เอกสารวิชาการฉบับที่ ๖๓/๒๕๕๑

Technical Paper No. 63/2008

ผลของอุณหภูมิตอประสิทธิภาพการพัฒนาการปลาตะพัดวัยออน
Effect of Temperature on Arowana
(Scleropages formosus Muller and Schlegel, 1844) Larvae Development

นพดล จินดาพันธ
ณรงค เลี่ยนยงค

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

Noppadol Jindaphan
Narong Lianyong

Inland Fisheries Research and Development Bureau
Department of Fisheries
Ministry of Agriculture and Cooperatives

Technical Paper No. 63/2008

เอกสารวิชาการฉบับที่ ๖๓/๒๕๕๑

ผลของอุณหภูมิตอประสิทธิภาพการพัฒนาการปลาตะพัดวัยออน
Effect of Temperature on Arowana
(Scleropages formosus Muller and Schlegel, 1844) Larvae Development

นพดล จินดาพันธ
ณรงค เลี่ยนยงค

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎรธานี
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
กรมประมง
๒๕๕๑

Noppadol Jindaphan
Narong Lianyong

Suratthani Inland Fisheries Research
and Development Center
Inland Fisheries Research and Development Bureau
Department of Fisheries
2008
รหัสทะเบียนวิจัย 51-0549-51047

i

สารบัญ

บทคัดยอ
Abstract
คํานํา
วัตถุประสงค
อุปกรณและวิธีดําเนินการ
1. การวางแผนการทดลอง
2. วิธีการทดลอง
3. การศึกษาพัฒนาการของลูกปลาตะพัด
4. การวิเคราะหขอ มูล
ผลการศึกษา
1. พัฒนาการของลูกปลาตะพัด
2. การอนุบาลลูกปลาตะพัด
3. คุณภาพน้ําในการอนุบาล
4. ตนทุนและผลตอบแทน
สรุปและวิจารณผลการทดลอง
เอกสารอางอิง
ภาคผนวก

หนา
1
2
3
4
4
4
5
7
7
8
8
13
16
18
20
22
24

ii

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3
4

หนา
13

ความยาวเฉลี่ย และขนาดถุงไขแดงเฉลี่ยของลูกปลาตะพัดที่อนุบาลในตูกระจกที่
อุณหภูมิตางกัน
ความยาวเฉลี่ย อัตรารอดตายเฉลี่ย และระยะเวลาเฉลี่ยถุงไขแดงยุบ หลังสิ้นสุดการ 16
ทดลอง
ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําชวงเชาและบาย ระหวางการอนุบาลลูกปลาตะพัดในตู
17
กระจก
ตนทุนและผลตอบแทนการอนุบาลลูกปลาตะพัดในตูกระจกโดยควบคุมอุณหภูมิ 19
และไมควบคุมอุณหภูมิ

ตารางผนวกที่
1
รายละเอียดตนทุนการเพาะปลาตะพัดในบอดิน

หนา
24

iii

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หนา
การฟกไขปลาตะพัดในขวดโหลในตูกระจก
5
ไขปลาตะพัดที่รวบรวมได
10
10
ไขปลาตะพัดฟก 2 วัน
ลูกปลาตะพัดแรกฟก
10
ลูกปลาตะพัดอายุ 1 วัน
10
ลูกปลาตะพัดอายุ 3 วัน
10
ลูกปลาตะพัดอายุ 5 วัน
10
ลูกปลาตะพัดอายุ 7 วัน
11
ลูกปลาตะพัดอายุ 12 วัน
11
ลูกปลาตะพัดอายุ 19 วัน
11
ลูกปลาตะพัดอายุ 27 วัน
11
ลูกปลาตะพัดอายุ 37 วัน
12
ลูกปลาตะพัดอายุ 49 วัน
12
ความสัมพันธระหวางความยาวตัวปลาและขนาดของถุงไขแดงของปลาตะพัดวัยออน 15
อัตรารอดตายของปลาตะพัดวัยออน
16

