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บันทึกจากผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

รายงานประจาปี 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) จัดทาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ ฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมประมงและเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้เป็น
หลักฐานอ้างอิงในการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
ความสาเร็จของผลงานในรอบปีงบประมาณ 2560 โดยภาพรวมสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่
วางไว้ ซึ่งความสาเร็จนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจ ความคิดริเริ่ ม ความตั้งใจ ความอุตสาหะของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ที่ได้ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานจนสาเร็จลุล่วงไปด้วยอย่างดียิ่ง รวมทั้งได้รับคาแนะนา การสนับสนุน
และการตรวจติดตามชี้แนะจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

( นายวรวิทย์ พรหมปากดี )
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)
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จังหวัดชัยนาท

ตราประจาจังหวัดชัยนาท

ประกอบด้วย : รูปธรรมจักรรองรับด้วยพญาครุฑเบื้องหลังเป็นแม่น้าและภูเขา
รูปพระธรรมจักร : สัญลักษณ์รูปธรรมจักรที่ฝุาพระหัตถ์ข้างขวา ของหลวงพ่อธรรมจักร
(พระพุทธรูปปางห้ามญาติ) ที่ประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณวัดธรรมามูลวรวิหาร
(พระอารามหลวง) ตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมมามูล ที่ชาวชัยนาทมีความศรัทธาเคารพนับถือ เป็น
พระสาคัญประจาเมืองชัยนาท
รูปพญาครุฑ : มีความหมายว่า “แม้แต่พญาครุฑศักดานุภาพก็ยังซาบซึ้ง ในพระธรรมจักรอัน
เป็นสัญลักษณ์ สูงสุดของพระศาสนา
แม่น้าและภูเขา : เพื่อแสดงให้เห็นสภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดชัยนาท

คาขวัญประจาจังหวัดชัยนาท

“หลวงปู่ศุขลือชา เขือ
่ นเจ้าพระยาลือชื่อ
นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา”

วิสัยทัศน์จังหวัดชัยนาท

“เมืองเกษตรมาตรฐาน ย่านท่องเทีย่ วเพื่อการเรียนรู้
มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมสมดุลและสังคมเป็นสุข”
ดอกไม้และต้นไม้ประจาจังหวัดชัยนาท
ดอกชัยพฤกษ์

ต้นมะตูม

- 2ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดชัยนาท : จังหวัดชัยนาท เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคกลางตอนบน ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งซ้ายของ
แม่น้าเจ้าพระยาและเป็นตอนเหนือสุดของภาคกลาง บนเส้นรุ้งที่ 15 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออกสูงจาก
ระดับน้าทะเลปานกลาง 16.854 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 195 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุพรรณบุรแี ละจังหวัดอุทัยธานี

ขนาดและพื้นที่ : จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่
ประมาณ 2,469.746 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ
1,543,591 ไร่ หรือเท่ากับร้อยละ 15.5 ของพื้นที่
ในภาคกลางตอนบน
ลักษณะภูมิประเทศ : จังหวัดชัยนาทลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้าประมาณ ร้อยละ 99.1 ของ
พื้นที่ทั้งหมดมีแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าท่าจีน แม่น้าน้อย ไหลผ่านพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกอาเภอ นอกจากลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ
แล้ว ยังมีเนินเขาเล็กๆ ขนาดประมาณ 1 - 3 กิโลเมตรทั่วไปทั้งจังหวัด
ลักษณะภูมิอากาศ : สภาพอากาศของจังหวัดชัยนาท แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือน
พฤษภาคม อุ ณ หภู มิ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 21.5 - 39.6 องศาเซลเซี ย ส ฤดู ฝ นเริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมิ ถุ น ายน ถึ ง เดื อ นตุ ล าคม อุ ณ หภู มิ อ ยู่
ระหว่ า ง 22.0 - 36.8 องศาเซลเซี ย ส และฤดู ห นาวเริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤศจิ ก ายน ถึ ง เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ อุ ณ หภู มิ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
15.2 - 37.3 องศาเซลเซียส
ทรัพยากรธรรมชาติ : แหล่งน้าตามธรรมชาติของจังหวัดชัยนาท คือ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าท่าจีน และแม่น้าน้อย แม่น้า
เจ้ าพระยา มีค วามยาว 376 กิโ ลเมตร ต้ นน้ ามาจากแม่น้ าปิ ง แม่ น้ าวั ง แม่ น้ายม และแม่ น้าน่า น ไหลมาบรรจบกั นที่ จั งหวั ด
นครสวรรค์ แล้ว ไหลผ่า น จั งหวั ดชั ยนาท จั งหวั ดสิ งห์บุ รี จั งหวั ดอ่า งทอง จั งหวัดพระนครศรี อยุธ ยา จังหวัด ปทุม ธานี จังหวั ด
นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการ แม่น้าเจ้าพระยาช่วงไหลผ่านจังหวัดชัยนาทมีความยาว
ประมาณ 84 กิโลเมตร ไหลผ่านอาเภอมโนรมย์ อาเภอวัดสิงห์ อาเภอเมืองชัยนาท และอาเภอสรรพยา แม่น้าท่าจีน มีความ
ยาว 115 กิโลเมตร ต้นน้าแยกมาจากแม่น้าเจ้าพระยาที่ตาบลมะขามเฒ่า อาเภอวัดสิงห์ และไหลผ่านอาเภอหันคา ผ่านจังหวัด
สุพรรณ ไปลงอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร แม่น้าน้อย มีความยาว 127 กิโลเมตร เป็นแม่น้าเจ้าพระยาเดิมต่อมามีการเปลี่ยน
เส้นทางการไหลของน้าโดยแยกที่ตาบลชัยนาท ไหลผ่านอาเภอสรรคบุรี ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง ไปบรรจบกับแม่น้า
เจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์วิจยั และพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- 3-

