4.76, 22.79±1.68, and 16.93±2.06 g, respectively. The growth parameter was
significantly different (p<0.05). The average survival rate was 100 percentage in all treatments.
This experiment concluded Water boatman was most appropriate live feed and then followed by Nile
tilapia larvae, Lanchester's freshwater prawn larvae were other appropriate live feed for nursing of the
Arowana larvae at this stage.
Key words : Arowana, Osteoglossum bicirrhosum (Cuvier, 1829), live feed
*Corresponding author : P.O. Box 3, Phunphin District, Suratthani Province 84130 Tel. 0 7728 6919
e-mail : sthipwong@gmail.com
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คํานํา
ปลาอโรวานาเงิน Osteoglossum bicirrhosum (Cuvier, 1829) เป็นปลาน้ําจืดอยู่ในครอบครัว
Osteoglosstidae (Fishbase, 2012) เป็นปลาสวยงามขนาดใหญ่ มีความสง่างาม มีเกล็ดขนาดใหญ่คล้ายมุก
เป็นกลุ่มปลาสวยงามที่มีราคาแพงและเป็นที่ต้องการของตลาด (Christopher, 1995) ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดสุราษฎร์ธานีสามารถเพาะพันธุ์ปลาอโรวานาเงินในบ่อดินได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ต่อมาได้มีการ
ทดลองศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบฟักไข่ การพัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อน ระบบการอนุบาลการเพาะพันธุ์
ในบ่อคอนกรีต ความแตกต่างระหว่างเพศ และต้นทุนผลตอบแทน เป็นต้น แม้ว่าการผลิตลูกปลาอโรวานาเงิน
ในปัจจุบันมี ความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นอย่างต่ อเนื่อง แต่ส่วนใหญ่ใ ห้อาหารมีชีวิต ได้แ ก่ มวนกรรเชียง
(Water boatman) เป็นอาหารสําหรับอนุบาลลูกปลาหลังจากถุงไข่แดงยุบ มวนกรรเชียง มีโปรตีนโดยน้ําหนัก
แห้งสูงถึง 71.70 % (Leigh and Fredric, 1988) แต่มีปริมาณไม่มากพอสําหรับการนําไปใช้อนุบาลลูกปลา
อโรวานาเงินซึ่งมีจํานวนมากได้ ตามธรรมชาติของลูกปลาอโรวานาเงินสามารถกินอาหารมีชีวิตได้หลายชนิด
การเลือกใช้อาหารมีชีวิตที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาเพื่อทําให้ลูกปลามีการเจริญเติบโตดีและมีอัตรารอด
ตายสูง ยังไม่มีการศึกษาชนิดอาหารมีชีวิตที่เหมาะสมกับลูกปลาอโรวานาเงินจากช่วงถุงไข่แดงยุบ จนถึงอายุ
60 วัน จึงได้ทําการศึกษา โดยเลือกใช้อาหารมีชีวิตอีก 4 ชนิด นอกเหนือจากมวนกรรเชียงที่มีขนาดความยาว
1-2 เซนติเมตร ได้แก่ ไส้เดือน (Earthworm) มีความยาว 2.5-4.0 เซนติเมตร หนอนนก (Mealworm)
มีขนาดความยาว 1.5-2.0 เซนติเมตร ลูกกุ้งฝอย (Lanchester's freshwater prawn) ความยาว 1.5-2.5
เซนติเมตร และลูกปลานิล (Nile tilapia) ความยาว 1.0-2.5 เซนติเมตร ทั้งนี้ไส้เดือนเป็นแหล่งโปรตีนเสริมที่
ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ เช่น ปลา กบ สัตว์ปีก เป็นต้น ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเป็นการค้าอย่าง
แพร่หลาย หนอนนกเป็นตัวอ่อนของแมลงศัตรูพืชที่นิยมนํามาใช้เป็นอาหารสัตว์ปีก สัตว์น้ํา และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ
มีขายทั่วไปตามท้องตลาด กุ้งฝอยเป็นกุ้งน้ําจืดขนาดเล็กมีขายทั่วไปตามตลาดและมีราคาถูกกว่ากุ้งชนิดอื่น
และลูกปลานิลซึ่งเลือกมาใช้ทดลองเป็นตัวแทนของลูกปลาน้ําจืดที่หาซื้อได้ง่ายเพราะเป็นที่นิยมเลี้ยงโดยทั่วไป
การศึกษาครั้งนี้จะทําให้ทราบถึงชนิดของอาหารมีชีวิตที่เหมาะสมกับลูกปลาอโรวานาเงินหลังจากระยะถุง
ไข่แดงยุบจนลูกปลามีอายุ 60 วัน มีการเจริญเติบโตดี มีอัตรารอดตายสูง และมีลักษณะสวยงามสมบูรณ์
ตรงตามความต้องการของตลาด ดังนั้นการศึกษาการใช้อาหารมีชีวิตชนิดอื่น จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยสนับสนุน
การเพาะเลี้ยงปลาอโรวานาเงินในเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อทราบชนิดอาหารมีชีวิตที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาอโรวานาเงินด้วยอาหารมีชีวิต 5