ผลของอุณหภูมิตอประสิทธิภาพการพัฒนาการปลาตะพัดวัยออน
นพดล จินดาพันธ* และ ณรงค เลี่ยนยงค
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎรธานี
บทคัดยอ
การศึกษาผลของอุณหภูมิตอประสิทธิภาพการพัฒนาของลูกปลาวัยออน โดยศึกษาพัฒนาการ
ของลูกปลาตะพัดวัยออน ตั้งแตระยะไขถึงระยะถุงไขแดงถูกใชหมดไป และไดทดลองอนุบาลลูกปลาระยะ
ลูกปลาวัยออน (Larval phase) โดยเปรียบเทียบควบคุมอุณหภูมิน้ําที่ 30, 27 องศาเซลเซียส และไมควบคุม
อุณหภูมิ (อุณหภูมิหอง) พบวาตัวออนปลาตะพัดไดพัฒนาอยูในไขจนถึงวันที่ 3 ลูกปลาเริ่มแตกออกจาก
เปลือกไข หลังจากนั้นไดพัฒนาจนถุงไขแดงถูกใชหมดไป และลูกปลาเปลี่ยนรูปรางไปถึงระยะ ลูกปลา
ขนาดเล็ก (Juvenile phase) สวนการทดลองอนุบาล ลูกปลาเริ่มทดลองมีความยาวเฉลี่ย 12.69+0.10,
12.66+0.04 และ 12.69+0.04 มิลลิเมตร ตามลําดับ ถุงไขแดงมีขนาดเฉลี่ย 14.68+0.16, 14.85+0.18 และ
14.77+0.06 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา ลูกปลามีความยาวเฉลี่ย 69.52 +1.24,
64.82+9.92 และ 62.88+3.24 มิลลิเมตร ตามลําดับ ระยะเวลาที่ถุงไขแดงถูกใชหมดไปเปนเวลา 49, 52 และ
54 วัน ตามลําดับ และมีอัตรารอดตายเฉลี่ย 66.70+15.00, 50.00+10.00 และ 40.00+27.00 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ ซึ่งทั้งความยาวเฉลี่ย ระยะเวลาถุงไขแดงยุบ และอัตรารอดตาย มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05)
ตนทุนและผลตอบแทนของการอนุบาลลูกปลาตะพัด วัย ออนในตูกระจกนั้น พบวาชุดการ
ทดลองที่มีการควบคุมอุณหภูมิน้ํามีตนทุนตอตัวถูกกวา เพราะมีลูกปลาเหลือรอดมากกวา โดยการทดลองที่
ควบคุมอุณหภูมิน้ํา 30 องศาเซลเซียส 27 องศาเซลเซียส และไมควบคุมอุณหภูมิน้ํา มีตนทุนตอตัว 1,050.78
1,478.78 และ 1,873.00 บาท ตามลําดับ ซึ่งชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา 30 องศาเซลเซียส มีกําไร
สุทธิ 1,044.56 บาท สวนชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา 27 องศาเซลเซียส และชุดการทดลองที่ไม
ควบคุมอุณหภูมิน้ํา ขาดทุน 1,393.67 และ 2,548.00 บาท ตามลําดับ เมื่อพิจารณาผลการเจริญเติบโต
ระยะเวลาถุงไขแดงยุบ อัตรารอดตาย และผลตอบแทนการลงทุน สรุปไดวาการอนุบาลลูกปลาตะพัดวัยออน
ในตูกระจกควรควบคุมอุณหภูมิน้ําที่ 30 องศาเซลเซียส มีความเหมาะสมที่สุด
คําสําคัญ : ปลาตะพัด พัฒนาการ การอนุบาล อุณหภูมิ ตนทุน
* ผูรับผิดชอบ : ๒๐ ม.๗ ต.ทาขาม อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี ๘๔๑๓๐.
e-mail : jindaphan_n@hotmail.com
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Effect of Temperature on Arowana
(Scleropages formosus Muller and Schlegel, 1844) Larvae Development
Noppadol Jindaphan * and Narong Lianyong
Suratthani Inland Fisheries Research and Development Center
Abstract
The study on effect of water temperature on the effciency of Scleropages formosus Muller and
Schlegel, 1844 lavae development was conducted on the larval stages from the egg stage to the non-egg
yolk stage. By nursing larval phase compared within 3 water temperature treatments at 30, 27 oC and room
temperature. It showed that the larval stage were developed from egg stage within 3 days until developed
to non–egg yolk larval stage and developed to juvenile stage. The average initial larval length were
12.69+0.10, 12.66+0.04 and 12.66+0.04 millimetres respectively with the average egg yolk sizes of
14.68+0.16, 14.85+0.18 and 14.77+0.06 millimetres respectively. At the end of experiment, the average
larval length were 69.52+1.24, 64.82+9.92 and 62.88+3.24 millimetres respectively. The periods of
non-egg yolk larval stage of each treatments were significantly differences 49, 52 and 54 days
respectively. The average survival rates were also significantly differences 66.70+15.00, 50.00+10.00 and
40.00+27.00 % respectively.
The cost and the outcome of the experiments were found that the control–temperatured
treatments (30 oC, 27 oC) were cheaper than room–temperature treatment. The cost of each treatments were
1,050.78, 1,478.73 and 1,873.00 Baht respectively with profit of 1,044.56 Baht in control–temperature
treatments (30 oC).
Key words : Arowana , Scleropages formosus ,temperature, development, nursing
* Corresponding author: 20 Mu 7,Tambol ThakhamAmphoe Phunphin Suratthani 84130, Thailand.
e-mail : jindaphan_n@hotmail.com
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คํานํา
ปลาตะพัดเปนปลาสวยงามที่มี ความสําคัญทางเศรษฐกิจ พบแพรกระจายอยูทั่วโลก โดยมี
ลั ก ษณะภายนอกที่ แ ตกต า งกั น และผั น แปรไปตามแหล ง ที่ พ บ ปลาตะพั ด ถู ก จั ด อยู ใ นครอบครั ว
Osteoglossidae มีอยูดวยกัน 4 ชนิด คือ ตะพัดเขียวหรือตะพัดสีเงินสายพันธุไทย ตะพัดแดง ตะพัดทอง
มาเลย และตะพัดทองอินโดนีเซีย (สมโภชน และกาญจนรี, 2543) แตที่พบในประเทศไทยคือ ปลาตะพัด
สีเงินสายพันธุไทย พบครั้งแรกที่จังหวัดตราด เมื่อ พ.ศ. 2474 และตอมาพบที่จังหวัดจันทบุรี ในปจจุบันได
สูญพันธุไปจากจั งหวัดดังกล าวแลว แตยังพบบางไมมากในบริเ วณอางเก็บน้ําเขื่อนรัชชประภาจังหวัด
สุราษฎรธานี และในประเทศไทยมีสถานภาพใกลสูญพันธุ (Endangered) สาเหตุการคุกคามคือ การจับมาก
เกิ น ไป และการสู ญ เสี ย ถิ่ น อาศั ย ที่ เ ป น ลํ า ธารในป า ดงดิ บ ราบต่ํ า ปลาตะพั ด อยู ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ CITES
Appendix I และเปนสัตวน้ําคุมครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา ป 2535 และ พ.ร.บ. การประมง
(ชวลิต, 2545)
ปลาตะพั ดสีเ งินสายพันธุ ไทยมีพ ฤติกรรม และลั กษณะภายนอกเหมือนกั บปลาตะพัดแดง
ตะพัดทองมาเลย และตะพัดทองอินโดนีเซีย ซึ่งเปนกลุมปลาตะพัดที่มีราคาแพง แตกตางเพียงสีลําตัว ซึ่ง
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฏรธานี สามารถเพาะพันธุปลาตะพัดเงินสายพันธุไทยไดเมื่อป พ.ศ.
2531 (เทียนทอง, 2534ก) และปลาตะพัดสีทองสายพันธุอินโดนีเซีย เมื่อป พ.ศ. 2533 (เทียนทอง, 2534ข) ซึ่ง
เปนการเพาะพันธุโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติทั้งในบอดินและบอซีเมนต ใชวิธีการรวบรวมลูกปลาตะพัดจาก
ปากของพอปลามาฟก และอนุบาล โดยไขและลูกปลาที่รวบรวมไดแบงออกเปนหลายระยะ ซึ่งมีลักษณะ
และขั้นตอนการพัฒนาของไขและลูกปลาตะพัดวัยออน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ลักษณะที่พบ ไขไดรับการผสมใหมกําลังพัฒนาเปนตัวอยูใ นเปลือกไขระยะเวลา
ไมทราบแนนอน
ขั้นตอนที่ 2 ลูกปลาวัยออนขนาดความยาว 1.0–3.0 เซนติเมตร มีถุงไขแดงขนาดใหญติดอยู
ไมสามารถวายน้ําได
ขั้นตอนที่ 3 ลูกปลาขนาด 3.0–6.0 เซนติเมตร สามารถเคลื่อนตัวไดบาง แตวายน้ําไมได
สามารถกินอาหารไดบางใชเวลาประมาณ 4 สัปดาห
ขั้นตอนที่ 4 ลูกปลามีขนาด 6.0–7.0 เซนติเมตร ถุงไขแดงยุบหมดแลว วายน้ําและกินอาหาร
ไดดี ใชเวลาประมาณ 5–7 สัปดาห
จากพั ฒ นาการของไข แ ละลู ก ปลาตะพั ด ในขั้ น ตอนดั ง กล า ว ระยะที่ ถุ ง ไข แ ดงยุ บ หมดใช
เวลานานถึง 35–49 วัน เมื่อถุงไขแดงยุบลูกปลาพัฒนาเหมือนตัวเต็มวัย ซึ่งการพัฒนาของลูกปลาจนถึง
ระยะนี้มีผลมาจากอุณหภูมิ โดยปลาอโรวานาใชเวลานานถึง 45 วัน ที่อุณหภูมิน้ํา 25.6–28.4 องศาเซลเซียส
(นพดล และคณะ, 2549) ปลาแขยงนวลใชเวลา 50 วัน ที่อุณหภูมิน้ํา 28.1–28.2 องศาเซลเซียส (ธีรวัฒน และ
คณะ, 2550) และปลาหมอชางเหยียบใชเวลา 29 วัน ที่อุณหภูมิน้ํา 28.0–29.0 องศาเซลเซียส (บรรจง และ
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คณะ, 2535) และโดยทั่วไปลูกปลาตะพัดที่อยูในปากพอปลาที่เพาะพันธุในบอดิน ถุงไขแดงยุบหมดใชเวลา
ประมาณ 3–4 สัปดาห แตลูกปลาบอซีเมนตใชเวลา 4–5 สัปดาห ซึ่งอุณหภูมิของน้ําที่วัดไดจากบอดินที่ใช
เพาะพันธุอยูที่ 25.0–28.0 องศาเซลเซียส (เทียนทอง, 2534ก) สวนอุณหภูมิของน้ําบริเวณที่เปนแหลงอาศัย
ของปลาตะพัดในอางเก็บน้ําเขื่อนรัชชประภา ระหวางเดือนมกราคม–เมษายน 2530 อยูในชวง 22.0–34.0
องศาเซลเซียส (อุดมชัย และสมบัติ, 2530) แตอุณหภูมิของน้ําในตูที่ใชเลี้ยงและอนุบาลปลาตะพัดอยูในชวง
25.0–27.0 องศาเซลเซียส (เทียนทอง และคณะ, 2536) โดยในชวงกลางคืนอุณหภูมิของน้ําในตูกระจกมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และในการฟกไขปลาตะพัด ถาอุณหภูมิน้ําต่ําพบวาการพัฒนาตัวออนในแตละ
ขั้นตอนจนลูกปลามีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยใชเวลานาน ซึ่งเปนสาเหตุใหถุงไขแดงของลูกปลาติดเชื้อจาก
แบคทีเรียสงผลใหมีอัตราการรอดตายต่ํา
ดังนั้นการศึกษาเรื่องผลของอุณหภูมิตอประสิทธิภาพการพัฒนาการปลาตะพัดวัยออนโดยการ
ควบคุมอุณหภูมิน้ํา เพื่อเปรียบเทียบการควบคุมอุณหภูมิน้ําในตูอนุบาล กับไมควบคุมอุณหภูมิน้ํา มีผลตอ
การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และตนทุนที่แตกตางกัน การศึกษาปลาตะพัดสีเงินสายพันธุไทยเปนการ
ชวยอนุรักษปลาตะพัดไมใหสูญพันธุ และปลาตะพัดสีเงินสายพันธุไทยเปนปลาที่มีลักษณะไขเหมือนกับ
ปลาตะพัดทองมาเลย ปลาตะพัดแดงและปลาตะพัดทองอินโด สามารถนําขอมูลมาประยุกตใชกับปลาตะพัด
ในกลุมนี้ และเพิ่มผลผลิตลูกปลาใหมีจํานวนมากได
วัตถุประสงค
1. ศึกษาการพัฒนาของลูกปลาตะพัดเงินสายพันธุไทย จากระยะไขจนถึงระยะถุงไขแดงถูกใช
หมดไป ที่ระดับอุณหภูมิตาง ๆ กันในตูกระจก
2. ศึกษาการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ตลอดจนระยะเวลาที่ถุงไขแดงถูกใชหมดไปของ
ปลาตะพัดวัยออนที่อนุบาลในตูกระจกที่ระดับอุณหภูมิตางกัน
3. ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการอนุบาลลูกปลาตะพัดวัยออนที่อนุบาลในตูกระจกที่
อุณหภูมิตางกัน
อุปกรณและวิธีดําเนินการ
1. การวางการแผนทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อก (randomized block design) แบงบล็อกเปนไขหรือลูกปลา
ของแมปลาแตละแม และแบงการทดลองออกเปน 3 ชุดการทดลอง (treatment) ในแตละชุดการทดลอง
ประกอบดวย 3 ซ้ํา (replication) ดังนี้
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ชุดการทดลองที่ 1 ควบคุมอุณหภูมิน้ําที่ 30 องศาเซลเซียส
ชุดการทดลองที่ 2 ควบคุมอุณหภูมิน้ําที่ 27 องศาเซลเซียส
ชุดการทดลองที่ 3 ไมควบคุมอุณหภูมิน้ํา (อุณหภูมิประมาณ 25–26 องศาเซลเซียส)
2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมพอแมพันธุ เตรียมพอแมปลาตะพัดสีเงินสายพันธุไทย อายุ 4 ป มีขนาดความยาว
เฉลี่ย 48.65+2.74 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 1.83+0.26 กิโลกรัม เลี้ยงในบอดินขนาด 1 ไร จํานวน 2 บอใน
อัตราสวน เพศผูตอเพศเมีย 1 : 1 รวม 50 ตัวตอบอ ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูป โปรตีน 30 เปอรเซ็นต สลับกับ
ปลาเหยื่อ (ปลาขางเหลืองสับ) วันละ 3–5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ปรับปริมาณอาหารตามน้ําหนักปลาที่
เพิ่มขึ้น และเปลี่ยนถายน้ํา 50 เปอรเซ็นต 2 เดือนตอครั้ง
2.2 การเตรียมอุปกรณทดลอง
2.2.1 เตรียมตูทดลองขนาด 45x90x45 เซนติเมตร จํานวน 9 ตู ใสน้ําระดับ 45 เซนติเมตร
(ปริมาตรน้ํา 91.125 ลิตร) ใสหัวทรายเพื่อใหอากาศจํานวน 1 หัว และใชขวดโหลปากเอียง 45 องศา เปน
อุปกรณในการฟกไข 1 ใบตอตู ภายในขวดโหลใชสายยางเปาอากาศลงไป เพื่อใหไขมีการเคลื่อนตัว
2.2.2 การควบคุมอุณหภูมิ วางตูทดลองในหองทดลอง และใชฮีทเตอร ขนาด 150 วัตต ที่มี
เทอรโมสตัสเปนตัวควบคุมอุณหภูมิน้ําในตูกระจกจํานวน 1 ตัวตอตู โดยชุดการทดลองที่ 1 ตั้งอุณหภูมิที่ 30
องศาเซลเซียส ชุดการทดลองที่ 2 ตั้งอุณหภูมิที่ 27 องศาเซลเซียส ชุดการทดลองที่ 3 ใชอุณหภูมิหองหรือไม
ควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งมีอุณหภูมิน้ําประมาณ 25–26 องศาเซลเซียส และใชตูทดลองชุดการทดลองละ 3 ตู
2.3 การเตรียมลูกปลาทดลอง รวบรวมไขและลูกปลาตะพัดชวงฤดูผสมพันธุวางไข ในเดือน
พฤศจิกายน โดยใชอวนตาถี่ลากพอแมพันธุจากบอเพาะพันธุ และรวบรวมไขจากปากพอปลา คัดเลือกเฉพาะ
ไขและลูกปลาระยะที่ 2 ที่มีขนาด 1.2–1.3 เซนติเมตร มาทดลอง ถาเปนลูกปลาระยะที่ 2 สามารถทดลองได
เลย แตถาเปนไขตองนํามาฟกในขวดโหลที่เตรียมไวในตูกระจก จํานวน 20 ฟองตอตู (ภาพที่ 1) ในระหวาง
การฟก ถาไขมีลักษณะสีขาวขุนใหตักออกเพราะเปนไขที่ติดเชื้อแบคทีเรีย และไขจะเสียในที่สุด สังเกต
พัฒนาการของไขพรอมถายรูปจนฟกเปนตัว จึงนํามาทดลองตามชุดการทดลองที่เตรียมไว

