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ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาตะพัดด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดเพื่อทดแทน
อาหารมีชีวิต ดําเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนธันวาคม
2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็นเวลา 60 วัน โดยแบ่งออกเป็น 5 ชุดการทดลอง ได้แก่ ให้อาหารมีชีวิต
(มวนกรรเชียง) ตลอดการทดลอง ให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีน 32% ทดแทนอาหารมีชีวิต
หลังจากลูกปลาถุงไข่แดงยุบ 15, 30, 45 วัน และให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปตลอดการทดลอง อนุบาลลูกปลาในตู้
กระจกขนาด 40x75x45 เซนติเมตร จํานวน 50 ใบ สุ่มปล่อยลูกปลาที่ถุงไข่แดงยุบหมด จํานวน 1 ตัวต่อตู้
ลูกปลาทดลองมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 8.03±0.12, 8.04±0.12, 8.06±0.12, 8.04±0.14 และ 8.05±0.16
เซนติเมตร ตามลําดับ น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 3.18±0.17, 3.14±0.22, 3.15±0.16, 3.17±0.21 และ
3.18±0.30 กรัม ตามลําดับ ความกว้างปากเฉลี่ย 15.0±0.3 มิลลิเมตร
ผลการทดลองพบว่าลูกปลาตะพัดในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 มีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ
16.21±0.72, 13.79±0.67, 13.69±0.55, 16.33±0.92 และ 11.62±0.59 เซนติเมตร ตามลําดับ น้ําหนักตัว
เฉลี่ย 31.09±5.99, 17.09±3.95, 16.69±1.82, 30.14±4.94 และ 10.43±1.72 กรัม ตามลําดับ และมีอัตรา
รอดตายเฉลี่ ย เท่ า กั บ 100.0±0.0, 100.0±0.0, 100.0±0.0, 100.0±0.0 และ 60.0±51.6 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลาที่ให้อาหารเม็ดตลอดการทดลองมีการเจริญเติบโต อัตรารอด
ตาย และ Normalized biomass index (NBI) ต่ํากว่าทุกชุดการทดลอง (p<0.05) ลูกปลาที่ให้มวนกรรเชียง
ตลอดการทดลองมีการเจริญเติบโต และค่า NBI ดีกว่าลูกปลาที่ให้อาหารเม็ดหลังจากลูกปลาถุงไข่แดงยุบ
15 วัน และ 30 วัน นอกจากนั้นพบว่าลูกปลาที่ให้มวนกรรเชียงตลอดการทดลองมีการเจริญเติบโต อัตรา
รอดตาย และ NBI มีค่าใกล้เคียงกับลูกปลาที่ให้อาหารเม็ดหลังจากถุงไข่แดงยุบ 45 วัน ซึ่งแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) จากผลการทดลองสรุปได้ว่าหลังจากลูกปลาตะพัดถุงไข่แดงยุบ 45 วัน
เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาตะพัดด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดเพื่อทดแทนอาหารมีชีวิต
คําสําคัญ : ปลาตะพัด อาหารสําเร็จรูป การทดแทนอาหารมีชีวิต
*ผู้รับผิดชอบ : ตู้ ปณ.๓ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐ โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๖๙๑๙
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Appropriate Weaning Period of Asia Arowana
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with Pelleted Feed
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Abstract

Appropriate weaning period of Asia Arowana Scleropages formosus (Schlegel & Müller,
1844) by replacing live feed with pellet feed was studied at Suratthani Inland Fisheries Research and
Development Center during December 2010 – February 2011. The experiment was designed into
5 treatments. Fish were fed with Corixa sp. throughout the culture period, replacing Corixa sp. with
32 % protein pellet feed at 15, 30, and 45 days old, and fed with the pellet feed throughout the
culture period. Fish larvae were cultured in 40x75x45 cm glass aquarium for 60 days. Their initial
length were 8.03±0.12, 8.04±0.12, 8.06±0.12, 8.04±0.14 and 8.05±0.16 cm, respectively, initial weight
were 3.18±0.17, 3.14±0.22, 3.15±0.16, 3.17±0.21 and 3.18±0.30 g, respectively and initial mouth width
was 15.0±0.3 mm.
The result showed that the growth, survival rate and normalized biomass index (NBI) of
fish larvae fed with Corixa sp. was higher than fish larvae fed with pellet feed at 15 and 30 days old
(p<0.05). The average final length were 16.21±0.72, 13.79±0.67, 13.69±0.55, 16.33±0.92 and 11.62±0.59
cm, respectively (p<0.05), the average final weight were 31.09±5.99, 17.09±3.95, 16.69±1.82, 30.14±4.94
and 10.43±1.72 g, respectively (p<0.05), NBI were 0.28±0.06, 0.14±0.04, 0.14±0.02, 0.27±0.05 and
0.07±0.02 g, respectively (p<0.05), and the average survival rate were 100.0±0.0, 100.0±0.0,
100.0±0.0, 100.0±0.0 and 60.0±51.6 %, respectively. The growth, survival rate and NBI of fish larvae fed
with pellet feed at 45 days old was not significantly different with fish larvae fed with Corixa sp.
throughout the culture period (p>0.05). The result indicated that the appropriate weaning period of
replacing Corixa sp. with pellet feed was 45 days old.
Key words : Scleropages formosus (Schlegel & Müller, 1844), artificial diet, pellet feed replacement
*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
ปลาตะพัดหรือปลาอโรวานาเอเชีย (Asia Arowana) จัดอยู่ในครอบครัว Osteoglossidae มีชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า Scleropages formosus (Schlegel & Müller, 1844) (Fishbase, 2012; Rainboth,
1996) เป็นปลาสวยงามที่มีราคาแพงมาก และเป็นที่นิยมเลี้ยงกันทั่วโลก เพราะมีสรีระและลีลาการว่ายน้ํา
ที่สง่างาม มีเกล็ดใหญ่เป็นมันวาว และมีสีสันที่สวยงามดึงดูดสายตา ประกอบกับความเชื่อว่าการเลี้ยงปลา
ชนิดนี้จะนําโชคลาภความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตและบริวารในครอบครัว ปลาตะพัดเป็นปลาหายากและแพร่
ขยายพันธุ์ได้น้อย ปลาที่นํามาเลี้ยงเป็นปลาที่จับได้จากธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันสามารถเพาะและขยายพันธุ์
ได้บ้างแล้วทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศมาเลเซีย
อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ปลาตะพัดที่เลี้ยงอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่นําเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งมูลค่า
การนําเข้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยระหว่างปี 2550-2554 มีการนําเข้าปลาตะพัดมูลค่า 1.60, 2.58,
2.84, 9.43 และ 11.27 ล้านบาท ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 1) (สํานักบริหารจัดการด้านประมง, 2555)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎร์ธานีประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์และอนุบาล
ปลาตะพัด สําหรับการอนุบาลลูกปลาตะพัดตั้งแต่ถุงไข่แดงยุบจนอายุ 60 วัน จะให้กินอาหารมีชีวิต เช่น
ลูกปลา ตัวอ่อนปลวก ไข่มด ตัวหนอนแมลง มวนกรรเชียง ซึ่งลูกปลาจะกินอาหารทุกชนิดที่ให้ แต่ลูกปลา
ตะพัดจะชอบกินมวนกรรเชียงมากที่สุด (เทียนทอง และคณะ, 2534) การอนุบาลลูกปลาตะพัดจํานวนมาก
ด้วยอาหารมีชีวิตมีความยุ่งยากในการจัดหาให้มีปริมาณเพียงพอ ดังนั้น การใช้อาหารสําเร็จรูปซึ่งมีสารอาหาร
ครบถ้วน หาได้ง่าย มีความสะดวกในการใช้ และสามารถควบคุมปริมาณการผลิตได้ น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่ง
ที่จะนํามาใช้อนุบาลลูกปลาตะพัด จากการศึกษาเบื้องต้นสามารถฝึกลูกปลาตะพัดให้กินอาหารเม็ดสําเร็จรูป
ได้แล้ว แต่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าควรเริ่มให้อาหารเม็ดกับลูกปลาเมื่ออายุและขนาดเท่าใดจึงจะเหมาะสม
โดยไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเอนไซม์ในกระเพาะอาหารของลูกปลา
ดังนั้น การได้รับเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารจากภายนอก (exogenous enzyme) มีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร
ของลูกปลา (Person-Le, 1989) อมรรัตน์ และบุษกร (2543) กล่าวว่าอาหารมีชีวิตมีเอนไซม์ช่วยในการย่อย
อาหารและมีกรดอะมิโนอิสระเป็นองค์ประกอบ ทําให้ลูกปลาสามารถนําไปใช้ได้ทันที โดยจากการศึกษา
ในปลาหางนกยูงพบว่าระยะเวลาเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนอาหารจากอาหารมีชีวิตเป็นอาหารสําเร็จรูป
มีระยะเวลา 15-20 วัน (อมรรัตน์ และคณะ, 2542) ปลากดหิน 21 วัน (ธราพันธ์ และสุพัตร์, 2545) ปลากะรัง
18 วัน (เจนจิตต์ และคณะ, 2546) ปลายี่สก 20 วัน (นพดล และองอาจ, 2546) ปลาแขยงข้างลาย 19 วัน
(สุพัตร์ และธราพันธ์, 2547) ปลาแขยงใบข้าว 20 วัน (ธราพันธ์ และคณะ, 2547) ปลาแขยงนวล 28 วัน
(สุธาทิพย์ และคณะ, 2550) ปลาเทโพ 20 วัน (สมพร และคณะ, 2554) ซึ่งปลาต่างชนิดกันจะมีระยะเวลา
ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนอาหารจากอาหารมีชีวิตเป็นอาหารสําเร็จรูปแตกต่างกันได้ (Baragi and Lovell,
1986) ดังนั้ น จึงต้องมีการศึกษาระยะเวลาที่ เหมาะสมในการอนุ บาลลูกปลาตะพัดด้วยอาหารสําเร็จ รูป
ทดแทนอาหารมีชีวิต เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางการอนุบาลลูกปลาตะพัดเชิงพาณิชย์ต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพื่อทราบระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาตะพัดด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูป
วิธีดําเนินการ
1. การวางแผนการศึกษา
1.1 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design, CRD) ทั้งหมด
5 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองมี 10 ซ้ํา (replication) ในการปรับเปลี่ยนจากมวนกรรเชียงเป็นอาหาร
สําเร็จรูปจะใช้ระยะเวลา 3 วัน ดังตารางที่ 1
ชุดการทดลองที่ 1 ให้มวนกรรเชียงตลอดการทดลอง
ชุดการทดลองที่ 2 เปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดหลังถุงไข่แดงยุบ 15 วัน
ชุดการทดลองที่ 3 เปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดหลังถุงไข่แดงยุบ 30 วัน
ชุดการทดลองที่ 4 เปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดหลังถุงไข่แดงยุบ 45 วัน
ชุดการทดลองที่ 5 ให้อาหารเม็ดตลอดการทดลอง
ตารางที่ 1 ระยะเวลาการอนุบาลลูกปลาตะพัดในแต่ละชุดการทดลอง