ชนิด โดยพิจารณาจากการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย
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วิธีดําเนินการ
1. การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design) ประกอบด้วย 5 ชุด
การทดลอง (treatment) แต่ละชุดการทดลองมี 10 ซ้ํา (replication) ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 ให้มวนกรรเชียงเป็นอาหาร
ชุดการทดลองที่ 2 ให้ไส้เดือนเป็นอาหาร
ชุดการทดลองที่ 3 ให้หนอนนกเป็นอาหาร
ชุดการทดลองที่ 4 ให้ลูกกุ้งฝอยเป็นอาหาร
ชุดการทดลองที่ 5 ให้ลูกปลานิลเป็นอาหาร
ทํ า การทดลองที่ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน้ํ า จื ด สุ ร าษฎร์ ธ านี 20 หมู่ ที่ 7 ตํ า บลท่ า ข้ า ม
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2553
2. วัสดุและอุปกรณ์
2.1 ตู้ทดลอง
ใช้ตู้กระจกขนาด 40x75x45 เซนติเมตร จํานวน 50 ใบ เติมน้ําลึก 25 เซนติเมตร คิดเป็น
ปริมาตรน้ํา 75 ลิตร ทุกตู้มีหัวทรายให้อากาศ 1 จุด
2.2 ปลาทดลอง
ลูกปลาอโรวานาเงินที่ใช้ในการทดลองเป็นลูกปลารุ่นเดียวกันที่ถุงไข่แดงยุบเมื่ออายุ 45 วัน
ได้จากการเพาะพันธุ์ปลาของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎร์ธานี โดยคัดเลือกลูกปลาอโรวานาเงิน
จํานวน 50 ตัว เพื่อวัดขนาดความกว้างของปากลูกปลา เมื่อเริ่มต้นทดลองด้วยเครื่องมือเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
(Vernier Caliper) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ซึ่งมีความกว้างเฉลี่ย 1.26±0.22 เซนติเมตร วัดความยาวเริ่มต้น
ด้วยไม้บรรทัดมีหน่วยเป็นเซนติเมตร และชั่งน้ําหนักด้วยเครื่องชั่งน้ําหนักทศนิยม 2 ตําแหน่ง มีหน่วยเป็นกรัม
ปล่อยลงตู้ทดลองจํานวน 1 ตัวต่อตู้
2.3 อาหารทดลอง
มวนกรรเชียง รวบรวมจากบ่อดินที่อนุบาลลูกปลาของศูนย์ฯ โดยใช้สวิงที่ทําจากผ้าตาข่ายสีขาว
ชนิดช่องตาสี่เหลี่ยมเส้นด้ายเล็ก ขนาดช่องตา 1 มิลลิเมตร เป็นอุปกรณ์ในการช้อนมวนกรรเชียงที่อยู่ตาม
ผิวน้ําบริเวณประตู ระบายน้ํ า นํ ามาใส่ใ นถังพลาสติกที่มีน้ําบรรจุอยู่ ลําเลี ยงมาใส่ใ นตู้กระจกที่มีระบบ
ให้อากาศเก็บไว้เป็นอาหารลูกปลาอโรวานาเงินต่อไป
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ไส้เดือน ซื้อจากตลาด นํามาเลี้ยงไว้ในตู้ลิ้นชักพลาสติกแบบ 4 ลิน้ ชัก ขนาด 40x45x88
เซนติเมตร โดยใส่ดินผสมปุ๋ยคอกลงในลิ้นชักและใช้เศษผักและผลไม้เป็นอาหารโดยกลบฝังไว้บริเวณผิวดิน
รดน้ําเมื่อสังเกตเห็นผิวดินเริ่มแห้ง เก็บไว้เป็นอาหารลูกปลาอโรวานาเงินต่อไป
หนอนนก ซื้อจากตลาด นํามาเลี้ยงในกระบะพลาสติกขนาด 25x40x8 เซนติเมตร โดยใช้รําข้าว
ใส่ลงในกระบะให้หนอนนกอาศัยและใช้เป็นอาหาร
จากนั้นทําการคัดเลือกหนอนนกที่ลอกคราบนําไปเป็น
อาหารลูกปลาอโรวานาเงินต่อไป
ลูกกุ้งฝอย รวบรวมจากบ่อดินที่เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาของศูนย์ฯ โดยใช้อวนไนล่อนชนิดตาถี่
เป็นอวนปั๊ม (อวนไม่มีปม : knotless net) ขนาดช่องตา 4 มิลลิเมตร เป็นอุปกรณ์ในการลากลูกกุ้งฝอย นํามา
ใส่ในถังพลาสติกที่มีน้ําบรรจุอยู่ ลําเลียงมาใส่ในตู้กระจกที่มีระบบให้อากาศและให้ไรแดงเป็นอาหาร เก็บไว้เป็น
อาหารลูกปลาอโรวานาเงินต่อไป
ลูกปลานิล รวบรวมจากบ่อคอนกรีตที่อนุบาลลูกปลานิลของศูนย์ฯ โดยใช้อวนผ้ามุ้งไนล่อนสีฟ้า
เบอร์ 16 เป็นอุปกรณ์ในการลากลูกปลานิลนํามาใส่ในถังพลาสติกที่มีนา้ํ บรรจุอยู่ ลําเลียงมาใส่ในตูก้ ระจกที่มี
ระบบให้อากาศและให้ไรแดงเป็นอาหาร เก็บไว้เป็นอาหารลูกปลาอโรวานาเงินต่อไป
สุ่มตัวอย่างอาหารมีชีวิตชนิดละ 300 กรัม ส่งไปวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารมีชีวิต
โดยวิธี proximate analysis ซึ่งรายงานผลในรูป Wet Basis โดยบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
จํากัด สาขาสงขลา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารมีชีวิต
อาหารมีชีวิต