ภาพที่ 1 การฟกไขปลาตะพัดในขวดโหลในตูกระจก
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2.3.1 การเลือกลูกปลาทดลอง คัดเลือกลูกปลาที่มีลักษณะแข็งแรง และถุงไขแดงไมติดเชื้อ
เปนสีขาวขุนมาอนุบาลในขวดโหลในตูกระจก จํานวน 10 ตัวตอโหลตอตู โดยใชลูกปลาที่ไดจากแมเดียวกัน
เปนบล็อกในแตละชุดการทดลอง
2.3.2 การวัดขนาดลูกปลาและถุงไขแดง วัดความยาวลูกปลาตั้งแตสวนหัว ถึงปลายสุดของ
หาง และวัดขนาดถุงไขแดง โดยวัดเสนผานศูนยกลางของถุงไขแดง ดวยเวอรเนีย มีหนวยเปนมิลลิเมตร
จํานวน 5 ตัวตอตู ทุกชุดการทดลอง ตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดการทดลอง
2.4 การจัดการระหวางการทดลอง การอนุบาลลูกปลาทุกชุดการทดลองมีการเปลี่ยนถายน้ํา
50 เปอรเซ็นต ในชวงเชา 3 วันตอครั้ง และใสยาปฏิชีวนะ (ออกซีเตตราซัยคลิน) ทุกครั้งเพื่อปองกันการติด
เชื้อแบคทีเรีย ในอัตรา 10 ppm ตอตู
2.5 การตรวจสอบคุณสมบัติของน้ํา โดยตรวจสอบคุณสมบัติของน้ําในตูที่ใชอนุบาลทุกวัน
(เวลาประมาณ 06.00 น.) กอนเปลี่ยนถายน้ําวันละ 1 ครั้ง ไดแก
- ความแตกตางของอุณหภูมิน้ําในรอบวันโดยใชเทอรโมมิเตอร max–min มีหนวยเปน
องศาเซลเซียส (oC)
- อุณหภูมิน้ําโดยใชเทอรโมมิเตอรมีหนวยเปน องศาเซลเซียส (oC)
- คาความเปนกรดเปนดาง (pH) วัดโดยเครื่องวัดคาความเปนกรดเปนดาง (pH–meter)
ยี่หอ TOA รุน WQC 20 A
- ปริมาณคารบอนไดออกไซดอิสระ (free carbondioxide) วัดโดยใชวธิ ี titration
(Boyd, 1979) มีหนวยเปน มิลลิกรัมตอลิตร
- คาความกระดาง (hardness) วัดโดยวิธี titration (Boyd, 1979) มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร
- คาความเปนดาง (alkalinity) วัดโดยวิธี titration (Boyd, 1979) มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร
- ปริมาณแอมโมเนียรวม (total ammonia) วัดโดยเครื่อง spectrophotometer ยี่หอ HACH
รุน DR/2010
- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (dissolved oxygen) วัดโดยใชวิธี titration ตามวิธขี อง
Boyd (1979) มีหนวยเปน มิลลิกรัมตอลิตร
และคุณสมบัติของน้ําที่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมในชวงบาย (เวลา 15.00 น.) ไดแก
- อุณหภูมิน้ําโดยใชเทอรโมมิเตอรมีหนวยเปน องศาเซลเซียส (oC)
- ปริมาณแอมโมเนียรวม (total ammonia) วัดโดยเครื่อง spectrophotometer ยี่หอ HACH
รุน DR/2010
- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (dissolved oxygen) วัดโดยใชวิธี titration ตามวิธขี อง
Boyd (1979) มีหนวยเปน มิลลิกรัมตอลิตร
2.6 ระยะเวลาการทดลอง ใชเวลาทดลอง 60 วัน หรือจนกวาถุงไขแดงยุบ
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3. การศึกษาพัฒนาการของลูกปลาตะพัด
ศึก ษาพัฒ นาการของลูก ปลาตะพัด วัย ออ น ตั้ง แตร ะยะที่เ ปน ไข จนถึง ระยะที่ถุง ไขแ ดงยุบ
โดยนําลูกปลาจากตูทดลองมาถายภาพดวยกลองถายรูป เพื่อศึกษาพัฒนาการของลูกปลา และใชกลอง
กําลังขยายต่ําเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภายนอกตางๆ โดยชวงที่เปนไขจะมีการเก็บขอมูลทุกวัน
และเก็บขอมูลตัวอยางลูกปลาวัยออนตั้งแตฟกออกจากไขใหมๆ จนกระทั่งลูกปลาไดพัฒนาไปจนถุงไข
แดงถูกใชหมดไป และรูปรางภายนอกเหมือนกับปลาเต็มวัย ในวันที่ 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 19, 23, 27,
32, 37, 42, 47, 52, วัน หรือจนกวาถุงไขแดงยุบ
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 นําขอมูลความยาว อัตราการรอดตาย และระยะที่ถุงไขแดงยุบของลูกปลาเมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง มาวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ โดยวิธีแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (randomized complete block
design) (สุทัศน, 2528) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต แปลงขอมูลอัตรารอดตาย ระยะเวลาถุงไขแดงถูก
ใชหมดใหอยูในรูป arcsine transformation การวิเคราะหใชคอมพิวเตอรโปรแกรม SPSS version 11.5
4.2 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการอนุบาล วิเคราะหตนทุน และผลตอบแทนจาก
การอนุบาลลูกปลาตะพัดวัยออนที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา 30 และ 27 องศาเซลเซียส และไมควบคุมอุณหภูมิน้ํา
ตามวิธีที่รายงานไวโดย ศราวุธ และคณะ (2543) ดังนี้
- รายไดทั้งหมด
- ตนทุนทั้งหมด

