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การทดลองอนุบาลลูกปลาตะพากที่อัตราความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ ดําเนินการทดลอง ณ
สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดกําแพงเพชร ในระหวางเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2552 เปนระยะเวลา
45 วัน แบงการทดลองเปน 3 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา ชุดการทดลองที่ 1 อนุบาลลูกปลาตะพากในอัตรา
ความหนาแนน 2 ตัวตอลิตร ชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลลูกปลาตะพากในอัตราความหนาแนน 4 ตัวตอลิตร
และชุดการทดลองที่ 3 อนุบาลลูกปลาตะพากในอัตราความหนาแนน 8 ตัวตอลิตร อนุบาลในตูกระจกขนาด
40x90x45 เซนติเมตร ปลอยลูกปลาความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 3.74+0.19 มิลลิเมตร และน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย
0.90 มิลลิกรัม
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลองพบว า ลู ก ปลามี ค วามยาวสุ ด ท า ย และน้ํ า หนั ก สุ ด ท า ยเฉลี่ ย เท า กั บ
33.47+4.91, 29.53+5.08 และ 25.48+4.59 มิ ล ลิ เ มตร และ 386.44+159.32, 256.31+114.81 และ
169.61+91.70 มิลลิกรัม ความยาวเพิ่มและน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย เทากับ 0.66+0.04, 0.57+0.02 และ 0.48+0.02
มิลลิเมตรตอวัน และ 8.57+3.54, 5.67+2.57 และ 3.74+2.04 มิลลิกรัมตอวัน และอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะเฉลี่ย เทากับ 13.37+0.39, 12.55+0.24 และ 11.59+0.20 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ เมื่อทดสอบทาง
สถิติ พบวา ที่อัตราความหนาแนน 2 ตัวตอลิตร มีคาการเจริญเติบโตสูงกวาที่อัตราความหนาแนน 4 และ 8
ตัวตอลิตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สําหรับอัตราการรอดเฉลี่ย เทากับ 40.56+1.57, 40.33+0.88
และ 41.97+1.34 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติ พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p>0.05) ในดานตนทุนการผลิต เทากับ 3.34, 1.92 และ 1.17 บาทตอตัว ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตราการรอด และ
ตนทุนการผลิต สรุปไดวาอนุบาลลูกปลาตะพากเปนระยะเวลา 45 วัน ที่อัตราความหนาแนน 8 ตัว ตอลิตร
เหมาะสมที่สุด
คําสําคัญ : ปลาตะพาก การอนุบาล ความหนาแนน
*ผูรับผิดชอบ : ต. หนองปลิง อ. เมือง จ.กําแพงเพชร ๖๒๐๐๐ โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๙๒๐
e-mail : Jickbung@hotmail.com
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Nursing of Golden Belly Barb (Hypsibarbus wetmorei Smith, 1931)
at Different Densities
Nipha Galsri *1 Waranyu Khuncharoen 1 and Sumpong Karnpheom2
1
Kamphaengphet Inland Fisheries Station
2
Khonkaen Inland Fisheries Research and Development Center
Abstract
Experiment on nursing of Golden Belly Barb Hypsibarbus wetmorei Smith, 1931 in glass
aquarium at different stocking densities was conducted during April to May 2009 for 45 days at
Kamphaengphet Inland Fisheries Station. The fish were stocked in triplicates at the stocking densities of
2, 4 and 8 fishs/liter in 9 of 40x90x45 cm glass aquariums. Fish had the initial lengths of 3.74±0.19 mm
and weights of 0.90 mg. It was found that the average final lengths were 33.47+4.91, 29.53+5.08 and