ความชื้น

ส่วนประกอบทางเคมี

(%)

โปรตีน

ไขมัน

เยื่อใย

เถ้า

มวนกรรเชียง

81.84

15.53

1.16

1.10

1.11

ไส้เดือน

69.76

8.15

0.72

0.56

17.44

หนอนนก

66.67

17.78

8.33

1.74

1.11

ลูกกุ้งฝอย

80.84

14.30

1.46

0.71

2.68

ลูกปลานิล

81.09

12.51

1.59

0.00

3.68

หมายเหตุ

ความชื้น (Moisture) วิธีทดสอบอ้างอิง AOAC (2005) 950.46 (B)
โปรตีน (Protein) วิธีทดสอบอ้างอิง AOAC (2005) 981.10
ไขมัน (Fat) วิธีทดสอบอ้างอิง AOAC (2005) 920.39
เยื่อใย (Crude fiber) วิธีทดสอบอ้างอิง In house method based on AOAC (2005) 978.10
เถ้า (Ash) วิธีทดสอบอ้างอิง AOAC (2005) 942.05
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3. วิธีการดําเนินการ
อนุบาลลูกปลาอโรวานาเงินโดยให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 น. และ 16.00 น. ในปริมาณ
ที่เพียงพอ ระหว่างการทดลองดูดตะกอนทุกวันพร้อมกับเติมน้ําให้อยู่ในระดับเดิม สําหรับการถ่ายน้ําจะทําเมื่อ
ตู้ทดลองสกปรก โดยล้างคราบสกปรกและถ่ายน้ําออกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ทุกตู้ทดลอง ระยะเวลาทดลอง
60 วัน วิเคราะห์คุณภาพน้ําทุกตู้ทดลอง ในเวลา 08.00 น. ของทุกสัปดาห์ ทําการตรวจวัดอุณหภูมิน้ํา
ใช้เทอร์โมมิเตอร์หน่วยเป็นองศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ใช้เครื่อง pH-meter ยี่ห้อ TOA
รุ่น WQC 20 A ค่าความกระด้าง (Hardness) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ํา
(Dissolved Oxygen) วิเคราะห์โดยใช้วิธี titration ตามวิธีของ Boyd (1979) มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร
ค่าแอมโมเนีย (Ammonia) โดยใช้ Nessler’s method ซึ่งใช้ nessler’s reagent, K2HgI4 เป็นสารประกอบ
เชิงซ้อนสีเหลือง วัด absorbance ในช่วง 400-425 nm ด้วยเครื่องวัดแบบดูดกลืนแสงยี่ห้อ Hach รุ่น
DR/2000 มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร
4. การรวบรวมข้อมูล
4.1 วัดความยาวและชั่งน้ําหนักปลาเมื่อเริ่มต้นการทดลอง ระหว่างทดลองทุก 15 วัน และเมื่อ
สิ้นสุดการทดลอง
4.2 วิเคราะห์คุณภาพน้ําเมื่อเริ่มต้นการทดลอง ระหว่างทําการทดลองทุกสัปดาห์ และเมื่อสิ้นสุด
การทดลอง โดยเก็บตัวอย่างน้ําก่อนการให้อาหาร และก่อนถ่ายน้ําเพื่อทําความสะอาดตู้ทดลอง
4.3 บันทึกปริมาณอาหารที่ปลากินตลอดการทดลอง โดยหาค่าน้ําหนักเฉลี่ยต่อตัวมวนกรรเชียง
ไส้เดือน หนอนนก ลูกกุ้งฝอย และลูกปลานิล โดยสะเด็ดน้ําก่อนชั่งน้ําหนัก และบันทึกจํานวนอาหารมีชีวิตแต่
ละชนิดที่ปลากินมาคํานวณหาปริมาณโดยคูณกับน้ําหนักเฉลี่ยต่อตัวของอาหารมีชีวิต
4.4 บันทึกจํานวนปลาตายทุกวัน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
นําข้อมูลความยาว น้ําหนัก จํานวนปลาตาย มาคํานวณตามวิธี ดังนี้
1. น้ําหนักเพิ่มต่อวัน (Daily weight gain) (กรัมต่อวัน) (Hepher, 1988)
= (W2-W1) / t
โดยที่ W2 = ปริมาณน้ําหนักเฉลี่ย(กรัม) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
W1 = ปริมาณน้ําหนักเฉลี่ย(กรัม) เมื่อเริ่มต้นการทดลอง
t = ระยะเวลาทดลอง
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2. เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพิ่ม (Percentage weight gain) (%) (Hepher, 1988)
= (W2-W1) x 100 / W1
โดยที่ W2 = ปริมาณน้ําหนักเฉลี่ย(กรัม) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
W1 = ปริมาณน้ําหนักเฉลี่ย(กรัม) เมื่อเริ่มต้นการทดลอง
3. อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific growth rate) (% ต่อวัน) (Hepher, 1988)
= [In(W2)-In(W1)] x 100 / t
โดยที่ In(W2) = natural logarithm ของปริมาณน้ําหนักเฉลี่ย(กรัม) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
In(W1) = natural logarithm ของปริมาณน้ําหนักเฉลี่ย(กรัม) เมื่อเริ่มต้นการทดลอง
t = ระยะเวลาทดลอง
4. อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed conversion ratio, FCR) (เทพรัตน์ และคณะ, 2554)
= ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม) / น้ําหนักเพิ่ม (กรัม)
5. Normalized biomass index (NBI) (Beck, 1979) อ้างตามอมรรัตน์ และคณะ (2542)
= [(น้ําหนักปลาเฉลี่ยเมื่อสิน้ สุดการทดลอง x จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง) - (น้าํ หนัก
ปลาเฉลี่ยเมื่อเริ่มต้นทดลอง x จํานวนปลาเมื่อเริ่มต้นทดลอง)] / 100
6. อัตรารอดตาย (Survival rate) (Goddard, 1996)
= จํานวนปลาสิ้นสุดการทดลอง x 100 / จํานวนปลาเริ่มต้น
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ยความยาว น้ําหนัก น้ําหนักเพิ่มต่อวัน เปอร์เซ็นต์
น้ําหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ค่า NBI และอัตรารอดตาย โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี one way analysis of variance ทําการแปลงข้อมูลที่เป็นเปอร์เซ็นต์หรือ
อัตราส่วน โดยวิธี angular transformation ก่อนนํามาวิเคราะห์ทางสถิติ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ชุดการทดลองด้วยวีธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ผลการศึกษา
1. การเจริญเติบโต
1.1 ความยาวและน้ําหนักเฉลี่ย
การอนุบาลลูกปลาอโรวานาเงินด้วยอาหารมีชีวิตต่ างชนิดกัน ได้แ ก่ มวนกรรเชียง ไส้เดือน
หนอนนก ลูกกุ้งฝอย และลูกปลานิล เมื่อเริ่มต้นทดลองมีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 10.84±0.21, 10.84±0.18,
10.86±0.26, 10.87±0.19 และ 10.85±0.26 เซนติเมตร ตามลําดับ มีน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ 5.05±0.20,
5.05±0.22, 5.06±0.42, 5.09±0.31 และ 5.07±0.32 กรัม ตามลําดับ มีความกว้างเฉลี่ยของปากปลาเท่ากับ
1.26±0.22 เซนติเมตร หลังจากทดลองเป็นเวลา 60 วัน พบว่าความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 21.50±0.86,
15.90±0.65, 17.46±0.47, 18.72±0.81 และ 20.51±0.71 เซนติเมตร และน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ
43.84±7.43, 16.93±2.06, 22.79±1.68, 31.15±4.76 และ 36.02±3.86 กรัม ตามลําดับ เมื่อทดสอบทาง
สถิติพบว่าความยาวและน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย
ปลาอโรวานาเงินที่กินมวนกรรเชียงมีความยาวและน้ําหนักเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็นปลาอโรวานาเงินที่กิน
ลูกปลานิล ลูกกุ้งฝอย หนอนนก และไส้เดือน ตามลําดับ ดังตารางที่ 2, 3 และภาพที่ 1, 2
ตารางที่ 2 ค่าความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของลูกปลาอโรวานาเงินที่อนุบาลด้วยอาหารมีชีวิต 5 ชนิด
ตลอดระยะเวลาการทดลอง 60 วัน
อายุ
ลูกปลา (วัน)
เริ่มต้นทดลอง
15 วัน
30 วัน
45 วัน
60 วัน