-

-

= จํานวนผลผลิต X ราคาผลผลิตที่จําหนายได
= ตนทุนผันแปร + ตนทุนคงที่ (โดยตนทุนทั้ง 2
ประเภท แบงออกเปนตนทุนที่เปนเงินสด และไม
เปนเงินสด)
คาเสียโอกาสเงินลงทุน
= คาเสียโอกาสในการนําเงินทุนไปประกอบกิจการอื่นๆ
โดยคํานวณจากอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจํา
12 เดือน (พ.ศ. 2549 รอยละ 4) ของตนทุน ทุกประเภท
รายไดเหนือตนทุนที่เปนเงินสด = รายไดทั้งหมด - ตนทุนที่เปนเงินสด
กําไรสุทธิ
= รายไดทั้งหมด - ตนทุนทัง้ หมด
จุดคุมทุน (บาท/กก.)
ตนทุนทั้งหมด (บาท)
=
จํานวนผลผลิต (กก.)
ผลตอบแทนจากการลงทุน (%) =
กําไรสุทธิ X 100
ตนทุนผันแปร
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ผลการศึกษา
1. พัฒนาการของลูกปลาตะพัด
จากการรวบรวมไข ป ลาตะพั ด ในบ อ เพาะพั น ธุ มาฟ ก และอนุ บ าลในตู ก ระจก เพื่ อ ศึ ก ษา
พัฒนาการของลูกปลาตะพัดวัยออน ตั้งแตระยะที่เปนไข ระยะลูกปลาแรกฟก จนถึงระยะถุงไขแดงยุบหมด
และลูกปลามีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย พบวาไขปลาตะพัดที่รวบรวมไดมีลักษณะกลมขนาดใหญ เสนผาน
ศูนยกลางประมาณ 12.50 มิลลิเมตร สีเหลือง (ภาพที่ 2) เมื่อนํามาฟกเปนเวลา 2 วัน สามารถมอง เห็นตัวออน
ที่พัฒนาอยูในไข โดยมองเห็นตามีขนาดใหญสีดํา ลําตัว และสวนหาง (ภาพที่ 3) และในวันที่ 3 ตัวออนได
พัฒนาขึ้นจนแตกออกจากเปลือกไข (ภาพที่ 4) ระหวางการฟกมีไขบางสวนที่เสีย เนื่องจากติดเชื้อแบคทีเรีย
มีลักษณะเปนรอยช้ําแดง หลังจากนั้นเปลี่ยนเปนสีขาวขุน และตัวออนภายในไขตายในที่สุด เมื่อนําลูกปลา
แรกฟกไปทดลองอนุบาลลูกปลาในตูกระจก เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของลูกปลาตะพัดวัยออนที่อนุบาล
โดยควบคุมอุณหภูมิน้ําที่ 30, 27 องศาเซลเซียส และไมควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งมีลักษณะการพัฒนาการของลูก
ปลาตะพัดวัยออนดังนี้
ลูกปลาอายุ 1 วัน (ภาพที่ 5 a, b และ c) มีขนาดความยาวเฉลี่ย 12.69+0.10, 12.66+0.04 และ
12.69+0.04 มิลลิเมตร ตามลําดับ ลูกปลามีพัฒนาการใกลเคียงกันทั้ง 3 ชุดการทดลอง โดยมีลักษณะลําตัว
เรียวยาว สวนหัวมีขนาดใหญ แยกออกจากถุงไขแดงเชนเดียวกับสวนหาง ตามีขนาดใหญสีดํา ถุงไขแดงมี
ลักษณะกลมใหญสีเหลือง พบเสนเลือดกระจายที่ถุงไขแดงดานสวนหัวและหาง
ลูกปลาอายุ 3 วัน (ภาพที่ 6 a, b และ c) มีขนาดความยาวเฉลี่ย 13.95+0.29, 13.83+0.05 และ
13.70+0.40 มิลลิเมตร ตามลําดับ ลูกปลามีพัฒนาการไมแตกตางกัน โดยพบตามีขนาดใหญพัฒนาดีขึ้น ลําตัว
เริ่มมองเห็นมัดกลามเนื้อแตไมมีจุดสีปรากฏใหเห็น สวนของครีบหูพัฒนาขึ้นมาเปนแผนบางๆยังไมมีกาน
ครีบ กระดูกปดกระพุงแกมเริ่มมีการพัฒนา ซี่กรองเหงือกเริ่มเจริญ ปากยังไมทํางาน พบเยื่อหุมลําตัวแนวตั้ง
(fin fold) คลุมบริเวณดานลางของลําตัว ถุงไขแดงพบเสนเลือดกระจายมากขึ้น
ลูกปลาอายุ 5 วัน (ภาพที่ 7 a, b และ c) มีขนาดความยาวเฉลี่ย 17.20+0.21, 16.01+0.10 และ
15.41+0.14 มิลลิเมตร ตามลําดับ พบพัฒนาการของลูกปลาในชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา 30
องศาเซลเซียส คือ พบตาพัฒนาสมบูรณขึ้น กระดูกปลายหางทอนสุดทาย (urostyle) โคงงอขึ้นดานบน เยื่อ
หุมลําตัวแนวตั้งที่คลุมยาวตลอดดานลาง และสวนหางเริ่มมีการเปลี่ยนรูปรางเปนครีบหาง หรือเรียกวา
caudal fin ปากเริ่มทํางาน ซึ่งตางจากชุดที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา 27 องศาเซลเซียส และไมควบคุมอุณหภูมิที่พบ
ลักษณะดังกลาวในวันที่ 6
ลูกปลาอายุ 7 วัน (ภาพที่ 8 a, b และ c) มีขนาดความยาวเฉลี่ย 19.81+1.43, 16.98+0.03 และ
17.24+0.23 มิลลิเมตร ตามลําดับ ในชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา 30 องศาเซลเซียส ลูกปลามีขนาด
ใหญแตกตางจากชุดการทดลองอื่น และพบเม็ดสีที่บริเวณสวนหัว สวนพัฒนาการอยางอื่นใกลเคียงกันคือมี
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ลําตัวเรียวยาว ครีบหูเจริญขึ้น จุดสีปรากฏชัดตั้งแตสวนหัวถึงแนวสันหลัง ถุงไขแดงลดขนาดลง เสนเลือด
กระจายมากขึ้น
ลูกปลาอายุ 12 วัน (ภาพที่ 9 a, b และ c) มีขนาดความยาวเฉลี่ย 25.41+0.99, 24.70+0.49 และ
20.12+0.26 มิลลิเมตร ตามลําดับ พบปากมีการพัฒนาของขากรรไกรบนและลาง ครีบหางเริ่มมีการพัฒนา
ของก า นครี บ มากขึ้ น ส ว นของแกนของร า งกายในแนวนอนซึ่ ง ต อ ไปถู ก แทนที่ ด ว ยกระดู ก สั น หลั ง
(notochord)โคงงอขึ้นขนานกับโครงสรางลําตัว และจุดสีบนสวนหัวมีความหนาแนนมากขึ้น สวนจุดสีบน
ลําตัวมีการรวมตัวเปนแถบสีเขม 2 แถบ ขนานทอดยาวไปตามความยาวลําตัว โดยพบความแตกตางใน
ชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา 30 องศาเซลเซียส คือพบสวนของเนื้อเยื่อบริเวณทองซึ่งพัฒนาไปเปน
ครีบทองในอนาคต (pelvic bud) แตในชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา 27 องศาเซลเซียส และไมควบคุม
อุณหภูมิพบ pelvic bud ในวันที่ 13 และ 14 ตามลําดับ
ลูกปลาอายุ 19 วัน (ภาพที่ 10 a, b และ c) มีขนาดความยาวเฉลี่ย 36.13 ± 3.03, 34.02 ± 0.60 และ
29.37±3.05 มิลลิเมตร ตามลําดับ พบกระดูกปดกระพุงแกม ขากรรไกรบนและลางพัฒนาสมบูรณขึ้น ปาก
เปนแบบเชิดขึ้นดานบน เริ่มมีการพัฒนาของเกล็ดเกิดขึ้น โดยพบเกล็ดขนาดใหญที่ลําตัวดานหนาและ
สวนบน พบชองเปดออกสูดานลางของลําตัวอยูดานหนาของครีบทอง ครีบหลัง ครีบหาง และครีบกนมีการ
พัฒนาของกานครีบออนและเริ่มมองเห็นเปนสีเหลือง โดยชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา 30 และ 27
องศาเซลเซียส บริเวณดานหนาสุดของริมฝปากลางพบหนวด 1 คู และมีพัฒนาการลักษณะภายนอกแตกตาง
จากทุ ก ชุ ด การทดลองที่ ไ ม ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ อ ย า งเห็ น ได ชั ด คื อ ในชุ ด การทดลองที่ ไ ม ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ
ครีบหลัง ครีบหาง และครีบกน มีการพัฒนาของกานครีบออนแตยังมองไมเห็นเปนสีเหลือง สวนริมฝปาก
ดานลางพบเพียงตุมเล็ก ๆ ซึ่งจะพัฒนาไปเปนหนวด
ลูกปลาอายุ 27 วัน (ภาพที่ 11 a, b และ c) มีขนาดความยาวเฉลี่ย 45.63 ± 1.45, 46.58 ± 3.05 และ
43.28±1.88 มิลลิเมตร พบขากรรไกรบนและลางพัฒนาสมบูรณ จมูกมีการพัฒนาสมบูรณขางละ 2 ชอง อยู
บริเวณดานหนาของลูกตา บริเวณทองมองเห็นเสนสีดําที่ตอไปยังชองเปดดานลางของลําตัว เกล็ดมีขนาด
ใหญเห็นชัดขึ้นปกคลุมทั่วลําตัว ดานหลัง และบริเวณฐานครีบหลัง สวนบริเวณครีบกนเกล็ดมีขนาดเล็กอยู
สวนครีบหลัง ครีบหาง และครีบกนพัฒนาสมบูรณ ครีบหู และครีบอกเริ่มมีการพัฒนาของกานครีบออน
โดยทั้ง 3 ชุดการทดลองมีพัฒนาการไมแตกตางกัน
ลูกปลาอายุ 37 วัน (ภาพที่ 12 a, b และ c) มีขนาดความยาวเฉลี่ย 61.63 ± 3.25, 53.87 ± 1.52 และ
52.83±0.65 มิลลิเมตร ตามลําดับ สวนหัวสมดุลกับลําตัวมากขึ้น ครีบหูและครีบอกมีการพัฒนาของกานครีบ
แข็งสมบูรณ ถุงไขแดงมีลักษณะเปนวงรี และลดขนาดลง โดยทั้ง 3 ชุดการทดลองมีพัฒนาการไมแตกตาง
กันเนื่องจากลูกปลาไดพัฒนาลักษณะภายนอกตางๆจนเกือบเหมือนตัวเต็มวัยแลว
ลูกปลาอายุ 49 วัน (ภาพที่ 12 a, b และ c) มีขนาดความยาวเฉลี่ย 69.52 ± 1.24, 64.82 ± 0.92 และ
62.88 ± 3.24 มิลลิเมตร ตามลําดับ ลูกปลามีพัฒนาการเปลีย่ นรูปรางไปเหมือนตัวเต็มวัย โดยชุดการทดลองที่
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ควบคุมอุณหภูมิน้ํา 30 องศาเซลเซียส ถุงไขแดงยุบหมด แตในชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา
27 องศาเซลเซียส และไมควบคุมอุณหภูมิ ถุงไขแดงยุบหมดในวันที่ 52 และ 54 ตามลําดับ

20 มม.

ภาพที่ 2 ไขปลาตะพัดที่รวบรวมได

20 มม.

ภาพที่ 3 ไขปลาตะพัดฟก 2 วัน

20 มม.