ชุดการทดลอง

มวนกรรเชียง
อย่างเดียว

1. ให้มวนกรรเชียงตลอด
การทดลอง
2. เปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดหลัง
ถุงไข่แดงยุบ 15 วัน
3. เปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดหลัง
ถุงไข่แดงยุบ 30 วัน
4. เปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดหลัง
ถุงไข่แดงยุบ 45 วัน
5. ให้อาหารเม็ดตลอด
การทดลอง

1-60

ระยะเวลาการอนุบาลหลังจากถุงไข่แดงยุบ (วัน)
ปรับลดมวนกรรเชียงและฝึกให้กินอาหารเม็ด
อาหารเม็ดสําเร็จรูป
มวนกรรเชียง มวนกรรเชียง มวนกรรเชียง
อย่างเดียว
75%
50%
25%
-

1-14

15

16

17

18-60

1-29

30

31

32

33-60

1-44

45

46

47

48-60

-

-

-

-

1-60
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1.2 สถานที่ทําการทดลองและระยะเวลาศึกษา
ศูนย์ วิจัย และพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎร์ธานี 20 ม.7 ต.ท่าข้ าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ ธ านี
ระหว่างเดือนธันวาคม 2553 - เดือนกุมภาพันธ์ 2554
2. วัสดุอุปกรณ์
2.1 ภาชนะทดลอง
ใช้ตู้กระจกขนาด 40x75x45 เซนติเมตร จํานวน 50 ใบ เติมน้ําลึก 25 เซนติเมตร คิดเป็น
ปริมาตรน้ํา 75 ลิตร มีหัวทรายให้อากาศ 1 จุด เช่นเดียวกันทุกตู้ทดลอง
2.2 ปลาทดลอง
ใช้ลูกปลาตะพัดรุ่นเดียวกันและจากพ่อแม่พันธุ์รุ่นเดียวกันที่ถุงไข่แดงยุบแล้ว (อายุ 54 วัน)
เป็นปลาที่ได้จากการเพาะพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎร์ธานี คัดเลือกลูกปลาตะพัดจํานวน
50 ตัว วัดความยาวเริ่มต้น (total length) ด้วยไม้บรรทัด และชั่งน้ําหนักด้วยเครื่องชั่งน้ําหนักทศนิยม
2 ตําแหน่ง มีหน่วยเป็นกรัม ปล่อยลูกปลาลงตู้ทดลองตู้ละ 1 ตัว วัดขนาดความกว้างของปากลูกปลาเมื่อ
เริ่มต้นการทดลองด้วยเครื่องมือเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Caliper) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร โดยวิธีของ
Shirota (1970) ซึ่งวัดความยาวของขากรรไกรบน หน่วยเป็นมิลลิเมตร แล้วนํามาคํานวณหาความกว้างปาก
จากสูตร
D =2AB
D = ความกว้างของปากลูกปลาจากขากรรไกรบนถึงขากรรไกรล่าง (มิลลิเมตร)
AB = ความยาวของขากรรไกรบน (มิลลิเมตร)
2.3 อาหารทดลอง
อาหารสําเร็จรูปเป็นชนิดเม็ดลอยน้ํา โดยผลิตด้วยเครื่องผลิตอาหารเม็ดสําเร็จรูปของศูนย์ฯ
ตามสูตรอาหารดังตารางที่ 2 สุ่มอาหารเม็ดสําเร็จรูปวัดขนาดด้วยเครื่องมือเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ จํานวน
100 เม็ด มีขนาดเม็ดอาหารเฉลี่ย 4.84± 0.37 มิลลิเมตร ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารเม็ด
สําเร็จรูปโดยสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําจืด กรมประมง
อาหารมีชีวิตใช้มวนกรรเชียง ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในบ่อดินที่อนุบาลลูกปลาของศูนย์ฯ
โดยใช้สวิงที่ทําจากผ้าตาข่ายสีขาวชนิดช่องตาสี่เหลี่ยมเส้นด้ายเล็ก ขนาดช่องตา 1 มิลลิเมตร เป็นอุปกรณ์
ในการช้อนมวนกรรเชียงที่อยู่ตามผิวน้ําบริเวณประตูระบายน้ํา นํามาใส่ในถังพลาสติกที่มีน้ําบรรจุอยู่ ลําเลียง
มาใส่ในตู้กระจกที่มีระบบให้อากาศเก็บไว้เป็นอาหารลูกปลาต่อไป สุ่มตัวอย่างมวนกรรเชียง 300 กรัม ส่งไป
วิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารมีชีวิตโดยวิธี proximate analysis ซึ่งรายงานผลในรูป dry basis
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โดยบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย จํากัด สาขาสงขลา ส่วนค่า Nitrogen free extraction (NFE) ใช้
วิธีการคํานวณ ดังนี้
% NFE = 100 - (% โปรตีน + % ไขมัน + % เยื่อใย + % เถ้า + % ความชื้น)
พบว่าอาหารเม็ดสําเร็จรูปและมวนกรรเชียง มีองค์ประกอบทางเคมี ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ส่วนประกอบของอาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดลอยน้ํา
วัตถุดิบ

เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก
30
20
40
5
1
1
1
2

ปลาป่น
กากถั่วเหลือง
ปลายข้าว
คอร์นกลูเตน (corn gluten)
ยีสต์ (yeast)
วิตามินและแร่ธาตุรวม (premix)
น้ํามันพืช
น้ํามันปลา
ผลวิเคราะห์ทางเคมี
11.18
ความชื้น (%)
32.29
โปรตีน (%)
3.94
ไขมัน (%)
2.03
เยื่อใย (%)
10.48
เถ้า (%)
NFE (%)
40.08
หมายเหตุ วิตามินและแร่ธาตุรวม (premix) 1 กิโลกรัมประกอบด้วย วิตามิน A 500,000 หน่วยสากล;
วิตามิน D 3 100,000 หน่วยสากล; วิตามิน E 10,000 หน่วยสากล; วิตามิน K 3 0.80 กรัม;
วิตามิน B1 0.75 กรัม; วิตามิน B2 1.10 กรัม; วิตามิน B6 1.20 กรัม; วิตามิน B 12 5.00 มิลลิกรัม;
ไบโอติน 0.02 มิลลิกรัม; กรดแพนโทธีนคิ 3.00 กรัม; ไนอะซีน 2.15 กรัม; อินอซิทอล 25.00 กรัม;
กรดโฟลิก 0.80 กรัม; ทองแดง 4.50 กรัม; สังกะสี 20.00 กรัม; เหล็ก 20.00 กรัม;
ซีลีเนียม 0.04 กรัม
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ตารางที่ 3 ส่วนประกอบทางเคมีของมวนกรรเชียง
อาหารมีชีวิต
มวนกรรเชียง

ความชื้น
5.46

ส่วนประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นต์น้ําหนักแห้ง)
โปรตีน
ไขมัน
เยื่อใย
เถ้า
71.19
2.01
1.67
6.47

NFE
13.20

หมายเหตุ ความชื้น (Moisture) วิธีทดสอบอ้างอิง AOAC (2005) 930.15
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
3. วิธีดําเนินการ
ให้มวนกรรเชียงเป็นอาหารปลาทดลองวันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 น. และ 16.00 น. โดยให้
ลูกปลากินตามปริมาณการกิน (กรัมต่อตัว) จากผลการทดลองเบื้องต้น (ตารางผนวกที่ 2) เมื่อลูกปลาอายุครบ
ตามที่กําหนดปรับเปลี่ยนอาหารในแต่ละชุดการทดลอง ก็ปรับเปลี่ยนอาหารจากมวนกรรเชียงเป็นอาหารเม็ด
สําเร็จรูปชนิดลอยน้ํา โดยการปรับเปลี่ยนอาหารภายในเวลา 3 วัน วันที่ 1 ปรับลดมวนกรรเชียงลงเหลือ
ร้อยละ 75 วันที่ 2 ปรับลดมวนกรรเชียงลงเหลือร้อยละ 50 วันที่ 3 ปรับลดมวนกรรเชียงลงเหลือร้อยละ 25
ของปริมาณที่ให้ครั้งสุดท้ายก่อนทําการปรับอาหาร โดยให้มวนกรรเชียงมื้อสุดท้ายเวลา 16.00 น. และวันที่ 4
จึงให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปทั้งหมดจนสิ้นสุดการทดลอง การให้อาหารเม็ดจะให้จนเกินพอ และเท่ากันในทุกชุด
การทดลองโดยใช้ช้อนตวง หลังจากให้ไปประมาณ 1 ชั่วโมง จะตักเอาอาหารเม็ดที่เหลือออก และนับจํานวน
เม็ดอาหารที่เหลือ ระหว่างการทดลองทําการดูดตะกอนทุกวันพร้อมกับเติมน้ําให้อยู่ในระดับเดิม สําหรับการ
ถ่ายน้ําจะทําเมื่อตู้ทดลองสกปรก โดยล้างคราบสกปรก และถ่ายน้ําออกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ทุกตู้ทดลอง
ตรวจสอบการเจริญเติบโตของลูกปลาโดยทําการวัดความยาวและชั่งน้ําหนักทุก 10 วัน ดําเนินการทดลองเป็น
ระยะเวลา 60 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองวัดความยาวและชั่งน้ําหนักในทุกชุดการทดลอง ควบคุมคุณภาพน้ํา
ทุกตู้ทดลอง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิน้ําใช้เทอร์โมมิเตอร์หน่วยเป็นองศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรด–ด่าง
(pH) ใช้เครื่องวัดค่าความเป็นกรด–ด่าง (pH–meter) ยี่ห้อ TOA รุ่น WQC 20 A และค่าออกซิเจนที่ละลาย
ในน้ํา (Dissolved Oxygen) ค่าความกระด้าง (Hardness) และค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ใช้วิธี titration
ตามวิธีของ Boyd (1979) มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร ค่าแอมโมเนีย (Ammonia) ตามวิธีของ Nessler
(Hach company, 1990) โดยใช้เครื่องวัดแบบดูดกลืนแสง ยี่ห้อ Hach รุ่น DR/2000 มีหน่วยเป็น ppm หรือ
มิลลิกรัมต่อลิตร