มวนกรรเชียง
10.84±0.21a
13.22±0.36c
15.61±0.82b
18.64±0.74d
21.50±0.86e

ไส้เดือน
10.84±0.18a
11.67±0.35a
14.57±0.48a
15.16±0.48a
15.90±0.65a

อาหารมีชีวิต
หนอนนก
10.86±0.26a
12.45±0.57b
14.37±0.37a
15.83±0.30ab
17.46±0.47b

ลูกกุ้งฝอย
10.87±0.19a
12.36±0.30b
15.66±0.97b
16.49±0.56bc
18.72±0.81c

ลูกปลานิล
10.85±0.26a
13.31±0.52c
15.32±0.72b
17.02±2.13c
20.51±0.71d

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
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มวนกรรเชียง
ไส้เดือน
หนอนนก
ลูกกุ้งฝอย
ลูกปลานิล

22

ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร)

20
18
16
14
12
10
เริ่มต้นทดลอง

15 วัน

30 วัน

45 วัน

60 วัน

ระยะเวลาทดลอง

ภาพที่ 1 ค่าความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของลูกปลาอโรวานาเงินที่อนุบาลด้วยอาหารมีชีวิต 5 ชนิด
ตลอดระยะเวลาการทดลอง 60 วัน
ตารางที่ 3 ค่าน้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของลูกปลาอโรวานาเงินที่อนุบาลด้วยอาหารมีชีวิต 5 ชนิด
ตลอดระยะเวลาการทดลอง 60 วัน
อายุ
ลูกปลา (วัน)
เริ่มต้นทดลอง
15 วัน
30 วัน
45 วัน
60 วัน

มวนกรรเชียง
5.05±0.20a
10.10±0.76c
16.75±0.82b
28.47±2.57c
43.84±7.43e

ไส้เดือน
5.05±0.22a
6.14±0.67a
13.67±1.66ab
14.14±1.70a
16.93±2.06a

อาหารมีชีวิต
หนอนนก
5.06±0.42a
8.02±0.88b
13.30±1.01a
15.41±5.09a
22.79±1.68b

ลูกกุ้งฝอย
5.09±0.31a
8.06±0.55b
16.30±2.69c
21.00±1.65b
31.15±4.76c

ลูกปลานิล
5.07±0.32a
9.63±1.05c
15.29±1.62bc
23.80±1.43b
36.02±3.86d

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

10
45
40

น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม)