25.48+4.59 mm, average final weights were 386.44+159.32, 256.31+114.81 and 169.61+91.70 mg, daily
length gains were 0.66+0.04, 0.57+0.02 and 0.48+0.02 mm/day, daily weight gains were 8.57+3.54,
5.67+2.57 and 3.74+2.04 mg/day, specific growth rates were 13.37+0.39, 12.55+0.24 and 11.59+0.20
%/day and the survival rates were 40.56+1.57, 40.33+0.88 and 41.91+1.34 %, respectively. There were no
significantly difference in survival rates (p>0.05), but growth rates 2 fishes/liter stocking density
significantly difference when compared with 4 and 8 fishes/liter stocking density. The cost of unit were
3.34, 1.92 and 1.17 baths/fish, respectively. It was concluded the nursing of Golden Belly Barb fries in 8
fishes/liter was optimum stocking density with survival rates and the cost of unit.
Key words : Golden Belly (Hypsibarbus wetmorei Smith, 1931), Nursing, Densities
*Corresponding author :Nong-Pring, Mueang, Kamphaengphet 62000 Tel. 0 5571 1920
e-mail : Jickbung@hotmail.com
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คํานํา
ปลาตะพาก Golden Belly Barb Hypsibarbus wetmorei (Smith, 1931) เปนปลาที่พบใน
แหลงน้ําที่มีกระแสน้ําไหลเชี่ยวในระดับความลึกประมาณ 2-3 เมตร โดยพบในแมน้ํานาน แมน้ําโขง และ
แมน้ําปงตั้งแตอําเภอสามเงาถึงอําเภอบานตาก ในแมน้ําปงพบแหลงสืบพันธุวางไขอยูบริเวณอําเภออุมผาง
จังหวัดตาก (ธีรพันธ 2511; วสันต, 2518 และ Smith, 1934) ปลาตะพากมีรูปรางลักษณะคลายปลาตะเพียน
ขาวแต มี ขนาดใหญ กว า ปราดเปรี ย ว โดยทั่ ว ไปลํ า ตัวมี สีเหลืองทอง ขนาดใหญสุ ดที่พ บความยาว 57.7
เซนติเมตร น้ําหนัก 6.5 กิโลกรัม ความแตกตางระหวางเพศ เพศผูมีลักษณะลําตัวเพรียว สวนทองเรียบ สี
ของเกล็ดดานลางลําตัวสีเหลืองเขมแผไปจนถึงโคนหาง เมื่อคลําดูบริเวณแกมและครีบหูของเพศผูจะสาก
กวาเพศเมีย ในฤดูผสมพันธุเมื่อเอามือบีบที่ชองเพศของเพศผูจะมีน้ําเชื้อสีขาวขุนไหลออกมา สวนเพศเมียมี
ขนาดใหญกวาแตลักษณะลําตัวปอมสั้นกวา ทองอูม สีของเกล็ดดานลางลําตัวสีเหลืองเขมแผไมถึงโคนหาง
ในฤดูผสมพันธุเพศเมียทองอูมออกดานขางจนเห็นไดชัด จากการศึกษาลักษณะรังไขปลาตะพากจากแมปลา
น้ําหนั ก 320-3,700 กรั ม จํ านวน 185 ตั ว พบปลาตะพากมีไ ขแก ในต นฤดูหนาวระหวางเดือนตุลาคมถึ ง
ธันวาคม และตนฤดูฝนระหวางเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ลักษณะไขแกเต็มที่มีสีเทาปนน้ําตาลออน เปน
ไขประเภทครึ่งจมครึ่งลอย มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 0.7 มิลลิเมตร (สุรจิต, 2517)
สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดกําแพงเพชร ไดรวบรวมปลาตะพากจากแมน้ําปงนํามาเลี้ยงในบอ
ซีเมนต ขนาด 15 ตารางเมตร เพื่อเปนพอแมพันธุ ใชในการเพาะพันธุ ซึ่งที่ผานมา พบวาการเพาะพันธุปลา
ตะพากยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร จากการศึกษาการเพาะพันธุเมื่อป 2537 พบวาไดไขปลาตะพาก
จํานวนนอย (สุทัศน, 2537) และยังขาดขอมูลในดานการอนุบาลโดยเฉพาะความหนาแนนในการอนุบาล
การทดลองในครั้งนี้เปนการศึกษาหาความหนาแนนที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาตะพาก โดยพิจารณา
การเจริญเติบโต อัตราการรอด เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตลูกปลาตะพากตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต และอัตราการรอด ของลูกปลาตะพากที่อนุบาลในอัตราความหนาแนน