8
4. การรวบรวมข้อมูล
4.1 วัดความยาว และชั่งน้ําหนักปลา พร้อมวัดความกว้างปากเมื่อเริ่มต้นการทดลอง ระหว่างทํา
การทดลองทุก 10 วัน และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
4.2 บันทึกปริมาณอาหารที่ปลากินและจํานวนปลาตาย
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
นําข้อมูลความยาว น้ําหนัก จํานวนปลาตาย มาคํานวณตามวิธี ดังนี้
1. น้ําหนักเพิ่มต่อวัน (Daily weight gain) (กรัมต่อวัน)
= (W 2 -W 1 ) / t
โดยที่ W 2 = ปริมาณน้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
W 1 = ปริมาณน้ําหนักเฉลีย่ (กรัม) เมื่อเริม่ ต้นการทดลอง
t = ระยะเวลาทดลอง
2. เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพิ่ม (Percentage weight gain) (%)
= (W 2 -W 1 ) x 100 / W 1
โดยที่ W 2 = ปริมาณน้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
W 1 = ปริมาณน้ําหนักเฉลีย่ (กรัม) เมื่อเริม่ ต้นการทดลอง
3. อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific growth rate) (% ต่อวัน)
= [In(W 2 )-In(W 1 )] x 100 / t
โดยที่ In(W 2 ) = natural logarithm ของปริมาณน้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
In(W 1 ) = natural logarithm ของปริมาณน้ําหนักเฉลีย่ (กรัม) เมื่อเริม่ ต้นการทดลอง
t = ระยะเวลาทดลอง
4. ความอ้วน (Fatness) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลา (Coefficient of condition, k)
(Brown, 1969)
K = 100 W/L3
โดยที่ W = น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม)
L = ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร)
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5. Normalized biomass index (NBI) (Beck, 1979) อ้างตามอมรรัตน์ และคณะ (2542)
= [(น้ําหนักปลาเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง x จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง) - (น้ําหนัก
ปลาเฉลีย่ เมื่อเริ่มต้นทดลอง x จํานวนปลาเมื่อเริ่มต้นทดลอง)] / 100
6. อัตรารอดตาย (Survival rate)
= จํานวนปลาสิ้นสุดการทดลอง x 100 / จํานวนปลาเริ่มต้น
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ยของข้อมูลน้ําหนักตัว ความยาว น้ําหนักเพิ่มต่อวัน
เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ความอ้วน Normalized biomass index (NBI) และ
อัตรารอดตาย โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี one way analysis of variance ทําการแปลงข้อมูล
ที่เป็นอัตราส่วน โดยวิธี angular transformation ก่อนนํามาวิเคราะห์ทางสถิติ เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างชุดการทดลองด้วยวีธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ผลการศึกษา
1. การเจริญเติบโต
1.1 ความยาว และน้ําหนักเฉลี่ย
การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาตะพัดด้วยอาหารสําเร็จรูปเพื่อทดแทน
อาหารมีชีวิต แบ่งออกเป็น 5 ชุดการทดลอง ได้แก่ ให้มวนกรรเชียงตลอดการทดลอง ปรับเปลี่ยนอาหาร
หลังจากถุงไข่แดงยุบ 15 วัน ปรับเปลี่ยนอาหารหลังจากถุงไข่แดงยุบ 30 วัน ปรับเปลี่ยนอาหารหลังจาก
ถุงไข่แดงยุบ 45 วัน และให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปตลอดการทดลอง เมื่อเริ่มต้นทดลองลูกปลามีความยาวเฉลี่ย
เท่ากับ 8.03±0.12, 8.04±0.12, 8.06±0.12, 8.04±0.14 และ 8.05±0.16 เซนติเมตร ตามลําดับ มีน้ําหนัก
เฉลี่ยเท่ากับ 3.18±0.17, 3.14±0.22, 3.15±0.16, 3.17±0.21 และ 3.18±0.30 กรัม ตามลําดับ หลังจาก
ทําการทดลองเป็นเวลา 60 วัน พบว่าความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 16.21±0.72, 13.79±0.67, 13.69±0.55,
16.33±0.92 และ 11.62±0.59 เซนติเมตร ตามลําดับ น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 31.09±5.99, 17.09±3.95,
16.69±1.82, 30.14±4.94 และ 10.43±1.72 กรัม ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า ความยาวและ
น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยของลูกปลาชุดการทดลองที่ 1 และ 4 ใกล้เคียงกัน (p>0.05) และมีค่ามากกว่าลูกปลา
ในชุดการทดลองอื่นๆ (p<0.05) โดยลูกปลาในชุดการทดลองที่ 5 มีความยาว และน้ําหนักเฉลี่ยน้อยกว่า
ทุ ก ชุ ด การทดลอง (p<0.05) ส่ ว นลู ก ปลาในชุ ด การทดลองที่ 2 และ 3 มี ค วามยาว และน้ํ า หนั ก เฉลี่ ย
ใกล้เคียงกัน (p>0.05) ดังตารางที่ 3, 4 และภาพที่ 1, 2
1.2 น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน
น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันของปลาตะพัดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าปลาตะพัดทั้ง 5 ชุดการทดลอง
ได้แก่ ให้มวนกรรเชียงตลอดการทดลอง ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดงยุบ 15 วัน ปรับเปลี่ยนอาหารหลัง
ถุงไข่แดงยุบ 30 วัน ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดงยุบ 45 วัน และให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปตลอดการทดลอง
มีค่าเท่ากับ 0.47±0.02, 0.24±0.06, 0.23±0.03, 0.45±0.08 และ 0.12±0.03 กรัม ต่อวัน ตามลําดับ
เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันของลูกปลาชุดการทดลองที่ 1 และ 4 ใกล้เคียงกัน (p>0.05)
และมีค่ามากกว่าลูกปลาในชุดการทดลองอื่นๆ (p<0.05) โดยลูกปลาในชุดการทดลองที่ 5 มีน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย
ต่อวันน้อยกว่าทุกชุดการทดลอง (p<0.05) ส่วนลูกปลาในชุดการทดลองที่ 2 และ 3 น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน
ใกล้เคียงกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 4 ค่าความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของลูกปลาตะพัดที่อนุบาลด้วยวิธีปรับเปลี่ยนอาหารต่างกัน
5 ระยะ ตลอดระยะเวลาการทดลอง 60 วัน
ชุดการทดลอง
ระยะเวลาการ
ให้มวนกรรเชียง ให้อาหารเม็ด ให้อาหารเม็ด ให้อาหารเม็ด ให้อาหารเม็ด
ตลอดการทดลอง หลังถุงไข่แดง หลังถุงไข่แดง หลังถุงไข่แดง ตลอดการ
อนุบาล (วัน)
ยุบ 15 วัน
ยุบ 30 วัน
ยุบ 45 วัน
ทดลอง
เริ่มต้นทดลอง
8.03±0.12a
8.04±0.12a 8.06±0.12a 8.04±0.14a 8.05±0.16a
10 วัน
9.95±0.30a
9.96±0.37a 9.96±0.40a 9.95±0.28a 8.63±0.28b
20 วัน
11.50±0.48a 11.17±0.30a 11.56±0.77a 11.57±0.46a 9.00±0.12b
12.87±0.40a 11.60±3.32b 12.91±0.50a 12.90±0.49a 9.34±0.43c
30 วัน
40 วัน
14.20±0.52a 11.89±0.43c 12.98±0.48b 14.11±0.56a 9.86±0.38d
50 วัน
15.92±0.64a 13.16±0.72b 13.45±0.63b 15.96±0.67a 11.08±0.57c
16.21±0.72a 13.79±0.67b 13.69±0.55 b 16.33±0.92a 11.62±0.59c
60 วัน
หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
17
16
ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร)

15
14

ให้มวนกรรเชียงตลอดการทดลอง
ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดงยุ บ 15 วัน
ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดงยุ บ 30 วัน
ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดงยุ บ 45 วัน
ให้อาหารเม็ดตลอดการทดลอง

13
12
11
10
9
8
เริ่มต้น

10 วัน

20 วัน

30 วัน
40 วัน
ระยะเวลาทดลอง

50 วัน

60 วัน

ภาพที่ 1 ค่าความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของลูกปลาตะพัดที่อนุบาลด้วยวิธีปรับเปลี่ยนอาหารต่างกัน
5 ระยะ ตลอดระยะเวลาการทดลอง 60 วัน
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ตารางที่ 5 ค่าน้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของลูกปลาตะพัดที่อนุบาลด้วยวิธีปรับเปลี่ยนอาหารต่างกัน 5 ระยะ
ตลอดระยะเวลาการทดลอง 60 วัน
ชุดการทดลอง
ระยะเวลาการ ให้มวนกรรเชียง ให้อาหารเม็ด ให้อาหารเม็ด ให้อาหารเม็ด ให้อาหารเม็ด
อนุบาล (วัน)
ตลอดการ
หลังถุงไข่แดง หลังถุงไข่แดง หลังถุงไข่แดง
ตลอดการ
ทดลอง
ยุบ 15 วัน
ยุบ 30 วัน
ยุบ 45 วัน
ทดลอง
3.14±0.22a
3.15±0.16a
3.17±0.21a
3.18±0.30a
เริ่มต้นทดลอง 3.18±0.17a
10 วัน
6.88±0.78a
6.91±0.56a
6.55±0.56a
6.80±0.30a
4.19±0.69b
20 วัน
10.67±1.05a
9.36±0.81b
9.99±1.10ab 10.79±0.90a
4.69±0.71c
9.63±0.88c 14.35±1.36b 15.90±1.42a
5.63±0.79d
15.32±1.45ab
30 วัน
40 วัน
21.20±2.23a 11.18±1.62c 15.10±1.47b 21.78±2.11a
6.21±1.09d
50 วัน
27.76±4.18a 14.43±2.82b 15.54±1.66b 28.57±2.91a
8.76±1.47c
31.09±5.99a 17.09±3.95b 16.69±1.82b 30.14±4.94a 10.43±1.72c
60 วัน
หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
32
28

น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม)

24
20

ให้มวนกรรเชียงตลอดการทดลอง
ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดงยุ บ 15 วัน
ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดงยุ บ 30 วัน
ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดงยุ บ 45 วัน
ให้อาหารเม็ดตลอดการทดลอง