ประวัติความเป็นมา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต ๙ (ชัยนาท)
ต้นปี
พ.ศ. 2495

พ.ศ. 2502
พ.ศ. 2503
พ.ศ. 2505
พ.ศ. 2506
พ.ศ. 2507
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2560

กรมชลประทานได้เริ่มการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้าเจ้าพระยา ที่หมู่บ้านบางกระเบื้อง ตาบลบางหลวง อาเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2499 ให้ชื่อเขื่อนนี้ว่า “เขื่อนเจ้าพระยา” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงทาพิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2500 เมื่อทาการปิดประตูระบายน้า ทาให้น้าเหนือ
เขื่อนมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นประโยชน์ในการประมงอย่างมาก
เนื่องจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้าเจ้าพระยาในครั้ งนี้ไม่ได้ทา
บันไดปลาโจน กรมประมงจึงได้มอบหมาย ให้กองบารุง
พันธุ์สัตว์น้า จัดตั้งหน่วยประมง ที่บ้านพักรับรองของโครงการ
หัวงานเขื่อนเจ้าพระยา หลังที่ 10 บริเวณ หมู่ที่ 5 ตาบล
ภาพจาก : www.tnews.co.th
บางหลวง อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อทดสอบว่า
เขื่อนไม่เป็นอุปสรรคต่อการวางไข่ของปลา โดยมีนายอารี สิทธิมังค์ เป็นหัวหน้าหน่วย
กรมประมงได้รับงบประมาณก่อสร้างหน่วยงานและเปลีย่ นให้หน่วยงานนี้เป็น สถานีประมง ชื่อว่า “สถานีประมง
(เจ้าพระยา)” และแต่งตั้งให้ นายประสิทธิ์ เอกอุรุ เป็นหัวหน้าสถานีฯ
สถานีประมง(เจ้าพระยา) ได้ขยายงานและยังไม่มีพื้นที่สาหรับสร้างสถานีฯ จึงได้ขอบ้านรับรองหลังที่ 18, 19 และ
20 ของกรมชลประทานเพิ่มเติม มาเพื่อเป็นที่ทาการสถานีฯ และเป็นที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่
เริ่มดาเนินการขอสถานที่จากกรมชลประทาน เพื่อเตรียมและวางผังที่จะดาเนินการก่อสร้างสถานีฯ
ได้รับงบประมาณสาหรับสิ่งก่อสร้าง แต่ยังไม่ตกลงเรื่องสถานที่จากกรมชลประทาน
ได้สถานที่ก่อสร้างและเริ่มก่อสร้างสถานีประมง ที่บริเวณสานักงานเกษตรและสหกรณ์ภาคกลาง หมู่ที่ 5
ตาบลบางหลวง อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีเนื้อที่ประมาณ 62 ไร่
สถานีฯ ได้ขอที่ดินจากกรมชลประทานเพิ่มเติมอีก 14 ไร่ บริเวณสานักงานเกษตรและสหกรณ์
ภาคกลาง เพื่อขยายงานของสถานีฯ
กรมประมงได้รวมหน่วยงานพัฒนาประมงในเขตคันและคูน้าเข้ากับสถานีฯ และได้รับมอบโอนพื้นที่จากหน่วยงาน
พัฒนาประมงในเขตคันและคูน้า ประมาณ 16 ไร่
ได้ขอซื้อที่ดินเอกชนบริเวณที่ติดกับสถานีฝั่งคลองบางตาด้วง หมูที่ 6 ตาบลชัยนาท อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
จานวน 3 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา เพื่อขยายสถานีฯ
สถานีฯ ได้ขอใช้ประโยชน์พื้นที่จากกรมชลประทาน เพิ่มเติมอีก 3 ไร่ เพื่อเตรียมขยายงาน
สถานีฯ ได้งบประมาณจานวน 26,619,506 บาท มาเพื่อดาเนินการก่อสร้างปรับปรุงสถานีใหม่แล้วเสร็จ ใน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539
ตามการปรับโครงสร้างของกรมประมงได้รับการยกระดับขึ้นเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดชัยนาทโดยมี
สถานีประมงน้าจืดภายในสังกัดจานวน 1 สถานี คือ สถานีประมงน้าจืดจังหวัดอุทัยธานี
ตามการปรับโครงสร้างของกรมประมง การแบ่งหน่วยงานภายในภายใต้โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่
ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) โดยรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท
อุทัยธานี สระบุรี ลพบุรี และสิงห์บุรี มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดภายในสังกัดจานวน 3 ศูนย์ คือ 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดอุทัยธานี
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสระบุรี 3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสิงห์บุรี