ตางกัน 3 ระดับ
2. ศึกษาตนทุนการผลิตลูกปลาตะพากที่อนุบาลในอัตราความหนาแนนตางกัน
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วิธีดําเนินการ
1. การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (completely randomized design; CRD)ประกอบดวย
3 ชุดการทดลอง (treatments)ในแตละชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา (replications) ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 อัตราความหนาแนน 2 ตัวตอลิตร (300 ตัวตอตู)
ชุดการทดลองที่ 2 อัตราความหนาแนน 4 ตัวตอลิตร (600 ตัวตอตู)
ชุดการทดลองที่ 3 อัตราความหนาแนน 8 ตัวตอลิตร (1,200 ตัวตอตู)
2. วิธีดําเนินการ
2.1 การเลี้ยงพอแมพันธุ
2.1.1 นําพอแมพันธุปลาตะพากที่รวบรวมจากแมน้ําปงมาเลี้ยงในบอซีเมนตขนาด 15 ตาราง
เมตร โดยเลี้ ยงแยกเพศ ปลาเพศผู จํา นวน 20 ตัวมี ความยาวเฉลี่ย 37.20+2.62 เซนติเมตร น้ํ าหนั กเฉลี่ ย
0.89+0.18 กิโลกรัม จํานวน 1 บอ และเพศเมีย จํานวน 20 ตัว มีความยาวเฉลี่ย 41.90+1.91 เซนติเมตร
น้ําหนักเฉลี่ย 1.25+1.78 กิโลกรัม บอละ 10 ตัว จํานวน 2 บอ
2.1.2 อาหารและการใหอาหาร ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูป เปอรเซ็นตโปรตีนไมนอยกวา 25
เปอรเซ็นต ผสมวิตามินอี 5 กรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ใหวันละ 1 ครั้ง อัตรา 1 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว
2.1.3 การจัดการคุณภาพน้ํา เปลี่ยนถายน้ําสัปดาหละ 1 ครั้ง ปริมาณ 2 ใน 3 สวนของน้ําใน
บอ
2.2 การเตรียมลูกปลาตะพาก
เพาะพันธุปลาตะพากโดยคัดพอแมพันธุปลาในเดือนเมษายน 2552 ปลาเพศผูมีลักษณะ
ลําตัวเรียวยาว ครีบหูสาก กดบริเวณชองทองมีน้ําเชื้อไหล จํานวน 6 ตัว ปลาเพศเมียมีลักษณะทองอูมนิ่ม
จํานวน 3 ตัว ฉีดฮอรโมนสังเคราะห (Buserelin acetate; BUS) อัตรา 10 ไมโครกรัมตอน้ําหนักปลา 1
กิ โ ลกรั ม ร วมกั บ ยาเสริ ม ฤทธิ์ (Domperidone; DOM) อั ต รา 10 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ น้ํ า หนั ก ปลา 1 กิ โ ลกรั ม
เพาะพันธุแบบเลียนแบบธรรมชาติ หลังจากปลอยพอแมปลาผสมพันธุในบอเพาะพันธุ 6-8 ชั่วโมง แมปลามี
การวางไข ลักษณะไขเปนแบบครึ่งจมครึ่งลอย ไหลลงสูกระชังผามุงโอลอนแกว และฟกออกเปนตัวใชเวลา
14 ชั่วโมง 30 นาที อุณหภูมิน้ํา 29-31 องศาเซลเซียส กอนนับลงตูทดลอง
2.3 การอนุบาลลูกปลาตะพาก
2.3.1 เตรียมตูกระจกขนาด 40x90x45 เซนติเมตร จํานวน 9 ตู เติมน้ําปริมาตร 150 ลิตร ให
อากาศตลอดเวลา
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2.3.2 นั บ ลูก ปลาตะพากอายุ 2 วั น ความยาวเฉลี่ ย เริ่ ม ต น 3.74+0.19 มิ ลลิ เมตร และ
น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน 0. 90 มิลลิกรัม ลงตูทดลองตามแผนการทดลอง
2.3.3 อาหารและการใหอาหาร มีการปรับเปลี่ยนทุก 7 วัน ใหวันละ 3 เวลา คือ 08.00 น,
12.00 น. และ 16.00 น. ดังนี้
- วันที่ 1-6 ใหโรติเฟอรอยางเดียว
- วันที่ 7-15 ใหโรติเฟอรและไรแดงขนาดเล็ก
- วันที่ 16-30 ใหไรแดงและอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดเล็กลอยน้ําโปรตีนไมนอยกวา 42
เปอรเซ็นต
- วันที่ 31-45 ใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีนไมนอยกวา 42 เปอรเซ็นต
2.3.4 การจัดการคุณภาพน้ํา เปลี่ยนถายน้ําทุก 2 วัน ครั้งละ 50 เปอรเซ็นตของตู