16
12
8
4
0
เริ่มต้น

10 วัน

20 วัน

30 วัน

40 วัน

50 วัน

60 วัน

ระยะเวลาทดลอง

ภาพที่ 2 ค่าน้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของลูกปลาตะพัดที่อนุบาลด้วยวิธีปรับเปลี่ยนอาหารต่างกัน 5 ระยะ
ตลอดระยะเวลาการทดลอง 60 วัน
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1.3 เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย
เปอร์ เ ซ็ น ต์ น้ํ า หนั ก เพิ่ ม เฉลี่ ย ของปลาตะพั ด เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลอง พบว่ า ปลาตะพั ด ทั้ ง
5 ชุ ด การทดลอง ได้ แ ก่ ให้ ม วนกรรเชี ย งตลอดการทดลอง ปรั บ เปลี่ ย นอาหารหลั ง ถุ ง ไข่ แ ดงยุ บ 15 วั น
ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดงยุบ 30 วัน ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดงยุบ 45 วัน และให้อาหารเม็ด
สําเร็จรูปตลอดการทดลอง มีค่าเท่ากับ 876.94±173.11, 442.35±108.22, 431.34±66.29, 825.77±156.16
และ 225.59±63.57 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าเปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยของลูกปลา
ชุดการทดลองที่ 1 และ 4 ใกล้เคียงกัน (p>0.05) และมีค่ามากกว่าลูกปลาในชุดการทดลองอื่นๆ (p<0.05)
โดยลู ก ปลาในชุ ด การทดลองที่ 5 มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ น้ํ า หนั ก เพิ่ ม เฉลี่ ย น้ อ ยกว่ า ทุ ก ชุ ด การทดลอง (p<0.05)
ส่วนลูกปลาในชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีเปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยใกล้เคียงกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
(p>0.05) ดังตารางที่ 5
1.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยของปลาตะพัดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าปลาตะพัดทั้ง
5 ชุ ด การทดลอง ได้ แ ก่ ให้ ม วนกรรเชี ย งตลอดการทดลอง ปรั บ เปลี่ ย นอาหารหลั ง ถุ ง ไข่ แ ดงยุ บ 15 วั น
ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดงยุบ 30 วัน ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดงยุบ 45 วัน และให้อาหารเม็ด
สําเร็จรูปตลอดการทดลอง มีค่าเท่ากับ 3.78±0.29, 2.78±0.37, 2.77±0.21, 3.74±0.26 และ 1.94±0.31
เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยของลูกปลาชุดการ
ทดลองที่ 1 และ 4 ใกล้ เ คี ย งกั น (p>0.05) และมี ค่ า มากกว่ า ลู ก ปลาในชุ ด การทดลองอื่ น ๆ (p<0.05)
โดยลูกปลาในชุดการทดลองที่ 5 มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยน้อยกว่าทุกชุดการทดลอง (p<0.05)
ส่วนลูกปลาในชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยใกล้เคียงกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) ดังตารางที่ 5
1.5 ความอ้วน (Fatness, K) เฉลี่ย
ความอ้ ว น (Fatness) เฉลี่ ย ของปลาตะพั ด เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลอง พบว่ า ปลาตะพั ด ทั้ ง
5 ชุ ด การทดลอง ได้ แ ก่ ให้ ม วนกรรเชี ย งตลอดการทดลอง ปรั บ เปลี่ ย นอาหารหลั ง ถุ ง ไข่ แ ดงยุ บ 15 วั น
ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดงยุบ 30 วัน ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดงยุบ 45 วัน และให้อาหารเม็ด
สําเร็จรูปตลอดการทดลองมีค่าเท่ากับ 0.72±0.08, 0.64±0.09, 0.65±0.02, 0.69±0.08 และ 0.64±0.04
ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าลูกปลาชุดการทดลองที่ 1 และ 4 มีความอ้วน (Fatness, K) เฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ชุดการทดลองที่ 2, 3, 4 และ 5 (p<0.05) ซึ่งมีความอ้วน
(Fatness, K) เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังตารางที่ 5
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1.6 ค่า Normalized biomass index (NBI) เฉลี่ย
ค่า Normalized biomass index (NBI) เฉลี่ย ซึ่งเป็นค่าประเมินจากอัตรารอดตาย และน้ําหนัก
ของปลา เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลาตะพัดทั้ง 5 ชุดการทดลอง ได้แก่ ให้มวนกรรเชียงตลอดการทดลอง
ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดงยุบ 15 วัน ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดงยุบ 30 วัน ปรับเปลี่ยนอาหารหลัง
ถุงไข่แดงยุบ 45 วัน และให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปตลอดการทดลอง มีค่าเท่ากับ 0.28±0.06, 0.14±0.04,
0.14±0.02, 0.27±0.05 และ 0.07±0.02 ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าค่า NBI เฉลี่ยของลูกปลาชุด
การทดลองที่ 1 และ 4 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และมีค่ามากกว่าลูกปลาในชุดการ
ทดลองอื่นๆ (p<0.05) โดยลูกปลาในชุดการทดลองที่ 5 มีค่า NBI เฉลี่ยน้อยกว่าทุกชุดการทดลอง (p<0.05)
ส่วนลูกปลาในชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีค่า NBI เฉลี่ยใกล้เคียงกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
ดังตารางที่ 5
1.7 พฤติกรรมการกินอาหาร
ปลาตะพัดจะฮุบกินอาหารเม็ดเช่นเดียวกับฮุบกินมวนกรรเชียงทั้งตัว ปลาที่ให้อาหารเม็ดตลอด
การทดลองและปลาที่ปรับอาหารเม็ดหลังถุงไข่แดงยุบ 45 วัน จะกินอาหารเม็ดตั้งแต่วันแรกที่ให้ ส่วนปลาที่ให้
อาหารเม็ดหลังถุงไข่แดงยุบ 15 วัน จะกินอาหารในวันที่ 2 และปลาที่ให้อาหารเม็ดหลังถุงไข่แดงยุบ 30 วัน
จะกิ น อาหารเม็ ด ในวั น ที่ 3 หลั ง จากให้ อ าหารเม็ ด แล้ ว ปลาบางตั ว กิ น อาหารทั น ที บางตั ว ใช้ เ วลานาน
จนอาหารเม็ดเริ่มพองน้ําจึงจะกิน
2. อัตรารอดตาย
เมื่ อสิ้ นสุดการทดลองพบว่าปลาตะพั ดในชุดการทดลองที่ใ ห้มวนกรรเชี ยงตลอดการทดลอง
ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดงยุบ 15 วัน ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดงยุบ 30 วัน และปรับเปลี่ยนอาหาร
หลังถุงไข่แดงยุบ 45 วัน มีอัตรารอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ (p>0.05) ส่วนชุดการทดลองที่ให้อาหารเม็ดสําเร็จรูป
ตลอดการทดลองมีอัตรารอดตายต่ําที่สุด 60 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) โดยลูกปลาเริ่มตายเมื่ออายุ 28 วัน ดังภาพ
ที่ 4
3. ขนาดปากลูกปลา
ลูกปลาตะพัดที่กินมวนกรรเชียงตลอดการทดลองเมื่อเริ่มต้นการทดลองมีความกว้างเฉลี่ยของปาก
15.0±0.3 มิลลิเมตร ความยาวตัวเฉลี่ยเท่ากับ 8.03±0.12 เซนติเมตร น้ําหนักตัวเฉลี่ย 3.18±0.17 กรัม
หลังจากทําการทดลองเป็นเวลา 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 วัน พบว่าลูกปลามีความกว้างปากเฉลี่ยเท่ากับ
16.2±0.6, 16.9±0.8, 18.1±0.4, 19.5±0.5, 20.3±0.3 และ 21.6±0.9 มิลลิเมตร ความยาวตัวเฉลี่ยเท่ากับ
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9.95±0.30, 11.50±0.48, 12.87±0.40, 14.2±0.52, 15.92±0.64 และ16.21±0.72 เซนติเมตร น้ําหนักตัว
เฉลี่ยเท่ากับ 6.88±0.78, 10.67±1.05, 15.32±1.45, 21.20±2.23, 27.76±4.18 และ 31.09±5.99 กรัม
(ตารางที่ 6) โดยอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ให้ตลอดการทดลองมีขนาดเฉลี่ย 4.84±0.37 มิลลิเมตร
ตารางที่ 6 การเจริญเติบโตของลูกปลาตะพัดที่อนุบาลด้วยวิธีปรับเปลี่ยนอาหารต่างกัน 5 ระยะ เมื่อสิ้นสุด
การทดลองระยะเวลา 60 วัน
ชุดการทดลอง
ให้มวนกรรเชียง ให้อาหารเม็ดหลัง ให้อาหารเม็ดหลัง ให้อาหารเม็ดหลัง
ตลอดการทดลอง
ถุงไข่แดงยุบ
ถุงไข่แดงยุบ
ถุงไข่แดงยุบ
15 วัน
30 วัน
45 วัน
ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย
(เซนติเมตร)
น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย
(กรัม)
ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย
(เซนติเมตร)
น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย
(กรัม)
น้ําหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ย
(กรัมต่อวัน)
เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพิ่ม
เฉลี่ย (%)
อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะเฉลี่ย (%ต่อวัน)
Fatness เฉลี่ย (K)
NBI เฉลี่ย

หมายเหตุ

ให้อาหารเม็ด
ตลอดการ
ทดลอง

8.03±0.12a

8.04±0.12a

8.06±0.12a

8.04±0.14a

8.05±0.16a

3.18±0.17a

3.14±0.22a

3.15±0.16a

3.17±0.21a

3.18±0.30a

16.21±0.72a

13.79±0.67b

13.69±0.55b

16.33±0.92a

11.62±0.59c

31.09±5.99a

17.09±3.95b

16.69±1.82b

30.14±4.94a

10.43±1.72c

0.47±0.02a

0.24±0.06b

0.23±0.03b

0.45±0.08a

0.12±0.03c

876.94±173.11a 442.35±108.22b 431.34±66.29b 825.77±156.16a 225.59±63.57c
3.78±0.29a