20 มม.

ภาพที่ 4 ลูกปลาตะพัดแรกฟก

20 มม.

20 มม.

a
b
c
ภาพที่ 5 ลูกปลาอายุ 1 วัน a ควบคุมอุณหภูมิ 30 oC ความยาวลําตัว 12.69±0.10 มม. ถุงไขแดง 14.68±0.16 มม.
b ควบคุมอุณหภูมิ 27 oC ความยาวลําตัว 12.66±0.04 มม. ถุงไขแดง 14.85±0.18 มม.
c ไมควบคุมอุณหภูมิ ความยาวลําตัว 12.69±0.04 มม. ถุงไขแดง 14.77±0.06 มม.

20 มม.

20 มม.

20 มม.

a
b
c
o
ภาพที่ 6 ลูกปลาอายุ 3 วัน a ควบคุมอุณหภูมิ 30 C ความยาวลําตัว 15.78±0.03 มม. ถุงไขแดง 16.31±0.58 มม.
b ควบคุมอุณหภูมิ 27 oC ความยาวลําตัว 14.92±0.05 มม. ถุงไขแดง 15.25±0.91 มม.
c ไมควบคุมอุณหภูมิ ความยาวลําตัว 15.00±0.17 มม. ถุงไขแดง 15.04±1.29 มม.

20 มม.

a

20 มม.

20 มม.

b

c

ภาพที่ 7 ลูกปลาอายุ 5 วัน a ควบคุมอุณหภูมิ 30 oC ความยาวลําตัว 17.20±0.21 มม. ถุงไขแดง 15.87±0.98 มม.
b ควบคุมอุณหภูมิ 27 oC ความยาวลําตัว 16.01±0.10 มม. ถุงไขแดง 15.46±1.03 มม.
c ไมควบคุมอุณหภูมิ ความยาวลําตัว 15.41±0.14 มม. ถุงไขแดง 15.23±0.46 มม.
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20 มม.

20 มม.

20 มม.

a
b
c
ภาพที่ 8 ลูกปลาอายุ 7 วัน a ควบคุมอุณหภูมิ 30 oC ความยาวลําตัว 19.81±1.43 มม. ถุงไขแดง 14.34±0.91 มม.
b ควบคุมอุณหภูมิ 27 oC ความยาวลําตัว 16.98±0.03 มม. ถุงไขแดง 13.52±0.74 มม.
c ไมควบคุมอุณหภูมิ ความยาวลําตัว 17.24±0.23 มม. ถุงไขแดง 13.74±0.66 มม.

20 มม.

20 มม.

20 มม.

a
b
c
ภาพที่ 9 ลูกปลาอายุ 12 วัน a ควบคุมอุณหภูมิ 30 oC ความยาวลําตัว 25.41±0.99 มม. ถุงไขแดง 14.97±0.70 มม.
b ควบคุมอุณหภูมิ 27 oC ความยาวลําตัว 24.70±0.49 มม. ถุงไขแดง 14.31±0.80 มม.
c ไมควบคุมอุณหภูมิ ความยาวลําตัว 20.12±0.26 มม. ถุงไขแดง 13.45±0.60 มม.

20 มม.

20 มม.

20 มม.

a
b
c
ภาพที่ 10 ลูกปลาอายุ19 วัน a ควบคุมอุณหภูมิ 30 oC ความยาวลําตัว 36.13±3.03 มม. ถุงไขแดง 13.83 ±0.19 มม.
b ควบคุมอุณหภูมิ 27 oC ความยาวลําตัว 34.02±0.60 มม. ถุงไขแดง 14.09±0.36 มม.
c ไมควบคุมอุณหภูมิ ความยาวลําตัว 29.37±3.05 มม. ถุงไขแดง 13.55±1.26 มม.

20 มม.

20 มม.

20 มม.

a
b
c
ภาพที่ 11 ลูกปลาอายุ 27 วัน a ควบคุมอุณหภูมิ 30 oC ความยาวลําตัว 45.63±1.45 มม. ถุงไขแดง 12.65±0.17 มม.
b ควบคุมอุณหภูมิ 27 oC ความยาวลําตัว 46.58±3.05 มม. ถุงไขแดง 13.08±0.68 มม.
c ไมควบคุมอุณหภูมิ ความยาวลําตัว 43.28±1.88 มม. ถุงไขแดง 13.60±0.10 มม.
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20 มม.

20 มม.

20 มม.

a
b
c
ภาพที่ 12 ลูกปลาอายุ 37 วัน a ควบคุมอุณหภูมิ 30 oC ความยาวลําตัว 61.63±3.25 มม. ถุงไขแดง 9.39±4.06 มม.
b ควบคุมอุณหภูมิ 27 oC ความยาวลําตัว 53.87±1.52 มม. ถุงไขแดง 11.36±0.74 มม.
c ไมควบคุมอุณหภูมิ ความยาวลําตัว 52.83±0.65 มม. ถุงไขแดง 12.44±5.79 มม.

20 มม.

a

20 มม.

b

20 มม.