2.3.5 การเก็บขอมูล อัตราการเจริญเติบโตสุม 10 เปอรเซ็นตของปลาทั้งหมดในตู วัดความ
ยาวและชั่งน้ําหนักทุก 15 วัน ทําการหาอัตราการรอดของลูกปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลองเปนระยะเวลา 45 วัน
2.3.6 ตรวจวิเคราะหคุณสมบัติของน้ําในตูกระจก โดยทําการวิเคราะหทุก 7 วันไดแก
- อุ ณ หภู มิ ข องน้ํ า (temperature)ใช เ ทอร โ มมิ เ ตอร แ บบแท ง แก ว หน ว ยวั ด เป น
องศาเซลเซียส (oC)
- ความเปนกรดเปนดาง (pH) ใช pH- meter ยี่หอ HANNA รุน HI 991001
- ความกระดา ง (hardness)ใชวิธีก ารไตเตรท หนวยเปนมิล ลิกรัมต อลิตรของแคลเซีย ม
คารบอเนต ( mg/l as CaCO3) ตามวิธีที่กลาวอางโดยไมตรีและจารุวรรณ (2528)
- ความเปนดาง (alkalinity)ใชวิธีการไตเตรท หนวยเปน mg/l as CaCO3 ตามวิธีที่กลาวอาง
โดยไมตรีและจารุวรรณ (2528)
- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (dissolved oxygen) ใชวิธีการไตเตรท หนวยเปนมิลลิกรัม
ตอลิตร (mg/l) ตามวิธีที่กลาวอางโดยไมตรี และจารุวรรณ (2528)
- แอมโมเนียรวม (NH3-N)ใชเครื่อง Spectrophotometer ยี่หอ Labomed รุน Spectro 2000
RS หนวยเปน mg/l
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 ความยาวเพิ่มตอวัน (daily length gain, DLG; มิลลิเมตรตอวัน)
ความยาวเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – ความยาวเริ่มตน
=
ระยะเวลาทดลอง
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3.2 น้ําหนักเพิ่มตอวัน (daily weight gain, DWG; กรัมตอวัน)
น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – น้ําหนักเริ่มตน
=
ระยะเวลาทดลอง
3.3 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะดานน้ําหนัก ( specific growth rate, SGR; เปอรเซ็นตตอวัน)
(ln น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุด- ln น้ําหนักปลาเมื่อเริ่มตน)
=
x 100
ระยะเวลาทดลอง
3.4 อัตราการรอดเฉลี่ย (survival rate: เปอรเซ็นต)
จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
=
x 100
จํานวนปลาเมื่อเริ่มตน
3.5 การกระจายของขนาดปลา (เปอร เซ็ นต ) เมื่ อสิ้ นสุ ดการทดลองนํ า ข อมู ล ในทุ ก ชุ ดการ
ทดลองแจกแจงความถี่ตามชวงความยาว เพื่อหาคารอยละ และเปรียบเทียบสัดสวนความยาวระหวางชุดการ
ทดลอง โดยวิธีทดสอบไค-สแควร (χ2-test)
3.6 ตนทุนการผลิต
ตนทุนการอนุบาลลูกปลาตะพากที่ระดับความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ พิจารณาจากตนทุน
คงที่ และตนทุนผันแปรทั้งสวนที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด โดยสวนของตนทุนคงที่คิดคาเสื่อมราคา
อุปกรณ ใชวิธีการคิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรง (straight line – depreciation method) โดยกําหนดใหมูลคา
ซากเปนศูนย เมื่อหมดอายุการใชงาน สวนคาเสียโอกาสเงินลงทุนคิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12
เดือน ป 2552 ของตนทุนเงินลงทุนทุกประเภท ตามวิธีของสมศักดิ์ (2530) ดังนี้
- ตนทุนทั้งหมด
= ตนทุนผันแปรทั้งหมด + ตนทุนคงที่ทั้งหมด
- ตนทุนคงที่ทั้งหมด
= คาเสื่อมราคาอุปกรณฟารม + ตนทุนคงที่
- ตนทุนผันแปรทั้งหมด
= คาพันธุปลา + คาอาหารปลา + คาไฟฟา + คาแรง + คาเสีย
โอกาสเงินลงทุน
- คาเสียโอกาสเงินลงทุน
= ค า ที่ คํ า นวณจากอั ตราดอกเบี้ ย ของเงิ นฝากธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ รอยละ 1 ตอป ประจํา 12 เดือน ป 2552 ของเงินทุนทุกประเภท
มูลคาซื้อหรือสราง
- คาเสื่อมราคา
=
อายุการใชงาน
- ตนทุนการผลิต (บาทตอตัว) =