2.78±0.37b

2.77±0.21b

3.74±0.26a

1.94±0.31c

0.72±0.08a
0.28±0.06a

0.64±0.09b
0.14±0.04b

0.65±0.02b
0.14±0.02b

0.69±0.08ab
0.27±0.05a

0.64±0.04b
0.07±0.02c

ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
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ให้อาหารเม็ดตลอดการทดลอง

ให้อาหารเม็ดหลังถุงไข่แดงยุบ 15 วัน

ให้อาหารเม็ดหลังถุงไข่แดงยุบ 30 วัน

ให้อาหารเม็ดหลังถุงไข่แดงยุบ 45 วัน

ให้มวนกรรเชียงตลอดการทดลอง

ภาพที่ 3 ลูกปลาตะพัดเมื่อสิ้นสุดการทดลองระยะเวลา 60 วัน
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ตารางที่ 7 ค่าความกว้างปากเฉลี่ย (มิลลิเมตร) ของลูกปลาตะพัดตลอดระยะเวลาการทดลอง
ระยะเวลาการ ความกว้างปากเฉลี่ย ความยาวตัวเฉลี่ย
อนุบาล (วัน)
(มิลลิเมตร)
(เซนติเมตร)
1 วัน
15.0±0.3
8.03±0.12
10 วัน
16.2±0.6
9.95±0.30
16.9±0.8
20 วัน
11.50±0.48
30 วัน
12.87±0.40
18.1±0.4
40 วัน
14.20±0.52
19.5±0.5
20.3±0.3
50 วัน
15.92±0.64
60 วัน
16.21±0.72
21.6±0.9
หมายเหตุ ขนาดเม็ดอาหาร 4.84±0.37 มิลลิเมตร

อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
เริ่มต้น

น้ําหนักตัวเฉลี่ย
(กรัม)
3.18±0.17
6.88±0.78
10.67±1.05
15.32±1.45
21.20±2.23
27.76±4.18
31.09±5.99

ขนาดของอาหารเมื่อเทียบ
กับขนาดปากลูกปลา (%)
32.33
29.93
28.60
26.79
24.87
23.89
22.45

ให้มวนกรรเชียงตลอดการทดลอง
ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดงยุ บ 15 วัน
ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดงยุ บ 30 วัน
ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดงยุ บ 45 วัน
ให้อาหารเม็ดตลอดการทดลอง

10 วัน

20 วัน

30 วัน

40 วัน

50 วัน

60 วัน

ระยะเวลาทดลอง
ภาพที่ 4 อัตรารอดตายเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) ของลูกปลาตะพัดที่อนุบาลด้วยวิธีปรับเปลี่ยนอาหารต่างกัน
5 ระยะ ตลอดระยะเวลาทดลอง 60 วัน
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4. คุณภาพน้ําที่ใช้ในการอนุบาลลูกปลาตะพัด
คุณภาพน้ําระหว่างการอนุบาลลูกปลาตะพัดเป็นระยะเวลา 60 วัน พบว่าความเป็นกรดเป็นด่าง
(pH) มีค่าอยู่ระหว่าง 6.9-7.5 อุณหภูมิน้ํา 25.0-27.0 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (DO) มีค่า
อยู่ระหว่าง 6.0-8.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นด่างของน้ํา (Alkalinity) มีค่าอยู่ระหว่าง 38-50 มิลลิกรัมต่อ
ลิ ต ร ความกระด้ า ง (Hardness) มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 74-100 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร และแอมโมเนี ย รวม (total
ammonia NH 3 -N) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00-0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 8 คุณภาพน้ําระหว่างการทดลอง

คุณภาพน้ํา
- ความเป็นกรดเป็นด่าง
- อุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส)
- ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
- ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตร)
- ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตร)
- แอมโมเนีย (มิลลิกรัมต่อลิตร)

ให้มวนกรรเชียง
ตลอดการ
ทดลอง
6.9-7.4
25.0-27.0
7.4-8.8
38-49
74-100
0.00-0.01

ชุดการทดลองที่
ให้อาหารเม็ด ให้อาหารเม็ด
หลังถุงไข่แดง หลังถุงไข่แดง
ยุบ 15 วัน
ยุบ 30 วัน
6.9-7.3
6.9-7.3
25.0-27.0
25.0-27.0
7.4-8.8
6.2-8.8
38-50
74-100
0.00-0.01