- 4ที่ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)
หมู่ที่ 5 ตาบลบางหลวง อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17150 โทรศัพท์ /โทรสาร 0 5640 5060
E-mail : ifchainat@hotmail.com Website : www4.fisheries.go.th/rfa-chainat
ปัจจุบันศูนย์ฯ มีเนื้อที่ทั้งหมด 98 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา พื้นที่ผิวน้า 30 ไร่
พิกัด UTM พิกัด x 6261552 พิกัด y 1675014

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ทั้งหมดภายในศูนย์ฯ (ที่มา : Google earth)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบ ควบคุม กากับ งานอานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทัว่ ไปของหน่วยงาน
2. วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน
3. ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นาจื
้ ด และพันธุไ์ ม้น้าจืดเพื่อนาเทคโนโลยีมาทดสอบ
ขยายผลภายใต้ข้อจากัดของสภาพพื้นที่จริง
5. วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดและพันธุ์ไม้น้าจืดที่มคี วามสาคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้าหายากหรือใกล้สญ
ู พันธุ์ของ
แต่ละท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจ
6. ผลิตและขยายพันธุส์ ัตว์ และพันธุ์ไม้น้าจืดทีไ่ ด้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สญ
ู พันธุ์
7. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้า พันธุ์ไม้น้าจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้าปิด เพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดม
สมบูรณ์ของสัตว์น้าในแหล่งน้าปิด
8. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และพันธุ์ไม้น้าจืด และให้การสนับสนุนทางวิชาการ
กับหน่วยงานส่วนภูมภิ าคในเรื่องการกากับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและพันธุไ์ ม้น้าจืด
9. ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้าสวยงามในพื้นที่
จังหวัดที่รับผิดชอบ
10. เฝูาระวังและปูองกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้าจืด
11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
12. รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี สระบุรี ลพบุรี และสิงห์บรุ ี มี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด 3 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดอุทัยธานี 2. ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสระบุรี 3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสิงห์บุรี
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ปลาประจ้าหน่วยงาน
ปลาแดง

ชื่อท้องถิ่น : นาง
ชื่อสามัญ : Common sheatfish
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Micronema apogon (Bleeker)
รูปร่างลักษณะ : ปลาทั้ง 2 ชนิด เป็นปลาน้าจืดของไทยจัดอยู่
ในประเภทปลาเนื้ อ อ่ อ น (Siluridae) ซึ่ ง มี รู ป ร่ า งลั ก ษณะ
คล้ายคลึงกัน ปลาน้าเงินลาตัวมีสีเงินเมื่อถูกแสงสว่างจะปรากฏ
ประกายของสีน้าเงิน ส่วนปลาแดงลาตัวสีเงินวาวอมแดงเรื่อ และ
ที่แตกต่างกับปลาน้าเงินอย่างเห็นได้ชัดคือบริเวณครีบก้นจะมีเส้น
แถบสีดา 1 เส้น ขนาดที่พบโดยทั่วไปปลาแดงจะมีขนาดเล็กกว่า
ปลาน้าเงิน