ตนทุนทั้งหมด
จํานวนปลาที่เหลือรอด
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นําขอมูลความยาวเฉลี่ย น้ําหนักเฉลี่ย ความยาวเพิ่ม น้ําหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
และอัตราการรอด วิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติแบบ One-way ANOVA คาที่เปนเปอรเซ็นตจะถูก
แปลงเปน Arcsine กอนการวิเคราะหเพื่อใหขอมูลมีการแจกแจงปกติ (normal distribution) กอนจะนํามา
วิเคราะหในโมเดลตางๆ และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple rang test
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (กัลยา, 2545)
ผลการศึกษา
การทดลองอนุบาลลูกปลาตะพากในตูกระจกขนาด 40x90x45 เซนติเมตร ปริมาตรน้ํา 150
ลิตร ที่อัตราความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ คือ 2 , 4 และ 8 ตัวตอลิตร ทั้ง 3 ชุดการทดลองปลอยลูกปลา
ความยาวเริ่มตนเฉลี่ย และน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย เทากับ 3.74+0.19 มิลลิเมตร และ 0.90 มิลลิกรัม (ตารางที่ 1)
โดยผลการอนุบาลเปนระยะเวลา 45 วัน มีดังนี้
1. การเจริญเติบโต
1.1 ความยาวเฉลี่ยและน้ําหนักเฉลี่ย
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลอง พบว า ลู ก ปลาตะพากมี ค วามยาวเฉลี่ ย และน้ํ า หนั ก เฉลี่ ย เท า กั บ
33.47+4.91, 29.53+5.08, 25.48+4.59 มิลลิเมตร และ 386.44+159.32, 256.31+114.81 และ 169.61+91.70
มิลลิกรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหทางสถิติ พบวาทั้งความยาวเฉลี่ยและน้ําหนักเฉลี่ยลูกปลาตะพากที่อัตรา
ความหนาแนน 2 ตัวตอลิตร มีคาสูงกวาที่อัตราความหนาแนน 4 และ 8 ตัวตอลิตร และ 4 ตัวตอลิตรสูงกวา
8 ตัวตอลิตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1 )
1.2 ความยาวเพิ่มเฉลี่ยตอวัน น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวาลูกปลาตะพาก มีความยาวเพิ่มเฉลี่ยตอวันและน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอ
วัน เทากับ 0.66+0.04, 0.57+0.02 และ 0.48+0.02 มิลลิเมตรตอวัน และ8.57+3.54, 5.67+2.57 และ 3.74+2.04
มิลลิกรัมตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย เทากับ 13.37+0.39, 12.55+0.24 และ11.59+0.20
เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหทางสถิติ พบวาความยาวเพิ่มเฉลี่ยตอวัน น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน
และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย ลูกปลาตะพากที่อัตราความหนาแนน 2 ตัวตอลิตร มีคาสูงกวาที่อัตรา
ความหนาแนน 4 และ 8 ตัวตอลิตร และ4 ตัวตอลิตรสูงกวา 8 ตัวตอลิตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
(ตารางที่ 1 และภาพที่ 3)
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2. อัตราการรอด
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวามีอัตราการรอดเฉลี่ย เทากับ 40.56+1.57, 40.33+0.88, 41.97+1.34
เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหทางสถิติ พบวาอัตราการรอดเฉลี่ยทั้ง 3 ชุดการทดลอง ไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย (mean+SD) ของการเจริญเติบโต และอัตราการรอด ลูกปลาตะพากที่อนุบาลในตูกระจก
ดวยอัตราความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ เปนระยะเวลา 45 วัน
อัตราความหนาแนน (ตัวตอลิตร)
2
4
8
ความยาวเริ่มตนเฉลี่ย (มิลลิเมตร)
3.74+0.19a
3.74+0.19a
3.74+0.19a
น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย (มิลลิกรัม)
0. 90a
0. 90a
0. 90a
ความยาวเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (มิลลิเมตร)
33.47+4.91a
29.53+5.08b
25.48+4.59c
386.44+159.32a 256.31+114.81b 169.61+91.70c
น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (มิลลิกรัม)
0.66+0.04a
0.57+0.02b
0.48+0.02c
ความยาวเพิ่มเฉลี่ยตอวัน (มิลลิเมตรตอวัน)
น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน (มิลลิกรัมตอวัน)
8.57+3.54a
5.67+2.57b
3.74+2.04c
การเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย (เปอรเซ็นตตอวัน)
13.37+0.39a
12.55+0.24b
11.59+0.20c
อัตราการรอด (เปอรเซ็นต)
40.56+1.57a
40.33+0.88a
41.97+1.34a
หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวนอน แสดงวามีความแตกตางกันทาง
สถิติ (p<0.05)
คาเฉลี่ย