35
30

มวนกรรเชียง
ไส้เดือน
หนอนนก
ลูกกุ้งฝอย
ลูกปลานิล

25
20
15
10
5
0
เริ่มต้นทดลอง

15 วัน

30 วัน

45 วัน

60 วัน

ระยะเวลาทดลอง

ภาพที่ 2 ค่าน้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของลูกปลาอโรวานาเงินที่อนุบาลด้วยอาหารมีชีวิต 5 ชนิด
ตลอดระยะเวลาการทดลอง 60 วัน
1.2 น้ําหนักเพิ่มต่อวัน
น้ําหนักเพิ่มต่อวันของลูกปลาอโรวานาเงินเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ลูกปลาอโรวานาเงินที่กิน
อาหารมีชีวิตต่างชนิดกัน ได้แก่ มวนกรรเชียง ไส้เดือน หนอนนก ลูกกุ้งฝอย และลูกปลานิล มีค่าเท่ากับ
0.65±0.12, 0.20±0.04, 0.30±0.03, 0.43±0.08 และ 0.52±0.06 กรัมต่อวัน ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติ
พบว่าปลาอโรวานาเงินที่กินมวนกรรเชียงมีน้ําหนักเพิ่มต่อวันมากที่สุด รองลงมาเป็นปลาอโรวานาเงินที่กิน
ลูกปลานิล ลูกกุ้งฝอย หนอนนก และไส้เดือน ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 4
1.3 เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพิ่ม
เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพิ่มของลูกปลาอโรวานาเงินเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ลูกปลาอโรวานาเงิน
ที่กินอาหารมีชีวิตต่างชนิดกัน ได้แก่ มวนกรรเชียง ไส้เดือน หนอนนก ลูกกุ้งฝอย และลูกปลานิล มีค่าเท่ากับ
767.36±137.85, 236.60±50.18, 352.27±40.98, 513.05±93.15 และ 611.96±80.22 เปอร์เซ็นต์
ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าปลาอโรวานาเงินที่กินมวนกรรเชียงมีเปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพิ่มมากที่สุด
รองลงมาเป็นปลาอโรวานาเงินที่กินลูกปลานิล ลูกกุ้งฝอย หนอนนก และไส้เดือน ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 4
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1.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของลูกปลาอโรวานาเงินเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ลูกปลาที่กิน
อาหารมีชีวิตต่างชนิดกัน ได้แก่ มวนกรรเชียง ไส้เดือน หนอนนก ลูกกุ้งฝอย และลูกปลานิล มีค่าเท่ากับ
3.58±0.29, 2.00±0.24, 2.51±0.15, 3.00±0.27 และ 3.26±0.19 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ เมื่อทดสอบ
ทางสถิติพบว่าปลาอโรวานาเงินที่กินมวนกรรเชียงมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมากที่สุด รองลงมาเป็น
ปลาอโรวานาเงินที่กินลูกปลานิล ลูกกุ้งฝอย หนอนนก และไส้เดือน ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) ดังตารางที่ 4
1.5 พฤติกรรมการกินอาหารและปริมาณการกินอาหาร
ลูกปลาอโรวานาเงินจะฮุบกินเหยื่อทั้งตัว ชอบกินเหยื่อที่ว่ายน้ําเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่ชอบ
กินเหยื่อที่มีการเคลื่อนไหวน้อยและอยู่บริเวณก้นน้ํา เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ลูกปลาอโรวานาเงินกิน
มวนกรรเชียงปริมาณมากที่สุดเท่ากับ 117.04±1.23 กรัม รองลงมาเป็นลูกปลานิล 57.94±3.87 กรัม และ
ลูกกุ้งฝอย 53.04±3.63 กรัม ปลาอโรวานาเงินกินหนอนนกปริมาณน้อยเท่ากับ 27.36±2.88 กรัม และกิน
ไส้เดือนปริมาณน้อยที่สุดเท่ากับ 25.08±2.79 กรัม ตามลําดับ ดังตารางที่ 4
1.6 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Food conversion ratio, FCR)
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของลูกปลาอโรวานาเงิน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ลูกปลา
อโรวานาเงินที่กินอาหารมีชีวิตต่างชนิดกัน ได้แก่ มวนกรรเชียง ไส้เดือน หนอนนก ลูกกุ้งฝอย และลูกปลานิล
มีค่าเท่ากับ 0.57±0.13, 0.65±0.06, 0.52±0.06, 0.40±0.07 และ 0.36±0.05 ตามลําดับ เมื่อทดสอบทาง
สถิติพบว่าปลาอโรวานาเงินที่กินไส้เดือนมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อสูงสุด (p<0.05) รองลงมาเป็นปลาที่
กินมวนกรรเชียงและหนอนนก ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p>0.05) ส่วนปลาอโรวานาเงินที่กินลูกปลานิลมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อต่ําสุดซึ่งไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับปลาที่กินลูกกุ้งฝอย ดังตารางที่ 4
1.7 Normalized biomass index (NBI)
Normalized biomass index เป็นค่าประเมินจากอัตรารอดและน้ําหนักของปลา เมื่อสิ้นสุด
การทดลองพบว่าลูกปลาอโรวานาเงินที่กินอาหารมีชีวิตต่างชนิดกัน ได้แก่ มวนกรรเชียง ไส้เดือน หนอนนก
ลูกกุ้งฝอย และลูกปลานิ ล มี ค่ าเท่ากั บ 0.39±0.07, 0.12±0.02, 0.18±0.01, 0.26±0.05 และ 0.31±0.04
ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าปลาอโรวานาเงินที่กินมวนกรรเชียงมีค่า NBI มากที่สุด รองลงมาเป็น
ปลาอโรวานาเงินที่กินลูกปลานิล ลูกกุ้งฝอย หนอนนก และไส้เดือน ตามลําดับ ซึ่งมีค่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การเจริญเติบโตเฉลี่ย ปริมาณการกินอาหารเฉลี่ย FCR เฉลีย่ NBI เฉลี่ย ของลูกปลาอโรวานาเงิน
ทีอ่ นุบาลด้วยอาหารมีชีวิต 5 ชนิด เมื่อสิ้นสุดการทดลอง

ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย
(เซนติเมตร)
น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย (กรัม)
ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย
(เซนติเมตร)
น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย (กรัม)
น้ําหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ย
(กรัมต่อวัน)
เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพิ่ม
เฉลี่ย (%)
อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะเฉลี่ย (%ต่อวัน)
ปริมาณการกินอาหาร
เฉลี่ย (กรัม)
น้ําหนักแห้งของอาหาร
เฉลี่ย (กรัม)
FCR เฉลี่ย
NBI เฉลี่ย