c
ภาพที่ 13 ลูกปลาอายุ 49 วัน a ควบคุมอุณหภูมิ 30 oC ความยาวลําตัว 69.52±1.24 มม. ถุงไขแดงยุบหมด
b ควบคุมอุณหภูมิ 27 oC ความยาวลําตัว 64.82±0.92 มม. ถุงไขแดง 3.04±0.66 มม.
c ไมควบคุมอุณหภูมิ ความยาวลําตัว 62.88±3.24 มม. ถุงไขแดง 3.56±0.94 มม.
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2. การอนุบาลลูกปลาตะพัด
การทดลองอนุ บ าลลู ก ปลาตะพั ด วั ย อ อ นตั้ ง แต ร ะยะแรกฟ ก ในตู ก ระจกขนาด 45x90x45
เซนติเมตร โดยใชขวดโหลปากเอียง 45 องศาเซลเซียส เปนอุปกรณในการฟกไข 1 ใบตอตู ใสลูกปลาจํานวน
10 ตัวตอโหลตอตู ใหอากาศโดยใชหัวทราย 1 หัว และใชสายยางเปาลมลงในขวดโหล เพื่อใหไขเคลื่อนไหว
ใสยาปฏิชีวนะ (ออกซีเตตราซัยคลิน) เพื่อปองกันลูกปลาติดเชื้อแบคทีเรียในอัตรา 10 ppm และใชฮีตเตอร
ขนาด 150 วัตต ชุดการทดลองที่ 1 ควบคุมอุณหภูมิที่ 30 องศาเซลเซียส ชุดการทดลองที่ 2 ควบคุมอุณหภูมิที่
27 องศาเซลเซียส และชุดการทดลองที่ 3 ไมใชฮีทเตอร ไดผลดังนี้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ความยาวเฉลี่ย และขนาดถุงไขแดงเฉลี่ยของลูกปลาตะพัดทีอ่ นุบาลในตูกระจกที่อณ
ุ หภูมิตางกัน
ความยาวเฉลี่ย (มิลลิเมตร)
ขนาดถุงไขแดงเฉลี่ย (มิลลิเมตร)
วันที่
อุณหภูมิ
ไมควบคุม
อุณหภูมิ
อุณหภูมิ
ไมควบคุม
อุณหภูมิ
o
o
o
o
อุณหภูมิ
อุณหภูมิ
27 C
30 C
27 C
30 C
1 12.69+0.10 a 12.66+0.04 a 12.69+0.04 a 14.68+0.16 a 14.85+0.18 a 14.77+0.06 a
2 13.95+0.29 a 13.83+0.05 a 13.70+0.40 a 15.79+0.15 a 15.29+1.05 a 15.46+0.96 a
3 15.78+0.03a 14.92+0.05 b 15.00+0.17 b 16.31+0.58 a 15.25+0.91 b 15.04+1.29 b
5 17.20+0.21 a 16.01+0.10 b 15.41+0.14 c 15.87+0.98 a 15.46+1.03 a 15.23+0.46 a
7 19.81+1.43 a 16.98+0.03 b 17.24+0.23 b 14.34+0.91 a 13.52+0.74 a 13.74+0.64 a
10 22.98+0.11 a 20.52+0.58 b 19.26+0.48 c 14.94+1.03 a 14.04+0.20 a 13.42+0.66 a
12 25.41+0.99 a 24.70+0.49 a 20.12+0.26 b 14.97+0.70 a 14.31+0.80 a 13.45+0.60 b
15 32.32+0.79 a 28.07+0.56 b 21.19+0.90 c 13.88+1.64 a 14.25+0.29 a 13.13+0.58 b
19 36.13+3.03 a 34.02+0.60 b 29.37+3.05 b 13.83+0.19 a 14.09+0.36 a 13.55+1.26 a
23 41.04+2.67a 37.17+1.64 b 36.92+2.57 b 13.59+0.60 ab 13.14+0.62 a 13.79+0.46 b
27 45.63+1.45 a 46.58+3.50 a 43.28+1.88 a 12.65+0.17 a 13.08+0.68 ab 13.60+0.10 b
32 52.93+2.52 a 48.82+1.27 b 47.49+1.58 b 11.65+0.55 a 12.48+0.53 b 13.25+0.57 c
37 61.63+3.25 a 53.87+1.52 b 52.83+0.65 b 9.39+4.06 a 11.36+0.74 b 12.44+0.82 bc
42 67.61+2.71 a 58.48+2.94 b 57.56+3.58 b 6.46+2.01 a
7.60+0.72 b
9.28+1.33 c
47 68.74+1.56 a 63.50+1.77 b 61.27+3.76 b 3.56+0.26 a 6.73+1.23 ab 7.61+1.76 b
49 69.52+1.24 a 64.82+1.36 b 62.88+3.24 b
3.04+0.66
4.43+0.79
52
68.23+1.66 64.89+2.30
2.74+1.41
54
67.76+2.24
หมายเหตุ อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
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2.1 การเจริญเติบโต
ลูกปลาตะพัดวัยออน เริ่มทดลองมีความยาวเฉลี่ย 12.69+0.10, 12.66+0.04, และ 12.69+0.04
มิลลิเมตร ตามลําดับ ถุงไขแดงมีขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 14.68+0.16, 14.85+0.18 และ14.77+0.06
มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่ออนุบาลจนถุงไขแดงยุบ พบวาขนาดความยาวของลูกปลามีความสัมพันธผกผันกับ
ขนาดถุงไขแดง (ภาพที่ 14) โดยวันที่ 1 และ 2 ลูกปลามีการเจริญเติบโตดานความยาวเฉลี่ย และขนาด
ถุงไขแดงเฉลี่ยไมตางกัน เนื่องจากใน 2 วันแรก อุณหภูมิยังไมมีผลตอการเจริญเติบโตของลูกปลามากนัก
แตในวันที่ 3 ชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา 30 องศาเซลเซียส มีขนาดความยาวเฉลี่ย และขนาด
ถุงไขแดงเฉลี่ย ตางจากชุดการทดลองอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ลูกปลาตะพัดวันที่ 5–10 ชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา 30 องศาเซลเซียส มีความยาวเฉลี่ย
มากกวาชุดการทดลองอื่นๆ และทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
แตขนาดถุงไขแดงเฉลี่ย ไมมีความแตกตางกัน และในวันที่ 12 ลูกปลาในชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา
ที่ 30 และ 27 องศาเซลเซียส มีความยาวเฉลี่ย และขนาดถุงไขแดงเฉลี่ยไมแตกตางกัน แตจะแตกตางจาก
ชุดการทดลองที่ไมควบคุมอุณหภูมิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ลูกปลาตะพัดวันที่ 15 มีความยาวเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้ง 3
ชุดการทดลอง และขนาดถุงไขแดงเฉลี่ยในชุดที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา 30 และ 27 องศาเซลเซียส ไมมีความ
แตกตางกัน แตจะแตกตางจากชุดที่ไมควบคุมอุณหภูมิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่ออนุบาลไปถึง
วันที่ 19 และ 23 ลูกปลาตะพัดในชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา 30 องศาเซลเซียส มีความยาวเฉลี่ย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา 27 องศาเซลเซียส และ
ไมควบคุมอุณหภูมิ สวนขนาดถุงไขแดงเฉลี่ย ชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา 30 และ 27 องศาเซลเซียส
ไมมีความแตกตางกัน แตจะแตกตางกันกับชุดที่ไมควบคุมอุณหภูมิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ลูกปลาอายุ 27 วัน สามารถวายน้ําไดในระยะสั้นๆ และวายออกจากขวดโหล มีขนาดความยาว
เฉลี่ย ไมแตกตางกัน ทั้ง 3 ชุดการทดลอง เนื่องจากชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา 30 องศาเซลเซียส
ถุงไขแดงไดลดขนาดลงมาก ลูกปลาจึงเจริญเติบโตชาลง สวนขนาดถุงไขแดงเฉลี่ยชุดการทดลองที่ควบคุม
อุณหภูมิน้ํา 30 องศาเซลเซียส ไมตางกับชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา 27 องศาเซลเซียส แตจะแตกตาง
กับชุดการทดลองที่ไมควบคุมอุณหภูมิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และในวันที่ 32–47 ลูกปลาตะพัด
สามารถวายน้ําขึ้นมาบริเวณผิวน้ําได และเริ่มกินอาหารจากภายนอก โดยชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา
30 องศาเซลเซียส สามารถวายน้ําขึ้นผิวน้ําไดกอน และมีความยาวเฉลี่ย ขนาดถุงไขแดงเฉลี่ย แตกตางกับ
ชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา 27 องศาเซลเซียส และไมควบคุมอุณหภูมิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05)
ในวันที่ 49 ลูกปลาในชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา 30 องศาเซลเซียส ถุงไขแดงยุบหมด
ลูกปลามีขนาดความยาวเฉลีย่ 69.52+1.24 มิลลิเมตร มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับ
ชุดการทดลองอื่น และลูกปลาในชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํา 27 องศาเซลเซียส ถุงไขแดงยุบหมดใน
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วันที่ 52 ลูกปลามีขนาดความยาวเฉลี่ย 68.23+1.66 มิลลิเมตร สวนชุดการทดลองที่ไมควบคุมอุณหภูมิถุงไข
แดงยุบหมดในวันที่ 54 และลูกปลามีขนาดความยาวเฉลี่ย 67.76+2.24 มิลลิเมตร
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ภาพที่ 14 ความสัมพันธระหวางความยาวตัวปลาและขนาดของถุงไขแดงของปลาตะพัดวัยออน
2.2 อัตราการรอดตาย
จากการศึกษา อัตราการรอดตายของลูกปลาตะพัดวัยออนที่อนุบาลในตูกระจกเปนระยะเวลา 54
วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา อัตราการรอดตายเฉลี่ยของลูกปลาตะพัดวัยออน มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่ลูกปลาอนุบาลดวยอุณหภูมิน้ํา 30 องศาเซลเซียส มีอัตราการรอดตาย
สูงสุด มีคาเทากับ 66.7+15.00 เปอรเซ็นต สวนลูกปลาที่อนุบาลดวยอุณหภูมิน้ํา 27 องศาเซลเซียส และไม
ควบคุมอุณหภูมิ มีอัตราการรอดตายไมแตกตางกัน มีคาเทากับ 50.00+10.00 และ 40.00+27.00 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ (ภาพที่ 15)
2.3 ระยะเวลาถุงไขแดงยุบ
ลูกปลาตะพัดที่อนุบาลโดยวิธีควบคุมอุณหภูมิน้ํา 30, 27 องศาเซลเซียส และไมควบคุมอุณหภูมิ
มีระยะเวลาเฉลี่ยถุงไขแดงยุบ 48.7+0.58, 52.0+1.73 และ 54.0+3.61 ตามลําดับ โดยลูกปลาที่อนุบาลดวย
อุณหภูมิน้ํา 30 องศาเซลเซียส ไมมีความแตกตางกับลูกปลาที่อนุบาลดวยอุณหภูมิน้ํา 27 องศาเซลเซียส แต
จะตางกับชุดการทดลองที่อนุบาลโดยไมควบคุมอุณหภูมิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และลูกปลาที่
อนุบาลโดยไมควบคุมอุณหภูมิ มีระยะเวลาถุงไขแดงยุบไมแตกตางกับลูกปลาที่อนุบาลดวยอุณหภูมิน้ํา 27
องศาเซลเซียส
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ตารางที่ 2 ความยาวเฉลี่ย อัตรารอดตายเฉลี่ย และระยะเวลาเฉลี่ยถุงไขแดงยุบ หลังสิ้นสุดการทดลอง
ชุดการทดลอง
อุณหภูมิ 30 oC อุณหภูมิ 27 oC ไมควบคุมอุณหภูมิ
ความยาวเฉลี่ย (มิลลิเมตร)
69.52+1.24a
68.23+1.66a
67.76+2.24a
อัตรารอดตายเฉลี่ย (เปอรเซ็นต)
66.70+15.00a 50.00+10.00ab
40.00+27.00b
ระยะเวลาเฉลีย่ ถุงไขแดงยุบ (วัน)
48.7+0.58a
52.0+1.73ab
54.0+3.61b
หมายเหตุ อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ(p<0.05)

อัตรารอดตาย (เปอรเซ็นต )
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ไมควบคุ มอุณหภูมิ

ภาพที่ 15 อัตรารอดตายของปลาตะพัดวัยออน
3. คุณภาพน้ําในการอนุบาล
การทดลองอนุบาลลูกปลาตะพัดวัยออนในตูกระจก โดยควบคุมอุณหภูมิ 30, 27 องศาเซลเซียส
และไมควบคุมอุณหภูมิ พบวา การใชฮีทเตอรเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ทําใหน้ํามีอุณหภูมิสูงสุดในรอบวันเฉลี่ย
30.55+0.75, 28.90+1.17 และ 26.68+1.24 องศาเซลเซียส ตามลําดับ และมีอุณหภูมิน้ําต่ําสุดในรอบวัน
26.91+0.78, 25.75+0.78 และ 25.44+0.78 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
อุณหภูมิน้ําเฉลี่ย 29.78+1.11, 26.89+0.69 และ 25.61+1.16 องศาเซลเซียส คาความเปนกรดเปน
ดางอยูในระหวาง 6.5-8.2, 6.7-7.7 และ 6.4-7.7 คารบอนไดออกไซดอิสระอยูระหวาง 3–10, 4–8 และ 3–10
มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ความกระดางอยูระหวาง 48–124, 50–128 และ 56–118 มิลลิกรัมตอลิตร
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ตามลําดับ ความเปนดางอยูระหวาง 27–43, 22–42 และ 20–44 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ปริมาณแอมโมเนีย
รวมในน้ําอยูระหวาง 0.16–1.08, 0.48–1.68 และ 0.42–1.72 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ และปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายในน้ําอยูระหวาง 6.2–8.0, 6.2–7.2 และ 6.6–6.8 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ
สวนคุณภาพน้ําในชวงบาย ไดแก อุณหภูมิน้ําเฉลี่ย 30.30+0.75, 27.48+0.90 และ 26.66+2.14
องศาเซลเซียส ปริมาณแอมโมเนียอยูระหวาง 0.15–1.64, 0.12–1.88 และ 0.21–1.61 มิลลิกรัมตอลิตร
ตามลําดับ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยูระหวาง 0.15–8.0, 6.2–8.6 และ4.8–8.4 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ
(ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ําชวงเชาและบาย ระหวางการอนุบาลลูกปลาตะพัดในตูก ระจก
ชวงเวลา

คุณภาพน้ํา

เชา

อุณหภูมิน้ําสูงสุดในรอบวัน (oC)
อุณหภูมิน้ําต่ําสุดในรอบวัน (oC)
อุณหภูมิน้ําเฉลี่ย (oC)
ความเปนกรดเปนดาง
คารบอนไดออกไซดอิสระ (มก./ล.)
ความกระดาง (มก./ล.)
ความเปนดาง (มก./ล.)
แอมโมเนีย (มก./ล.)
ปริมาณออกซิเจน(มก./ล.)
อุณหภูมิน้ําเฉลี่ย (oC)
แอมโมเนีย (มก./ล.)
ปริมาณออกซิเจน(มก./ล.)