มิลลิเ มตร
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8

ตัวตอลิตร

ภาพที่ 1 คาเฉลี่ย (mean+SD) ของความยาวลูกปลาตะพากที่อนุบาลในตูกระจกดวยอัตราความหนาแนน
ตางกัน 3 ระดับ เปนระยะเวลา 45 วัน
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กรัม
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เปอรเ ซ็นตตอวัน

ภาพที่ 2 คาเฉลี่ย (mean+SD) ของน้ําหนักลูกปลาตะพากที่อนุบาลในตูกระจกดวยอัตราความหนาแนน
ตางกัน 3 ระดับ เปนระยะเวลา 45 วัน
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ภาพที่ 3 คาเฉลี่ย (mean+SD) ของอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะลูกปลาตะพากที่อนุบาลในตูกระจกดวย
อัตราความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ เปนระยะเวลา 45 วัน
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เปอรเ ซ็นต
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ภาพที่ 4 ค าเฉลี่ ย (mean+ SD) ของอัตราการรอดลู กปลาตะพากที่ อนุบ าลในตู ก ระจกด ว ยอั ตราความ
หนาแนนตางกัน 3 ระดับ เปนระยะเวลา 45 วัน
3. การกระจายของขนาดปลา
การกระจายของขนาดลูกปลาตะพาก เมื่อสิ้นสุดการทดลองเปนระยะเวลา 45 วัน โดยแบงคา
ความยาวออกเปน 4 ระดับ คือ นอยกวา 20.00 มิลลิเมตร, 20.00-30.00 มิลลิเมตร, 30.10-40.00 มิลลิเมตร
และ มากกวา 40.00 มิลลิเมตร พบวาอัตราความหนาแนน 2 ตัวตอลิตร มีการกระจายตัว เทากับ 0.000,
24.47+10.72, 71.10+9.61และ4.43+1.96 เปอรเซ็นต อัตราความหนาแนน 4 ตัวตอลิตรเทากับ 5.57+5.37,
41.67+7.64, 52.77+9.15 และ 0.00 เปอรเซ็นต และอัตราความหนาแนน 8 ตัวตอลิตร เทากับ 13.07+7.15,
71.10+6.72, 15.83+8.35 และ0.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 2 และภาพที่ 5)
เมื่อทดสอบทางสถิ ติโดยวิธี ไค-สแควร เพื่ อเปรีย บเทีย บการกระจายของขนาดปลาตะพาก
ระหวางชุดการทดลองที่อัตราความหนาแนน 2, 4 และ 8 ตัวตอลิตร พบวาการกระจายของขนาดปลามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 2 การกระจายของขนาด (เปอรเซ็นต) ของลู กปลาตะพากที่ อนุ บาลในตู กระจกด วยอัตราความ
หนาแนนตางกัน 3 ระดับ เปนระยะเวลา 45 วัน
ความยาว
อัตราความหนาแนน (ตัวตอลิตร)
(มิลลิเมตร)
2
4
8
<20.00
5.57+5.37
0.00
13.07+7.15
20.00-30.00
41.67+7.64
71.10+6.72
24.47+10.72
30.10-40.00
71.10+9.61
52.77+9.15
15.83+8.35
>40.00
4.43+1.96
0.00
0.00
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกตางของการกระจายความยาวเฉลี่ยของลูกปลาตะพากที่อนุบาลในตู
กระจกดวยอัตราความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ เปนระยะเวลา 45 วัน โดยวิธีไค-สแควร
คา χ2

ความหนาแนน (ตัวตอลิตร)

คา p

2 กับ 4
17.504
4 กับ 8
29.585
2 กับ 8
75.020
หมายเหตุ คา p < 0.05 แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

100

2 ตัวตอลิตร

80

มิลลิเ มตร

0.001
0.000
0.000

4 ตัวตอลิตร

60

8 ตัวตอลิตร

40
20
0
<20.00

20.00-30.00 30.10-40.00

>40.00

เปอรเ ซ็นต

ภาพที่ 5 การกระจายของขนาดปลาตะพากที่อนุบาลในตูกระจกดวยอัตราความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ
เปนระยะเวลา 45 วัน
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4. คุณสมบัติของน้ํา
จากการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ําในระหวางการทดลองอนุบาลลูกปลาตะพาก พบวา
อุณหภูมนิ ้ํา มีพิสัย 27.40-30.00 oC คาความเปนกรดเปนดาง มีพิสัย 7.50-8.40 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน
น้ํา มีพิสัย 7.80-8.80 mg/l คาความเปนดาง มีพิสัย 82-94 mg/l as CaCO3 คาความกระดาง มีพิสัย 68-90 mg/l
as CaCO3 และแอมโมเนียรวม มีพิสัย 0.0010-0.0020 mg/l (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 คุ ณสมบั ติท างเคมีข องน้ํา ในการอนุบ าลลู กปลาตะพากในตู กระจกด วยอัตราความหนาแน น
ตางกัน 3 ระดับ เปนระยะเวลา 45 วัน
คุณสมบัติน้ํา
อุณหภูมิของน้ํา (๐C)
คาความเปนกรดเปนดาง
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (mg/l)
คาความเปนดาง (mg/l as CaCO3)
คาความกระดาง (mg/l as CaCO3)
คาแอมโมเนียรวม (mg/l)

อัตราความหนาแนน (ตัวตอลิตร)
2
4
8
28.7-30.00
29.2-30.00
27.40-30.00
7.80-8.20
8.00-8.40
7.50-8.23
8.20-8.80
7.80-8.20
8.40-8.70
88-92
82-94
88-94
84-90
68-80
88-90
0.0010-0.0020 0.0010-0.0020 0.0010-0.0020