มวนกรรเชียง
10.84±0.21a

ไส้เดือน
10.84±0.18a

อาหารมีชีวิต
หนอนนก
10.86±0.26a

5.05±0.20a
21.50±0.86e

5.05±0.22a
15.90±0.65a

5.06±0.42a
17.46±0.47b

5.09±0.31a
18.72±0.81c

5.07±0.32a
20.51±0.71d

43.84±7.43e
0.65±0.12e

16.93±2.06a
0.20±0.04a

22.79±1.68b
0.30±0.03b

31.15±4.76c
0.43±0.08c

36.02±3.86d
0.52±0.06d

352.27±40.98b

513.05±93.15c

611.96±80.22d

767.36±137.85e 236.60±50.18a

ลูกกุ้งฝอย
10.87±0.19a

ลูกปลานิล
10.85±0.26a

3.58±0.29e

2.00±0.24a

2.51±0.15b

3.00±0.27c

3.26±0.19d

117.04±1.23

25.08±2.79

27.36±2.88

53.04±3.63

57.94±3.87

21.25±0.22

7.59±0.84

9.12±0.96

10.16±0.69

10.96±0.73

0.57±0.13b
0.39±0.07e

0.65±0.06c
0.12±0.02a

0.52±0.06b
0.18±0.01b

0.40±0.07a
0.26±0.05c

0.36±0.05a
0.31±0.04d

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
2. การกระจายขนาดของปลา
เมื่อนําความยาวของลูกปลาอโรวานาเงินมาจัดเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม คือ ขนาด 14-16 เซนติเมตร,
17-19 เซนติเมตร, 20-22 เซนติเมตร และมากกว่า 22 เซนติเมตร พบว่าลูกปลาอโรวานาเงินที่กินอาหารมีชีวิต
ต่างชนิดกัน ได้แก่ มวนกรรเชียง ไส้เดือน หนอนนก ลูกกุ้งฝอย และลูกปลานิล มีค่าเท่ากับ 0, 0, 70, 30; 90,
10, 0, 0; 20, 80, 0, 0; 0, 90, 10, 0 และ 0, 20, 80, 0 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ดังตารางที่ 5 และภาพที่ 3
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ตารางที่ 5 การกระจายขนาดของลูกปลาอโรวานาเงิน (เปอร์เซ็นต์) ที่อนุบาลด้วยอาหารมีชีวิต 5 ชนิด
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
ขนาด (เซนติเมตร)

มวนกรรเชียง

อาหารมีชีวิต
ไส้เดือน หนอนนก ลูกกุ้งฝอย
90
20
10
80
90

ลูกปลานิล

เฉลี่ย
(เปอร์เซ็นต์)

-

22

20

40

14-16

-

17-19

-

20-22

70

-

-

10

80

32

มากกว่า 22

30

-

-

-

-

6

รวม (เปอร์เซ็นต์)

100

100

100

100

100

มวนกรรเชียง

100
การกระจาย (เปอร์เซ็นต์)

100

ไส้เดือน

80

หนอนนก
กุ้งฝอย

60

ลูกปลานิล

40
20
0
14-16

17-19

20-22

มากกว่า 22

ขนาด (เซนติเมตร)

ภาพที่ 3 การกระจายขนาดของลูกปลาอโรวานาเงิน (เปอร์เซ็นต์) ที่อนุบาลด้วยอาหารมีชีวิต 5 ชนิด
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
3. อัตรารอดตาย
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลองพบว่ า ลู ก ปลาอโรวานาเงิ น ที่ ใ ห้ กิ น มวนกรรเชี ย ง ไส้ เ ดื อ น หนอนนก
ลูกกุ้งฝอย และลูกปลานิลมีอัตรารอดตายเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ทุกชุดการทดลอง
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4. สีของครีบลูกปลาอโรวานาเงิน
จากการทดลองครั้งนี้สังเกตเห็นปลาอโรวานาเงินมีสีครีบแตกต่างกันตามชนิดของอาหารมีชีวิตที่
กินอย่างชัดเจน ปลาที่กินมวนกรรเชียงและลูกกุ้งฝอยจะมีครีบสีแดง ปลาที่กินไส้เดือนและลูกปลานิลจะมีครีบ
สีเหลืองเข้ม ปลาที่กินหนอนนกจะมีครีบสีขาวครีม ดังภาพที่ 4 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าปลาที่มีครีบสีแดง
ขายหมดก่อน ตามด้วยสีเหลืองเข้ม และสีขาวครีม ถึงแม้ว่าจะมีราคาจําหน่ายเหมือนกัน แต่ผู้ซื้อจะเลือกซื้อ
ปลาที่มีครีบสีแดงก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีสีสันที่สวยงามกว่า

มวนกรรเชียง
ไส้เดือน

หนอนนก

ลูกกุ้งฝอย

ลูกปลานิล

ภาพที่ 4 ลักษณะสีของครีบลูกปลาอโรวานาเงินที่อนุบาลด้วยอาหารมีชีวิต 5 ชนิด เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
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5. คุณภาพน้ําที่ใช้ในการอนุบาลลูกปลาอโรวานาเงิน
คุณภาพน้ําในตู้ทดลองวิเคราะห์เวลา 08.00 น. ของทุกสัปดาห์ระหว่างการอนุบาลลูกปลา
อโรวานาเงินเป็นระยะเวลา 60 วัน อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีและไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทุกชุดการทดลอง
โดยค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 6.9-7.4 อุณหภูมิน้ําอยู่ระหว่าง 25.0-27.0 องศาเซลเซียส (๐C)
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (DO) อยู่ระหว่าง 6.2-8.6 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) ความเป็นด่างของน้ํา
(Alkalinity) อยู่ระหว่าง 38-54 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) ความกระด้าง (Hardness) อยู่ระหว่าง 84-110
มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) และแอมโมเนีย (total ammonia NH 3 -N) อยู่ระหว่าง 0.00-0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร
(mg/L) ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 คุณภาพน้ําในตู้ทดลองระหว่างการทดลอง
คุณภาพน้ํา
ความเป็นกรดเป็นด่าง
อุณหภูมิน้ํา (๐C)
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (mg/L)
ความเป็นด่าง (mg/L)
ความกระด้าง (mg/L)
แอมโมเนีย (mg/L)

1
6.9-7.4
25.0-27.0
6.8-8.6
38-54
84-110
0.00-0.01

ชุดการทดลองที่
2
3
6.9-7.4
6.9-7.4
25.0-27.0 25.0-27.0
6.6-8.6
7.0-8.6
38-54
38-54
84-104
84-110
0.00-0.01
0.00-0.01

4
5
6.9-7.3
6.9-7.2
25.0-27.0 25.0-27.0
6.2-8.4
6.2-8.4
38-54
38-54
90-110
88-110
0.00-0.01 0.00-0.01