บาย

ชุดการทดลอง
อุณหภูมิ 30 oC อุณหภูมิ 27 oC ไมควบคุมอุณหภูมิ
26.68+1.24
30.55+0.75
28.90+1.17
25.44+0.78
26.91+0.76
25.75+0.78
25.61+1.16
29.87+1.11
26.89+0.69
6.4–7.7
6.5–8.2
6.7–7.7
3–10
3-10
4–8
56–118
48–124
50–128
20–44
27–43
22–42
0.42–1.72
0.61–1.08
0.48–1.68
6.6–8.8
6.2–8.0
6.2–7.2
30.05+0.75
27.48+0.90
26.66+2.14
0.15–1.64
0.12–1.88
0.21–1.61
5.4–8.0
6.2–8.6
4.8–8.4
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4. ตนทุนและผลตอบแทน
การอนุบาลลูกปลาตะพัดวัยออนในตูกระจกโดยควบคุมอุณหภูมิที่ 30 และ 27 องศาเซลเซียส
โดยใชฮีทเตอร ขนาด 150 วัตต เปนแหลงใหความรอนนั้น ในเวลากลางคืนอุณหภูมิน้ําต่ํา ทําใหฮีทเตอร
ทํางานเกือบตลอดเวลาเพื่อรักษาอุณหภูมิไว แตในกลางวันเมื่ออุณหภูมิไดระดับที่ตั้งไว ฮีทเตอรจึงหยุด
ทํางาน ทําใหกินไฟนอยลง ดังนั้นการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการอนุบาลลูกปลาตะพัดวัยออน
โดยการควบคุมอุณหภูมิเปรียบเทียบกับการไมควบคุมอุณหภูมิ คากระแสไฟฟาจึงเปนตัวแปรหลักในการ
วิเคราะหการควบคุมอุณหภูมิวาคุมทุนหรือไม ซึ่งจากการวิเคราะหพบวา ตนทุนสวนใหญคือ ตนทุนผันแปร
โดยการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิ 30, 27 องศาเซลเซียส และไมควบคุมอุณหภูมิ มีตนทุนทั้งหมดที่ 7,355.44
7,393.67 และ 7,348.00 บาทตอตู ตามลําดับ และมีตนทุนตอตัว 1,050.78 1,478.78 และ 1,873.00 บาท
ตามลําดับ เมื่อจําหนายลูกปลาในแตละชุดการทดลอง ตามราคาที่กรมประมงกําหนดไวคือ 1,200 บาทตอตัว
ทําใหชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีกําไรสุทธิ 1,044.56 บาท และชุดการทดลองที่
ควบคุมอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ขาดทุน 1,393.67 บาท สวนชุดที่ไมควบคุมอุณหภูมิ ขาดทุน 2,548.00
บาท ตามลําดับ และมีผลตอบแทนตอการลงทุน รอยละ 14.40, -19.11 และ -35.09 ตามลําดับ (ตารางที่ 4 )
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ตารางที่ 4 ตนทุนและผลตอบแทนการอนุบาลลูกปลาตะพัดในตูกระจกโดยควบคุมอุณหภูมิ และไมควบคุม
อุณหภูมิ
รายละเอียดตนทุน

อุณหภูมิ 30 oC
บาท
%
7,355.44 100
100.31 1.36
99.64 1.35
0.67 0.01
7,255.13 98.64

ชุดการทดลอง
อุณหภูมิ 27 oC ไมควบคุมอุณหภูมิ
บาท
%
บาท
%
7,393.67 100 7,348.00
100
100.31 1.36
86.48
1.18
99.74 1.35
85.94
1.17
0.57 0.01
0.54
0.01
7,293.36 98.64 7,261.52 98.82