5. ตนทุนการผลิต
ผลการศึกษาตนทุนในการอนุบาลลูกปลาตะพากในตูกระจกดวยอัตราความหนาแนนตางกัน 3
ระดับ คือ 2 , 4 และ 8 ตัวตอลิตร เปนระยะเวลา 45 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวา ลูกปลาตะพากมีตนทุน
การผลิตรวม เทากับ 408.04, 466.76 และ 588.98 บาท คิดเปนตนทุนการอนุบาลเฉลี่ยตัวละ 3.34, 1.92 และ
1.17 บาท ตามลําดับ พิจารณาเฉพาะตนทุนผันแปรจะมีตนทุนในการอนุบาลลูกปลาตะพากเฉลี่ยตัวละ 2.64,
1.57 และ 1.00 บาท ตามลําดับ (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 ต น ทุ น การอนุ บ าลลู ก ปลาตะพาก ในตู ก ระจกด ว ยอั ต ราความหนาแน น ต า งกั น 3 ระดั บ
เปนระยะเวลา 45 วัน
ตนทุน (บาทตอตู)

อัตราความหนาแนน
(ตัวตอลิตร)
2
4
8
(85.10)
(85.10)
(85.10)
24.30
24.30
24.30
22.90
22.90
22.90
18.00
18.00
18.00
11.70
11.70
11.70
8.10
8.10
8.10