สรุปและวิจารณ์ผล
จากผลการทดลองแสดงว่า การอนุบาลลูกปลาอโรวานาเงินหลังถุงไข่แดงยุบจนถึงอายุ 60 วัน
ด้วยอาหารมีชีวิตต่างชนิดกัน ทําให้การเจริญเติบโตของลูกปลาแตกต่างกัน โดยลูกปลาที่ให้มวนกรรเชียง
กินเป็นอาหารมีการเจริญเติบโตด้านความยาวและน้ําหนัก น้ําหนักเพิ่มต่อวัน เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพิ่ม และอัตรา
การเจริญเติบโตจําเพาะดีที่สุด รองลงมาเป็นลูกปลานิล ลูกกุ้งฝอย หนอนนก และไส้เดือน ตามลําดับ
หากพิจารณาด้านการเจริญ เติบโตและชนิดอาหารที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการกิ นของปลาอโรวานาเงิน
นอกจากมวนกรรเชียงแล้วลูกปลานิลและลูกกุ้งฝอยก็เป็นอาหารมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะสมในการอนุบาล
ลูกปลาอโรวานาเงินในช่วง 60 วัน หลังถุงไข่แดงยุบ เพราะปลาอโรวานาเงินมีลักษณะปากเป็นแบบเฉียงขึ้น
มีตําแหน่งอยู่ทางด้านบนเหนือจะงอยปาก แสดงให้เห็นว่าเป็นปลาที่หากินในระดับบนของแหล่งน้ําจนถึง
บริเวณผิวน้ํา (สุภาพร, 2542) มีพฤติกรรมการกินแบบผู้ล่าโดยพุ่งตัวเข้าฮุบเหยื่อ ทําให้ปลาอโรวานาเงิน
ชอบกิ นมวนกรรเชี ยง ลู กปลานิ ล และลูกกุ้งฝอย ที่มีการว่ายน้ําเคลื่ อนไหวไปมาในน้ํามากกว่ าหนอนนก
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และไส้เดือนที่อยู่บริเวณก้นน้ําตลอดเวลา แต่ลูกปลาอโรวานาเงินจะกินมวนกรรเชียงได้มากที่สุดเพราะสามารถ
ฮุบกินได้ง่ายกว่าลูกปลานิลซึ่งว่ายน้ําหนีได้รวดเร็ว และลูกกุ้งฝอยซึ่งบางเวลาจะเกาะนิ่งอยู่กับวัสดุหรืออยู่
บริเวณพื้นท้องน้ํา นอกจากนี้คุณค่าทางโภชนาการและปริมาณการกินที่แตกต่างกันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้
ลูกปลามีการเจริญเติบโตต่างกัน การทดลองนี้พบว่าปลาอโรวานาเงินกินมวนกรรเชียงเป็นปริมาณมากที่สุด
รองลงมาเป็น ลูกปลานิล ลูกกุ้งฝอย หนอนนก และไส้เดือน แม้ว่าหนอนนกจะมีโปรตีนคิดจากน้ําหนักเปียกสูง
ที่สุดคือ 17.78 % รองลงมาเป็นมวนกรรเชียงมีโปรตีน 15.53 % ลูกกุ้งฝอยมีโปรตีน 14.30 % ปลานิลมี
โปรตีน 12.51 % และไส้เดือนมีโปรตีน 8.15 % แต่ลูกปลาที่กินหนอนนกมีการเจริญเติบโตต่ํากว่าลูกปลาที่
กินมวนกรรเชียง ลูกปลานิล และลูกกุ้งฝอย เนื่องจากมีปริมาณการกินน้อยกว่ามาก อย่างไรก็ตามปลาอโรวานา
เงินที่กินมวนกรรเชียงมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) สูงกว่าปลาอโรวานาเงินที่กินลูกปลานิลและลูก
กุ้งฝอย อาจเนื่องจากมวนกรรเชียงมีส่วนประกอบที่ปลาไม่สามารถย่อยและดูดซึมมากกว่าอาหารมีชีวิตชนิดอื่น
สังเกตได้จากสิ่งขับถ่ายของปลา ที่กินมวนกรรเชียงจะมีลักษณะหยาบเป็นชิ้นใหญ่ๆ และมีปริมาณมาก เมื่อนํา
สิ่งขับถ่ายมาตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบเป็นชิ้นส่วนของขาและปีกของมวนกรรเชียง
สําหรับค่า Normalized biomass index (NBI) ซึ่งเป็นค่าประเมินจากอัตราตายและน้ําหนักปลา
พบว่าการอนุบาลปลาอโรวานาเงินด้วยมวนกรรเชียงมี NBI ดีที่สุด รองลงมาเป็นลูกปลานิล ลูกกุง้ ฝอย หนอนนก
และไส้เดือน ตามลําดับ ดังนั้น ค่า NBI จึงแสดงให้เห็นว่าการให้มวนกรรเชียงเป็นอาหารมีผลดีที่สุดในด้านของ
น้ําหนักและอัตรารอดตาย รองลงมาเป็นลูกปลานิล ลูกกุ้งฝอย หนอนนก และไส้เดือน ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม
จากการทดลองครั้งนี้พบว่าปลาทุกชุดการทดลองมีอัตราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์เท่ากัน
เมื่อพิจารณาการกระจายของขนาด พบว่าลูกปลาอโรวานาเงินที่ให้กินอาหารที่มีชีวิตทั้ง 5 ชนิด
มีการกระจายขนาดของกลุ่มช่วงความยาวคล้ายคลึงกัน แสดงให้เห็นว่าปลามีขนาดความยาวไม่แตกต่างกันนัก
เนื่องจากมีความยาวอยู่ในช่วง 2 กลุ่ม จากช่วงความยาวทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ ขนาด 14-16 เซนติเมตร, 17-19
เซนติเมตร, 20-22 เซนติเมตร และมากกว่า 22 เซนติเมตร พบว่าปลาอโรวานาเงินที่กินมวนกรรเชียงจะอยู่ใน
กลุ่มช่วงความยาวระหว่าง 20-22 เซนติเมตร และมากกว่า 22 เซนติเมตร ปลาที่กินลูกกุ้งฝอยและลูกปลานิล
จะอยู่ในกลุ่มช่วงความยาว 17-19 เซนติเมตร และ 20-22 เซนติเมตร ปลาที่กินหนอนนกและไส้เดือนจะอยู่ใน
กลุ่มช่วงความยาว 14-16 เซนติเมตร และ 17-19 เซนติเมตร โดยปลาในแต่ละชุดการทดลองจะมีความยาว
แตกต่างกันไม่มากนัก เพราะอนุบาลปลา 1 ตัวต่อตู้ ทําให้ปลาได้กินอาหารอย่างทั่วถึง
ลูกปลาอโรวานาเงินที่ได้จากการทดลองครั้งนี้ มีสีสันของครีบแตกต่างกันตามชนิดของอาหาร
มีชีวิตที่กิน สีสันของครีบที่สวยงามมีความแปลกใหม่แตกต่างจากปลาอโรวานาเงินโดยทั่วไปก็เป็นสิ่งสําคัญ
ที่ควรคํานึงถึงในการผลิตปลาสวยงามเพื่อการค้า ปลาอโรวานาเงินที่มีครีบสีแดงเนื่องจากกินมวนกรรเชียงและ
ลูกกุ้งฝอย ซึง่ เป็นพวกครัสตาเซียน (crustacean) ที่มีแคโรทินอยด์ (carotenoid) พวกแอสตาแซนทิน
(astaxanthin) ที่ให้ปลามีสสี ม้ แดง (Gentle and Haard, 1991; Higuera et al., 2006; Shahidi and
Synowiecki, 1991) ส่วนปลาอโรวานาเงินที่กินลูกปลานิล และไส้เดือน จะทําให้มีครีบสีเหลืองเข้มเนื่องจาก
มีแคโรทินอยด์ชนิดอื่นๆ เช่น canthaxanthin -carotane (Miki, 1991) ดังนั้น ถ้าต้องการให้ปลามีครีบแดง
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สวยงามควรให้มวนกรรเชียงหรือลูกกุ้งฝอยเป็นอาหาร สําหรับคุณภาพน้ําระหว่างการทดลอง พบว่ามีความ
เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ํา ตามที่มั่นสิน และไพพรรณ (2544) รายงานไว้
จากการทดลองสรุปได้ว่า
มวนกรรเชียงเป็นอาหารมีชีวิตที่เหมาะสมมากที่สุดในการอนุบาล
ปลาอโรวานาเงินหลังจากถุงไข่แดงยุบแล้ว 60 วัน รองลงมาเป็นลูกปลานิล และลูกกุ้งฝอย เนื่องจากเหมาะสม
กับพฤติกรรมการกินของปลา ปลามีการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อที่ดี (ค่า FCR ต่ํา)
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎร์ธานี ที่มีส่วนร่วมในการดําเนิน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ขอขอบคุ ณ ดร. นฤพล สุ ขุ ม าสวิ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นนิ เ วศวิ ท ยาประมง สํ า นั ก ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
กรมประมง ดร. วงศ์ ป ฐม กมลรั ต น์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพการประมงน้ํ า จื ด
และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําจืด ที่ได้กรุณาให้คําแนะนําและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ขอขอบคุ ณ คณะทํ า งานวิ ช าการด้ า นสั ต ว์ น้ํ า สวยงามและพรรณไม้ น้ํ า ทุ ก ท่ า น และคุ ณ ทวี วิ พุ ท ธานุ ม าศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ที่กรุณาให้คําแนะนํา ตรวจสอบ
แก้ไข และให้แนวคิดที่มีประโยชน์ในการเขียนงานวิจัยเรื่องนี้จนสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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ภาคผนวก