ตนทุนทั้งหมด
- ตนทุนคงที่
-คาเสื่อมราคาอุปกรณ ( เชน ฮีทเตอร)
-คาเสียโอกาสเงินลงทุน
- ตนทุนผันแปร
-คาพันธุปลา (ตัวละ 427.05 บาท
4,270.50 58.06 4,270.50 57.76 4,270.50 58.12
ตารางผนวกที่ 1)
-คาแรงงาน
- คาแรงนักวิชาการ (วันละ 1 ชั่วโมง) 1,693.93 23.03 1,797.64 24.31 1,866.33 25.41
- คาแรงคนงาน (วันละ 1 ชั่วโมง)
956.28 13.00 1,015.04 13.73 1,054.08 14.35
-คาไฟฟา
- คาแอรปม
26.73 0.36
28.37 0.38
29.46
0.40
- คาเครื่องทําความรอน
267.03 3.63
140.48 1.90
0
0
-คาเสียโอกาสเงินลงทุน
41.11 0.56
41.33 0.56
41.15
0.56
ผลผลิตรวม (ตัว/ตู)
7.00
5.00
4.00
ตนทุนตอตัว (บาท/ตัว)
1,050.78
1,478.73
1,873.00
ราคาจําหนาย (บาท/ตัว)
1,200.00
1,200.00
1,200.00
รายไดทั้งหมด (บาท/ตู)
8,400.00
6,000.00
4,800
รายไดสุทธิ
1,144.87
-1,293.36
- 2,461.52
กําไรสุทธิ
1,044.56
-1,393.67
-2,548.00
ผลตอบแทนการลงทุน
14.40
-19.11
-35.09
หมายเหตุ
- คาพันธุปลาคิดจากไขหรือลูกปลาขนาดเล็กที่รวบรวมไดจากบอดิน (ตารางผนวกที่ 1)
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 4 % ตอป
- คาจางนักวิชาการ เดือนละ 7,260 บาท ชั่วโมงละ 34.57 บาท
- คาจางคนงาน เดือนละ 4,100 บาท ชั่วโมงละ 19.52 บาท ทํางาน 7 ชั่วโมง/วัน
(08.30–16.30 น.)
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สรุปและวิจารณผลการทดลอง
การทดลองอนุบาลลูกปลาตะพัดวัยออนโดยการควบคุมอุณหภูมิน้ําพบวา อุณหภูมิมีผลตอการ
พัฒนาของลูกปลาตะพัดวัยออน โดยไขปลาตะพัดที่ฟกออกเปนตัวในระยะลูกปลาวัยออน (larval phase)
เมื่อควบคุมอุณหภูมิใหสูงขึ้น (30 องศาเซลเซียส) ลูกปลาใชเวลา 49 วัน ถุงไขแดงยุบหมดและมีลักษณะ
ภายนอกเหมือนตัวเต็มวัย ซึ่งตางจากชุดที่ไมควบคุมอุณหภูมิที่ใชเวลานานถึง 54 วัน สอดคลองกับ Arul
(1991) อางโดย บรรจง และคณะ (2535)ที่รายงานไววา ไขของปลาชอนที่ฟกตัวที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส
ใชเวลา 36 ชั่วโมง ในขณะที่การฟกไขที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส ไขจะฟกออกเปนตัวเร็วกวาเดิมถึง 6
ชั่วโมง การพัฒนาการของลูกปลาตะพัดวัยออนตางจากลูกปลาวัยออนทั่วไปที่มีพัฒนาการจากระยะไขเปน
ระยะลูกปลาวัยออนระยะแรกที่ยังมีถุงไขแดงปรากฏอยู (yolk sac stage) ลูกปลามีการพัฒนาของอวัยวะ
ตางๆ เมื่อถุงไขแดงยุบเขาสูระยะลูกปลาวัยออนระยะแรก (laval stage) และลูกปลาวัยออนระยะหลัง (post
laval stage) แลวเขาสูระยะลูกปลาขนาดเล็ก (juvenile phase) (อภิชาติ, 2546) โดยปลาแขยงนวลใชเวลา 50
วัน ที่อุณหภูมิน้ํา 28.1–28.2 องศาเซลเซียส (ธีรวัฒน และคณะ, 2550) ปลาหมอชางเหยียบใชเวลา 29 วัน ที่
อุณหภูมิน้ํา 28–29 องศาเซลเซียส (บรรจง และคณะ, 2535) และปลาเกาเสือใชเวลา 39 วัน ที่อุณหภูมิน้ํา
29–30 องศาเซลเซียส (อาคม และคณะ, 2546) แตลูกปลาตะพัดเมื่อถุงไขแดงยุบลูกปลาเขาสูระยะลูกปลา
ขนาดเล็ก (juvenile phase) ซึ่งเหมือนกับปลาอโรวานาที่ใชเวลา 45 วัน ที่อุณหภูมิน้ํา 25.6–28.4 องศา
เซลเซียส (นพดล และคณะ, 2549) และสามารถแบงออกไดเปน 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระยะไข (egg phase หรือ incubation period) ที่เริ่มจากไขไดรับการปฏิสนธิแลวพัฒนาเปน
ตัวอยูในเปลือกไขจนฟกออกเปนตัว ใชเวลา 2–5 วัน (ภาพที่ 2–3)
ระยะที่ 2 ลูกปลาวัยออนระยะแรก เริ่มตั้งแตแรกฟก (just hatch larvae) ซึ่งลูกปลามีลักษณะลําตัว
เรียวยาว สวนหัวและหางแยกออกจากถุงไขแดง ตามีขนาดใหญสีดํา สวนของครีบหูพัฒนาขึ้นมาเปนแผน
บางๆแตยังไมมีกานครีบ ซี่กรองเหงือกยังไมเจริญและปากยังไมทํางาน พบเยื่อหุมลําตัวแนวตั้ง (fin fold)
คลุมที่บริเวณดานลางของลําตัว และสิ้นสุดระยะนี้เมื่อกระดูกปลายหางทอนสุดทาย (urostyle)โคงงอขึ้น
ดานบนแตยังมีถุงไขแดงขนาดใหญอยูใชเวลา 5 วัน (ภาพที่ 4–7)
ระยะที่ 3 ลูกปลาวัยออนระยะหลัง (post laval stage) ลูกปลาระยะนี้เริ่มขึ้นหลังจากกระดูกปลายหาง
โคงงอไปแลว และปากเริ่มทํางาน ลูกปลามีการพัฒนาอวัยวะตางๆสมบูรณขึ้น ครีบทุกครีบพัฒนาโดยเริ่ม
จากครีบหลัง ครีบหางและครีบกนมีการสรางกานครีบออนกอน สวนกานครีบแข็งมีการสรางขึ้นพรอมกับ
การเกิด ครีบอก สวนครีบหูไมมีการพัฒนาของกานครีบแข็งกอน และเปนครีบที่เกิดขึ้นมาพรอมกับปลาแต
พัฒนาหลังสุด ในขณะที่เกล็ดมีขนาดใหญขึ้นปกคลุมทั่วตัวดานหลังและบริเวณฐานครีบตางๆจนสมบูรณ
เมื่อถุง ไขแดงถูกใชหมดไปจึงสิ้นสุดระยะนี้ใชเวลา 48 วัน (ภาพที่ 8–12)
ระยะที่ 4 ลูกปลาขนาดเล็ก (juvenile phase) เขาสูระยะนี้เมื่อถุงไขแดงยุบหมดลูกปลาพัฒนาผานการ
เปลี่ยนรูปรางมาแลวจนมีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย ใชเวลา 49 วัน (ภาพที่ 13)
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ซึ่งระยะตางๆนี้สอดคลองกับ เทียนทอง (2534ก) ที่ไดแบงระยะของลูกปลาวัยออนเปน 4 ระยะ
โดยใชเวลาพัฒนา 35–49 วัน และมณฑิรา และคณะ (2547) ที่แบงลูกปลาตะพัดเปน 4 ระยะไดแก ลูกปลา
ระยะที่มีถุงไขแดง (yolk sac stage) ลูกปลาวัยออนระยะแรก (pre larval stage) ลูกปลาวัยออนระยะหลัง
(post larval stage) และลูกปลาขนาดเล็ก (juvenile stage)
สวนการอนุบาลลูกปลาตะพัดระยะลูกปลาวัยออนในตูกระจก ลูกปลาที่อนุบาลโดยควบคุมอุณหภูมิ
ไดผลดีกวาไมควบคุมอุณหภูมิ โดยพิจารณาจากอัตรารอดตาย และระยะเวลาถุงไขแดงยุบซึ่งมีความสัมพันธ
กัน เพราะลูกปลาที่ถุงไขแดงยุบชามีโอกาสติดเชื้อบริเวณถุงไขแดงไดงาย ลักษณะการติดเชื้อมีรอยช้ําสีแดง
ที่ถุงไขแดงหลังจากนั้นเปลี่ยนเปนสีขาวขุน และแตก แลวปลาตายในที่สุด ทําใหชุดการทดลองที่ไมควบคุม
อุณหภูมิ มีอัตรารอดตาย 40.00+27.00 เปอรเซ็นต แตชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มี
อัตรารอดตายสูงถึง 66.70+15.00 เปอรเซ็นต และสูงกวาเมื่อเทียบกับการทดลองอนุบาลลูกปลาอโรวานาที่
เก็บลูกปลาในระยะที่ 2 (ขนาด 1–2 เซนติเมตร) มาอนุบาลโดยวิธีเดียวกันแตไมควบคุมอุณหภูมิมีอัตรารอด
ตาย 55.65+2.47 เปอรเซ็นต (นพดล และคณะ, 2549)
สําหรับคุณสมบัติน้ําระหวางการทดลองนั้น พบวาทุกชุดการทดลองอยูในเกณฑปกติ โดยมีคาความ
เปนกรดเปนดางอยูระหวาง 6.4–8.2 คาออกซิเจนละลายน้ําอยูระหวาง 5.4–8.8 ppm คาความเปนดางอยู
ระหวาง 20–44 ppm สวนคาความกระดางมีความผันแปรมากทุกชุดการทดลองอยูระหวาง 48–128 ppm
และคาแอมโมเนียมีคาอยูระหวาง 0.12–1.88 ppm ซึ่งมั่นสิน และไพพรรณ (2544) ไดรายงานวาคุณภาพน้ําที่
เหมาะสมสําหรับสัตวน้ําควรมีคาความเปนกรดเปนดาง (pH) อยูในชวง 6.50–9.00 คาออกซิเจนที่ละลายใน
น้ํา ไมนอยกวา 5 ppm คาความเปนดาง ไมนอยกวา 20 ppm คาความกระดาง ไมนอยกวา 20 ppm และ
คาความเขมขนของแอมโมเนียรวมอาจสูงถึง 3.1 ppm ไดโดยไมเปนอันตรายตอปลา
ตนทุนและผลตอบแทนจากการอนุบาลลูกปลาตะพัดวัยออนในตูกระจก ชุดที่ควบคุมอุณหภูมิมี
ตนทุนต่ํากวาชุดที่ไมไดควบคุมอุณหภูมิ ถึงแมมีคาใชจายคาเสื่อมของฮีทเตอรและคากระแสไฟฟาแตยังต่ํา
กวาคาแรงงานที่ใชนอยกวา เนื่องจากชุดที่ควบคุมอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีระยะเวลาอนุบาลนอยกวา
ชุดที่ไมไดควบคุมอุณหภูมิ 6 วัน และอัตรารอดตายที่สูงกวาทําใหรายไดทั้งหมดสูงถึง 8,400 บาท สงผลใหมี
กําไรสุทธิ 1,044.56 บาทตอตู สวนชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส มีอัตราการรอดตายต่ํา
ทําใหขาดทุน 1,393.67 บาทตอตู และชุดที่ไมควบคุมอุณหภูมิขาดทุน 2,548.00 บาทตอตู ดังนั้นจากการ
ทดลองสรุปไดวา การอนุบาลลูกปลาตะพัดวัยออนในตูกระจกควรควบคุมอุณหภูมิน้ําที่ 30 องศาเซลเซียส
เพราะลูกปลามีการเจริญเติบโตดี ถุงไขแดงยุบเร็ว ซึ่งเปนการลดการติดเชื้อแบคทีเรีย ทําใหมีอัตรารอดตาย
สูง และมีผลตอบแทนจากการลงทุนสูงอีกดวย
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ภาคผนวก
ตารางผนวกที่ 1 รายละเอียดตนทุนการเพาะปลาตะพัดในบอดิน
รายละเอียดตนทุน

บาท

หมายเหตุ

การเพาะพันธุ
- คาพอแมพันธุ (ตัวละ 1,500 บาท)x( 10 คู/บอ)
อายุการใชงาน 5 ป

- คาอาหารพอแมพันธุ (นน.เฉลี่ย 1 กก./ตัวx 20 ตัวx อาหาร 7.5% ของ
นน./วัน ปลาเปดราคา18 บาท/กก.)
- คาเสื่อมบอ (คาขุดบอ16,000 บาท/บอขนาด 1ไร อายุใชงาน 15 ป)
- คาสาธารณูปโภค (คาเปลี่ยนถายน้ํา 4 ครั้ง/ป)

- คาแรงนักวิชาการ (1 ป)
- เช็คอาหารวันละ 10 นาที/วัน (วันเวนวัน)
- วิเคราะหคุณสมบัติน้ําสัปดาหละ 1 ครั้งๆละ 1 ชม.
- รวบรวมไขปลา (2 ครั้ง/ป ครั้งละ 3 ชม.)

- คาแรงคนงาน (1 ป)
- เตรียมอาหารและใหอาหารวันละ 30 นาที
- สังเกตพฤติกรรมวางไข (วันละ 30 นาที) ทุกวัน 6 เดือน
- คาแรงลากอวนเช็คไขปลา (6 คนๆละ 3 ชม./ครั้ง รวม 4 ครั้ง)
- คาแรงตัดหญาบอพอ แมพันธุ (ครั้งละ 2 ชม./ครั้ง รวม 4 ครั้ง)
- เปลี่ยนถายน้ํา (4 ครั้ง/ป ครั้งละ 6 ชม.)

รวมตนทุนเพาะพันธุ
จํานวนลูกปลา 4 รุน (ตัว) (ลูกปลา 1 รุนมี 20 ตัว)
ตนทุน/ตัว

16,000.00 - ตองขุนพอแมพันธุ
ประมาณ 1 ป จึง
8,760.00 เหมาะสมใหไขได
1,066.67
400.00
- คาจางนักวิชาการ
2,080.50 เดือนละ 7,260 บาท
1,797.64 ชั่วโมงละ 34.57 บาท
201.42
- คาจางคนงาน
3,562.40 เดือนละ 4,100 บาท
1,781.20 ชั่วโมงละ 19.52 บาท
702.72 ทํางาน 7 ชั่วโมง/วัน
936.96 (08.30 – 16.30 น.)
468.48

11,704.04
80
427.05