ก. ตนทุนคงที่ (รวม)
1. คาเสื่อมราคาตูกระจก1
2. คาเสื่อมบอพักน้ํา2
3. คาเสื่อมเครื่องเพิ่มอากาศ3
4. คาเสื่อมเครื่องสูบน้ําแบบจุม4
5. คาอุปกรณ (แอรปม สายยาง หัวทราย สวิง กะละมัง ฯลฯ)5
อายุการใชงาน 1 ป
6. คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 1.0 ตอป)
0.10
0.10
0.10
ข. ตนทุนผันแปร (รวม)
(322.94) (381.66) (503.88)
1. คาพันธุปลา (ตัวละ 0.01 บาท)
6.00
3.00
12.00
2. คาโรติเฟอร ไรแดง (กิโลกรัมละ 50 บาท)
96.00
48.00
192.00
45.36
3. คาอาหารเม็ดสําเร็จรูป
52.90
72.72
5.33
3. คาสารเคมี (วิเคราะหน้ํา)
5.33
5.33
45.00
4. คาไฟฟา
45.00
45.00
175.50
5. คาแรงงาน6
175.50
175.50
0.75
6. คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 1.0 ตอป)
0.93
1.33
รวมตนทุน (บาท)
408.04
466.76
588.98
จํานวนลูกปลาที่เหลือ (ตัว)
122
242
504
ตนทุนการผลิต (บาทตอตัว)
3.34
1.92
1.17
ตนทุนผันแปรในการผลิต (บาทตอตัว)
2.64
1.57
1.00
หมายเหตุ 1. ตูกระจกขนาด 40x90x45 เซนติเมตร ราคา 2,000 บาทตอตู อายุการใชงาน 10 ป คาเสื่อมราคา
0.54 บาทตอตูตอวัน
2. บอพักน้ําขนาด 15 ตัน มูลคา 25,000 บาท อายุการใชงาน 15 ป ใชกับการทดลอง 9 ตู คาเสื่อม
ราคา 0.51 บาทตอตูตอวัน
3. เครื่องเพิ่มอากาศ ราคา 1,300 บาท อายุการใชงาน 1 ป ใชกับการทดลอง 9 ตู คาเสื่อมราคา
0.40 บาทตอตูตอวัน
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4. เครื่องสูบน้ําแบบจุม ราคา 2,500 บาท อายุการใชงาน 3 ป ใชกับการทดลอง 9 ตู คาเสื่อมราคา
0.26 บาทตอตูตอวัน
5. อุปกรณอื่นๆ เชน กะละมัง สวิง หัวทราย สายแอรปม ฯลฯ มูลคา 590 บาท อายุการใชงาน 1 ป
คาเสื่อมราคา 0.18 บาทตอตูตอวัน
6. คาแรงงานคิดจากคาแรงขั้นต่ําของจังหวัดกําแพงเพชร วันละ 156 บาท ตอวัน ชั่วโมงละ 19.50
บาท ทํางาน 12 นาที่ตอตูตอวัน เวลา 45 วัน รวม 9 ชั่วโมง
สรุปและวิจารณผล
การอนุบาลลูกปลาตะพากที่ระดับความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ ในตูกระจก ขนาด 40x90x45
เซนติเมตร เปนระยะเวลา 45วัน พบวา การเจริญเติบโตทั้งดานความยาวเฉลี่ย น้ําหนักเฉลี่ย และการ
เจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย ของลูกปลาตะพากที่อนุบาลในอัตราความหนาแนน 2 ตัวตอลิตร มีคาสูงกวา 4
และ 8 ตัวตอลิตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวาลูกปลาที่อนุบาลในอัตราความหนาแนนต่ําจะมี
อัตราการเจริญเติบโตที่ดีกวาลูกปลาที่อนุบาลในอัตราความหนาแนนสูงกวา สอดคลองกับรายงาน การ
อนุบาลปลาแกมช้ําในถังไฟเบอรกลาสที่ระดับความหนาแนน 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 และ 5,000 ตัวตอ
ตารางเมตร พบวา ที่ระดับความหนาแนน 1,000 ตัวตอตารางเมตร มีการเจริญเติบโตดีที่สุด (สุภาพ, 2546)
การอนุบาลลูกปลาตะเพียนทรายที่ระดับความหนาแนน 10, 20 และ 30 ตัวตอลิตร พบวา ที่ระดับความ
หนาแนน 10 และ 20 ตัวตอลิตร มีการเจริญเติบโตดีกวา 30 ตัวตอลิตร (พงษพันธ และคณะ, 2551) และเมื่อ
พิจารณาจากการกระจายของขนาดปลา จะเห็นไดวาลูกปลาที่อนุบาลในอัตราความหนาแนน 2 ตัวตอลิตร มี
ปลาขนาดใหญก วา 30.10 มิ ลลิเมตร 76 เปอรเซ็นต และปลาขนาดเล็กกว า 30 มิล ลิเมตร 24 เปอร เซ็นต
ในขณะที่ลูกปลาที่อนุบาลในอัตราความหนาแนน 8 ตัวตอลิตร มีลูกปลาขนาดเล็กกวา 30 มิลลิเมตร 84
เปอรเซ็นต และลูกปลาขนาดใหญกวา 30.10 มิลลิเมตร 16 เปอรเซ็นต สอดคลองกับรายงานที่กลาววา การ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดของสัตวน้ํา มีความสัมพันธในลักษณะปฏิภาคผกผันกับอัตราความหนาแนน
คือ เมื่อเลี้ยงสัตวน้ําดวยอัตราที่หนาแนนมากขึ้น การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลาจะลดลงเพราะ
กําลังการผลิต (carrying capacity) ของบอปลามีจํากัด เนื่องจากเมื่อระดับอัตราความหนาแนนมากขึ้นมีผลทํา
ใหสภาพแวดลอมไมเหมาะสมสําหรับสัตวน้ํา ทําใหปลาเกิดความเครียดสงผลใหการเจริญเติบโตลดลง
(Hepher, 1967; Allen, 1974 and Trzeboatowski et al.,1981)
อัตราการรอด พบวา ลูกปลามีอัตราการรอดระหวาง 40.33-41.97 เปอรเซ็นต ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ใกลเคียงกับ การอนุบาลปลาสรอยขาววัยออน เปนระยะเวลา 28 วัน มี
อัตราการรอดระหวาง 37.45-30.45 เปอรเซ็นต (เชิดศักดิ์ และคณะ, 2536)
คุณสมบัติของน้ํา ไดแก ความเปนกรดเปนดาง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา ความเปนดาง
ความกระดาง และปริมาณแอมโมเนียรวม พบวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ไมตรี และ
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จารุวรรณ, 2528; ภาณุ และคณะ, 2539; มั่นสิน และไพพรรณ, 2544; Fast, 1983; Blakely and Hrusa, 1989)
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ทําการทดลองในตูกระจกที่มีการใหอากาศตลอดเวลา และมีการเปลี่ยนถายน้ําบอยครั้ง
ทําใหคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี
ดานตนทุนการผลิต พบวา การอนุบาลลูกปลาตะพาก มีตนทุนการผลิตเทากับ 3.34, 1.92 และ
1.17 บาทตอตัว ตามลําดับ ซึ่งตนทุนการผลิตลูกปลาในอัตราความหนาแนน 8 ตัวตอลิตร มีราคาตนทุนต่ํา
กวาอัตราความหนาแนน 4 และ 2 ตัวตอลิตร
จากการทดลองครั้งนี้สรุปไดวาการอนุบาลลูกปลาตะพากในตูกระจก ที่ระดับความหนาแนน
ตางกัน 3 ระดับ คือ 2, 4 และ 8 ตัวตอลิตร เปนระยะเวลา 45 วัน เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว พบวา อัตรา
ความหนาแนน 8 ตัวตอลิตร เปนอัตราความหนาแนนที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาตะพาก เนื่องจากใช
ตนทุนการผลิตตอตัวต่ําสุด
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