ชื่อไทย
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์

มวนกรรเชียง
Water boatman
Corixa sp.

มวนกรรเชียง มีชื่อสามัญว่า Water boatman เป็นแมลงที่อยู่ในอันดับ (Order) Hemiptera
วงศ์ (Family) Corixidae เป็นแมลงตัวห้ําที่ล่าสัตว์อื่นกินเป็นอาหาร มวนกรรเชียงมีขนาดลําตัวกว้าง
0.5 เซนติเมตร ยาว 1-2 เซนติเมตร มีดวงตาคู่ใหญ่ ขาคูห่ ลังยาว เมื่อว่ายน้ําลักษณะการเคลื่อนที่ของขาคู่หลัง
จึงทําให้ดูเหมือนการพายเรือกรรเชียง เพราะเห็นแค่ขาหลัง 2 ขา ทีย่ ื่นยาวออกมาจากตรงกึ่งกลางของลําตัว
ชอบว่ายน้ําหงายท้อง ทําให้สามารถจับได้ทั้งปลาตัวเล็กๆ ลูกอ๊อดที่อยูใ่ นน้ํา หรือเหยือ่ บนผิวน้ํา โดยจะใช้ปาก
แทงเหยื่อ ปล่อยพิษ และดูดกินของเหลวในตัวเหยื่อ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2549)
มวนกรรเชียงจัดเป็นศัตรูชนิดหนึ่งของลูกปลา แต่ปลาตะพัดชอบกินมวนกรรเชียงเป็นอาหาร
ซึ่งเทียนทองและคณะ (2536) ได้ทําการศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาตะพัดสีเขียววัยอ่อน
(Scleropages formosus) ในตู้กระจกโดยให้มวนกรรเชียงเป็นอาหาร จนอายุ 2 เดือนจึงเปลี่ยนให้กนิ ลูกปลา
ปลาอโรวานาเงิน (Osteoglossum bicirrhosum) เป็นปลาน้ําจืดที่จัดอยู่ในวงศ์ (Family)
Osteoglossidae (Fishbase, 2012) เช่นเดียวกับปลาตะพัด ดังนั้น การอนุบาลลูกปลาอโรวานาเงินจึงใช้
มวนกรรเชียงเป็นอาหารเช่นเดียวกับปลาตะพัด