38-50
74-100
0.00-0.01

ให้อาหารเม็ด
หลังถุงไข่แดง
ยุบ 45 วัน
6.9-7.3
25.0-27.0
6.0-8.8

ให้อาหารเม็ด
ตลอดการ
ทดลอง
6.9-7.5
25.0-27.0
6.0-8.8

38-50
74-100
0.00-0.01

38-49
74-98
0.00-0.00
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สรุปและวิจารณ์ผล
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าลูกปลาตะพัดที่ปรับเปลี่ยนจากอาหารมีชีวิตมาเป็นอาหารเม็ด
สําเร็จรูปหลังจากถุงไข่แดงยุบได้ 45 วัน จะให้ผลดีที่สุด และไม่แตกต่างกับลูกปลาที่กินอาหารมีชีวิตเพียงอย่าง
เดี ย ว เนื่ อ งจากมี ค่ า เฉลี่ ย ของความยาว น้ํ า หนั ก น้ํ า หนั ก เพิ่ ม ต่ อ วั น เปอร์ เ ซ็ น ต์ น้ํ า หนั ก เพิ่ ม อั ต ราการ
เจริญเติบโตจําเพาะ และค่า NBI ไม่แตกต่างกัน แต่สูงกว่าลูกปลาที่ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดงยุบได้ 15
และ 30 วัน
การทดลองครั้งนี้ พบว่าลูกปลาตะพัดที่ให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปตลอดการทดลองมีการเจริญเติบโต
และอัตรารอดตายต่ําที่สุด ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การปรับตัวของปลา พฤติกรรมการกินอาหาร
ขนาดอาหาร คุณภาพอาหาร และการพัฒนาของระบบการย่อยอาหาร ในด้านการปรับตัวปลาตะพัดกินอาหาร
ในวันแรกที่ให้เนื่องจากปลาไม่มีอาหารมีชีวิตให้เลือกกิน จึงต้องกินเพื่อความอยู่รอด ในด้านพฤติกรรมการกิน
อาหาร ปลาตะพัดมีลักษณะปากเป็นแบบเฉียงขึ้น มีตําแหน่งอยู่ทางด้านบนเหนือจะงอยปากแสดงให้เห็นว่า
เป็นปลาที่หากินในระดับบนของแหล่งน้ําจนถึงบริเวณผิวน้ํา (สุภาพร, 2542) มีพฤติกรรมการกินแบบผู้ล่า
ชอบพุ่งตัวเข้าฮุบเหยื่อ ทําให้ปลาตะพัดกินอาหารเม็ดลอยน้ําที่เคลื่อนไหวอยู่บริเวณผิวน้ําจากการทํางานระบบ
ให้อากาศ ซึ่งปลาบางตัวยอมรับอาหารง่ายสามารถกินอาหารได้ทันที ทําให้กินอาหารได้เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย บางตัวยอมรับอาหารยากกินอาหารช้า ซึ่งอาหารที่แช่น้ําอยู่นานอาจสูญเสียวิตามิน
แร่ธาตุ และสารอาหารที่จําเป็นต่อลูกปลา อาจทําให้ขาดสารอาหารประกอบกับการกินอาหารได้ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของร่างกายส่งผลให้อ่อนแอและตายได้ โดยปลาจะฮุบกินอาหารได้ทั้งเม็ด เพราะขนาด
อาหารเล็ ก กว่าปากลู ก ปลา ซึ่ งขนาดเม็ด อาหารเมื่อ เทีย บกับ ขนาดปากลูก ปลามีสัด ส่ ว นเท่า กับ 32.33
เปอร์เซ็นต์ โดยขนาดของอาหารที่เหมาะสมควรมีขนาดเล็กกว่าปากของลูกปลา 50 เปอร์เซ็นต์ (Shirota,
1970) หากมี ค่ า มากกว่ า แสดงว่ า อาหารมี ข นาดใหญ่ ก ว่ า ปากลู ก ปลา ในด้ า นคุ ณ ภาพอาหาร ลู ก ปลากิ น
อาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีน 32 % เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีโปรตีนต่ํากว่ามวนกรรเชียงที่มีโปรตีน 71.19% ที่ให้
ลูกปลากินในชุดการทดลองอื่น จึงทําให้มีการเจริญเติบโตต่ํากว่าชุดการทดลองอื่น ประกอบกับการให้ลูกปลา
กินอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดตั้งแต่ถุงไข่แดงยุบ ซึ่งอยู่ในระยะปลาวัยอ่อนที่การทํางานของกระเพาะอาหารอาจ
ยังไม่สมบูรณ์ ทําให้ลูกปลาไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารสําเร็จรูปที่กินได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้เกิดการขาด
สารอาหารและตายในที่สุด ซึ่งต่างกับอาหารมีชีวิตซึ่งเอนไซม์ช่วยย่อยตัวเอง (exogenous enzyme)
(Refstic, 1977) ทําให้ลูกปลาสามารถนําไปใช้ช่วยย่อยได้ โดยเฉพาะลูกปลาที่มีการพัฒนาทางเดินอาหาร
และน้ําย่อยยังไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้อาหารมีชีวิตมีกรดอะมิโนอิสระเป็นองค์ประกอบอยู่ ลูกปลาสามารถ
ใช้ได้ทันทีมีผลทําให้ลูกปลามีอัตรารอดตายและการเจริญเติบโตที่ดี (อมรรัตน์ และบุษกร, 2543) เมื่อลูกปลา
เจริญเติบโตมากขึ้นระบบย่อยอาหารจะสมบูรณ์ขึ้น การให้อาหารสําเร็จรูปทดแทนอาหารมีชีวิต ควรให้เมื่อ
ลูกปลามีการพัฒนากระเพาะอาหารที่สมบูรณ์ (Dabrowski and Culver, 1991) ลูกปลาวัยอ่อนแต่ละชนิด
มีการพัฒนากระเพาะอาหารได้สมบูรณ์ช้าเร็วต่างกัน เช่น ปลาชะโอนพบว่ามีการพัฒนา glastric gland
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ซึ่งแสดงว่ากระเพาะอาหารสามารถสร้างน้ําย่อยเพื่อย่อยอาหารได้ครั้งแรกเมื่ออายุ 5 วัน (จรีภรณ์ และสุริยัน,
2551) ในขณะที่ลูกปลากดเหลืองพบเมื่ออายุ 4 วัน (หทัยรัตน์, 2541) ปลาม้าเมื่ออายุ 16 วัน (ดาราวรรณ,
2538) นอกจากนี้ Stoband and Kroon (1981) ศึกษาการพัฒนาของกระเพาะอาหารของปลาดุกพบว่า
การทํางานของกระเพาะอาหารเริ่มโดย gland cell หลั่งกรด HCl เมื่ออายุประมาณ 12 วัน จากการทดลอง
พบว่าลูกปลาตะพัดที่ให้กินอาหารเม็ดตั้งแต่ถุงไข่แดงยุบจะเริ่มตายหลังจากกินอาหารเม็ดเป็นเวลา 28 วัน
แม้ว่าลูกปลาจะกินอาหารก็ตาม ส่วนลูกปลาที่ปรับเปลี่ยนอาหารเมื่ออายุ 15, 30 และ 45 วัน มีอัตรารอดตาย
100 % อาจเนื่องมาจากลูกปลามีการพัฒนากระเพาะอาหารสมบูรณ์ โดยที่ลูกปลาในทุกชุดการทดลองยอมรับ
อาหาร เนื่องจากสังเกตเห็นอาหารในช่องท้องและสิ่งขับถ่ายจากตัวปลาด้วยสายตา
จากการทดลองพบว่าลูกปลาที่กินมวนกรรเชียงตลอดการทดลอง และลูกปลาที่ปรับเปลี่ยน
อาหารหลังถุงไข่แดงยุบ 45 วัน มีรูปร่างอ้วนใกล้เคียงกัน เนื่องจากมีค่า K แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ ซึ่งค่า K คือ ปัจจัยแสดงสภาวะรูปร่างปลา ความอ้วนผอมของปลา อย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงาน
การศึกษาค่า K ที่เหมาะสมของปลาตะพัด แต่มีรายงานการศึกษาในปลาแดงซึ่งอยู่ในครอบครัว Siluridae
เช่นเดียวกับปลาตะพัด พบว่าปลาแดงมีค่า K อยู่ระหว่าง 0.53 – 0.60 (สันติชัย และสุธาทิพย์, 2546) สําหรับ
ปลาตะพัดจากการทดลองครั้งนี้มีค่า K อยู่ระหว่าง 0.40 – 0.88 (ตารางผนวกที่ 4) จะเห็นได้ว่าช่วงของค่า K
ต่ําสุดและสูงสุด จะแตกต่างกันมากกว่าปลาแดงจากธรรมชาติ อาจเนื่องมาจากปลาตะพัดที่ทําการทดลอง
ได้รับอาหารแตกต่างกัน ซึ่ง Goddard (1996) ได้กล่าวไว้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยแสดงสภาวะรูปร่างปลา
ได้แก่ ความเหมาะสมของอาหาร ปริมาณอาหารในทางเดินอาหาร และสภาวะการสืบพันธุ์ ปลาต่างชนิดกัน
มีค่า K ที่เหมาะสมแตกต่างกันไป เช่น ปลาไนซึ่งมีรูปร่างสั้นป้อม มีค่า K ที่เหมาะสมสูงกว่าปลาเรนโบว์เทราท์
ปลาแอตแลนติกแซลมอน และปลากดอเมริกัน (Channel catfish) ซึ่งมีรูปร่างยาวเรียว (ตารางผนวกที่ 3)
สําหรับค่า Normalized biomass index (NBI) ซึ่งเป็นค่าประเมินจากอัตรารอดตายและ
น้ําหนักปลา พบว่าลูกปลาที่กินมวนกรรเชียงตลอดการทดลอง และลูกปลาที่ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่แดง
ยุบ 45 วัน มีค่า NBI แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และมีค่ามากกว่าชุดการทดลองอื่นๆ ดังนั้น
ค่า NBI จึงแสดงให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนอาหารจากมวนกรรเชียงมาเป็นอาหารเม็ดโปรตีน 32 % หลังลูกปลา
ถุงไข่แดงยุบ 45 วัน มีผลดีที่สุดทั้งในด้านของน้ําหนัก และอัตรารอดตาย ซึ่งให้ผลไม่แตกต่างกันกับลูกปลาที่ให้
มวนกรรเชียงตลอดการทดลอง
จากการศึกษาในลูกปลาหลายชนิดพบว่า ลูกปลาสามารถเจริญเติบโตได้ดีเมื่อกินอาหารสําเร็จรูป
เพียงอย่างเดียวในระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ปลาช่อน มีระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนอาหาร
เมื่อลูกปลามีอายุมากกว่า 16 วัน (Thumronk et al., 2011) ปลากะรังอายุ 18 วัน (เจนจิตต์ และคณะ, 2546)
ปลาแขยงข้างลายอายุ 19 วัน (สุพัตร์ และธราพันธ์, 2547) ปลายี่สกอายุ 20 วัน (นพดล และองอาจ, 2546)
ปลาแขยงใบข้าวอายุ 20 วัน (ธราพันธ์ และคณะ, 2547) ปลากดหินอายุ 21 วัน (ธราพันธ์ และสุพัตร์, 2545)
ปลาซิวใบไผ่อายุ 21 วัน (ประสาน และคณะ, 2553) ปลาแขยงนวลอายุ 28 วัน (สุธาทิพย์ และคณะ, 2550)
ซึ่งมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนอาหารแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากขนาด และชนิดของอาหารที่ใช้
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ในการทดลองแตกต่างกัน โดยการทดลองในปลากะรังให้อาหารเม็ดจิ๋ว (microparticulate diet) ปลาซิวใบไผ่
และปลายี่สกให้อาหารสําเร็จรูปชนิดผง ส่วนปลาแขยงข้างลาย ปลาแขยงใบข้าว และปลากดหิน ให้อาหาร
สําเร็จรูปชนิดผงปั้นเป็นก้อน ปลาช่อนให้อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ด ส่วนปลาแขยงนวลให้อาหารสําเร็จรูปชนิด
เม็ดลอยน้ําเช่นเดียวกับปลาตะพัดแต่ขนาดเม็ดอาหารต่างกัน ปลาแขยงนวลให้อาหารเม็ดขนาด 1.29±0.11
มิลลิเมตร ส่วนปลาตะพัดให้อาหารเม็ดขนาด 4.84±0.37 มิลลิเมตร และลูกปลาตะพัดสามารถฝึกให้คุ้นเคยกับ
การกินอาหารสําเร็จรูป โดยปรับจากมวนกรรเชียงมาเป็นอาหารเม็ดได้ภายในระยะเวลา 1-3 วัน ต่างกับลูก
ปลากรายที่ ใ ช้ เ วลาในการปรั บ จากอาหารมีชี วิต เป็น อาหารสํา เร็ จ รูปทุ กๆ 4 วัน เป็ น ระยะเวลา 20 วั น
(Sirisopa, 2013) ซึ่งสอดคล้องกับ Baragi and Lovell (1986) ได้รายงานว่าปลาต่างชนิดกันจะมีระยะเวลา
ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนอาหารจากอาหารมีชีวิตเป็นอาหารสําเร็จรูปแตกต่างกันได้ และ Ludwig (1999)
ได้รายงานว่าการอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนให้มีอัตรารอดตายสูงขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของปลา ขนาดและชนิด
ของอาหาร และระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนอาหารมีชีวิตเป็นอาหารสําเร็จรูปในช่วงเวลาที่เหมาะสม
สําหรับคุณภาพน้ําระหว่างการทดลองมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง อุณหภูมิน้ํา ปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายน้ํา ความเป็นด่าง ความกระด้าง อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ํา (มั่นสิน และ
ไพพรรณ, 2544)
สรุปผลการทดลองครั้งนี้ได้ว่าการอนุบาลลูกปลาตะพัดหลังถุงไข่แดงยุบด้วยอาหารมีชีวิตจําพวก
มวนกรรเชียงเป็นระยะเวลา 45 วัน หลังจากนั้นทําการปรับเปลี่ยนเป็นอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําระดับ
โปรตีน 32 % ทําให้ลูกปลามีการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายที่ดีกว่าลูกปลาที่ปรับเปลี่ยนอาหารหลังถุงไข่
แดงยุบ 15 และ 30 วัน และลูกปลาที่อนุบาลด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูปเพียงอย่างเดียว
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ข้อเสนอแนะ
1. ลูกปลาตะพัดที่ปรับเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูปหลังถุงไข่แดงยุบ 15 วัน ควรอนุบาลด้วย
อาหารเม็ดต่อไปให้นานกว่า 1 เดือน เพื่อศึกษาผลระยะยาวต่ออาหารเม็ดที่ผลิตขึ้น
2. ควรพัฒนาอาหารเม็ดสําเร็จรูป เพราะลูกปลากินอาหารเม็ดได้ แต่เจริญเติบโตไม่ดี
3. ควรศึกษาดูแนวโน้มการเจริญเติบโตของลูกปลาหลังจากปรับเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูป
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
ดร.ไพรัตน์ กอสุธารัตน์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําจืด และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ที่ได้กรุณา
ให้คําแนะนํา และเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ขอขอบคุณคณะทํางานวิชาการด้านสัตว์น้ําสวยงามและ
พรรณไม้น้ําทุกท่าน คุณทวี วิพุทธานุมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด คุณสนธิพันธ์ ผาสุขดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ําจืด 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 มวนกรรเชียงมีขนาดลําตัวกว้างประมาณ
0.5 เซนติเมตร ยาว 1-2 เซนติเมตร มีดวงตาคู่ใหญ่ ขาคู่หลังยาว เมื่อว่ายน้ําลักษณะการเคลื่อนที่ของขาคู่หลัง
จึงทําให้ดูเหมือนการพายเรือกรรเชียง เพราะเห็นแค่ขาหลัง 2 ขา ที่ยื่นยาวออกมาจากตรงกึ่งกลางของลําตัว
ชอบว่ายน้ําหงายท้อง ทําให้สามารถจับได้ทั้งปลาตัวเล็กๆ ลูกอ๊อดที่อยู่ในน้ํา หรือเหยื่อบนผิวน้ํา โดยจะใช้ปาก
แทงเหยื่อ ปล่อยพิษ และดูดกินของเหลวในตัวเหยื่อ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2549)
มวนกรรเชียงจัดเป็นศัตรูชนิดหนึ่งของลูกปลา แต่ปลาตะพัดชอบกินมวนกรรเชียงเป็นอาหาร
ซึ่งเทียนทอง และคณะ (2536) ได้ศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาตะพัดสีเขียววัยอ่อนใน
ตู้กระจก โดยใช้มวนกรรเชียงในการอนุบาลลูกปลาตะพัดสีเขียววัยอ่อน (Scleropages formosus) จนอายุ
ครบ 2 เดือน จึงเปลี่ยนมาให้กินลูกปลาแทน
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ตารางผนวกที่ 1 ข้อมูลสถิตมิ ูลค่าการนําเข้าปลาตะพัด ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2554
หน่วย : ล้านบาท
ประเทศต้นทาง
รวมแต่ละปี
มาเลเซีย
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
2550
0.56
0.58
0.46
1.60
2551
0.96
0.92
0.70
2.58
2552
0.95
0.83
1.06
2.84
2553
3.69
0.95
4.79
9.43
2554
7.91
0.89
2.47
11.27
14.07
4.17
9.48
27.22
รวมแต่ละประเทศ
หมายเหตุ ข้อมูลจากสํานักบริหารจัดการด้านประมง กรมประมง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
ปี

ตารางผนวกที่ 2 ข้อมูลน้ําหนักและจํานวนมวนกรรเชียงที่ลูกปลากินในแต่ละช่วงอายุ
มวนกรรเชียงที่ลูกปลา 1 ตัวกิน
น้ําหนักกรัมต่อวัน
จํานวนตัวต่อวัน
1-15
0.79±0.14
51
16-30
2.64±0.53
171
31-45
3.04±0.41
197
46-60
5.89±0.64
382
หมายเหตุ มวนกรรเชียงมีน้ําหนัก 0.0154 กรัมต่อตัว (มวนกรรเชียงมีขนาด 0.5-1.0 เซนติเมตร)
อายุลูกปลา (วัน)

ตารางผนวกที่ 3 ปัจจัยแสดงสภาวะรูปร่างปลา (K) ที่เหมาะสมของปลาบางชนิด (Goddard, 1996)
ชนิดปลา
Rainbow trout
Atlantic salmon
Channel catfish
Common carp

ปัจจัยแสดงสภาวะรูปร่างปลา (K)
1.3-1.6
1.0-1.2
1.0
2.0-2.5
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ตารางผนวกที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ (Coefficient of condition, K) ของปลาตะพัด
ลําดับที่

น้ําหนัก

ความยาว

K

ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

25.20
29.50
34.80
29.50
36.20
29.80
31.70
26.30
44.00
23.90
21.70
21.80
10.30
16.00
14.60
12.00
20.60
18.60
18.70
16.60
18.90
17.40
15.90

15.80
15.80
15.80
16.00
16.50
16.20
16.30
15.60
18.10
16.00
14.50
14.70
13.70
13.50
13.10
12.50
14.40
13.80
14.00
13.70
14.30
13.90
13.30

0.64
0.75
0.88
0.72
0.81
0.70
0.73
0.69
0.74
0.58
0.71
0.69
0.40
0.65
0.65
0.61
0.69
0.71
0.68
0.65
0.65
0.65
0.68

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

น้ําหนัก

ความยาว

K

14.60
15.90
15.50
14.00
17.00
18.20
19.50
29.00
29.50
24.80
26.60
26.00
30.60
38.90
38.80
27.30
29.90
12.00
8.80
10.80
8.70
8.00
12.30

13.30
13.50
13.50
12.70
13.70
14.20
14.50
15.50
16.80
15.00
17.50
15.30
16.60
17.00
17.60
15.80
16.20
12.40
11.00
11.70
11.40
11.00
12.20

0.62
0.65
0.63
0.68
0.66
0.64
0.64
0.78
0.62
0.73
0.50
0.73
0.67
0.79
0.71
0.69
0.70
0.63
0.66
0.67
0.59
0.60
0.68