การเพาะพันธุ์ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดชัยนาทได้
เลี้ยงปลาแดงและปลาน้าเงินในบ่อซีเมนต์ระบบน้าหมุนเวียน
ระบบปิด จนกระทั่งมีความสมบูรณ์เพศสามารถ นามาเป็นพ่อ
แม่พันธุ์ได้ ปลาทั้ง 2 ชนิด มีไข่แก่และน้าเชื้อสมบูรณ์อยู่ในช่วง
เดื อ นสิ งหาคม - กั น ยายน สามารถน ามาเพาะพั น ธุ์ ไ ด้ โ ดย
วิธีการฉีดฮอร์โมนผสมเทียม
การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ : การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์จะคัดจาก
บ่อพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงไว้อายุ ตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไปโดยพิจารณาจาก
ลักษณะภายนอก แม่ปลาที่มีความพร้อมท้องจะอูมส่วนพ่อปลา
จะคัดที่มีขนาดใกล้เคียงกับ
แม่ปลาแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่
มีอาการผิดปกติตามลาตัว
ซึ่งจะแยกพ่อปลาแม่ปลาไว้
คนละบ่อไม่ปะปนกัน ข้อควรปฏิบัติ ควรทาด้วยความรวดเร็ว
และระมัดระวังในการขนย้ายปลาเพื่อปูองกันการบอบช้าในการ
ขนย้าย การแยกเพศควรทาด้วยความละเอียด
ปูองกันการผิดพลาดในการฉีด

การแยกเพศ : ความแตกต่างระหว่างเพศภายนอกสังเกตได้
จากลักษณะของก้านครีบแข็งของครีบหูอันแรก เพศผู้เป็นหยัก
อุปนิสัยและการแพร่กระจาย : ปลาแดงและปลาน้าเงินจัด เป็น
เมื่อใช้มือลูบรู้สึกสาก อวัยวะสืบพันธุ์มีลักษณะเป็นติ่งแหลม
ปลากินเนื้อที่หากินในระดับกลางน้าถึงผิวน้า อาหารธรรมชาติ
และเรียวยาว ส่วนเพศเมียก้านครีบแข็งของครีบหูอันแรกไม่
ได้แก่ ปลาขนาดเล็ก กุ้ง และแมลงต่างๆ ขนาดที่พบโดยทั่วไปมี
หยักเมื่อลูบรู้สึกลื่น อวัยวะสืบพันธุ์มีลักษณะเป็นติ่งรี ในช่วง
ความยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร ในภาคกลาง พบในแม่น้า
เจ้าพระยาและแม่น้าปุาสัก ภาคใต้พบใน การจับปลาส่วนมากจะ
ได้จากการล้อมกร่า ตีอวนทับตลิ่งและทอดแห ในแม่น้าบริเวณใต้
เขื่อนเจ้าพระยาจับปลาทั้ง 2 ชนิดได้ในที่น้าลึกประมาณ 5-10
เมตร แม่น้าตาปี ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบในแม่น้าสาย
สาคัญๆ เช่น แม่น้ามูล แม่น้าสงครามและในอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบล
ลักษณะก้านครีบเพศผู้
ลักษณะก้านครีบเพศเมีย
รัตน์
สถานการณ์ปัจจุบัน : ปลาแดงและปลาน้าเงินที่มีจาหน่ายใน
ปัจจุบันเป็นปลาที่จับได้จากธรรมชาติ ซึ่งนับวันจะลดน้อยลงและ
มีแนวโน้มว่าจะหายากและอาจสูญพันธุ์ได้ ในอนาคต เนื่องจาก
ลักษณะอวัยวะเพศเมีย
ลักษณะอวัยวะเพศผู้
ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมในแหล่งน้าทาให้แหล่งวางไข่
และแหล่งเลี้ยงตัวอ่อนของปลาในธรรมชาติลดลง ดังนั้นศูนย์ฯ ได้ ฤดูผสมพันธุ์เพศเมียมีส่วนท้องอูมเปุงออกมาด้านข้างทั้งสอง
เพาะพันธุ์เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ ทดแทนธรรมชาติที่ ข้าง ผนังท้องบางและช่องเพศมีสีชมพูเรื่อๆ
เสี ย ไป เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ใ นด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ใ ห้ มี ค วามอุ ด ม
สมบูรณ์ดังเช่นสมัยก่อน

- 6การฉีดฮอร์โมน : ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ (Suprefact ) ร่วมกับ
ยาเสริมฤทธิ์ (Motilium ) ฉีดให้พ่อปลาครั้งเดียว อัตราฮอร์โมน
สั ง เคราะห์ ๒๐ ไมโครกรั ม /กิ โ ลกรั ม และยาเสริ ม ฤทธิ์
๑๐มิ ลลิก รัม /กิโ ลกรั ม แม่ป ลาฉีดครั้งเดีย วพร้ อมพ่ อปลาอั ตรา
ฮอร์โ มนสั งเคราะห์ ๕๐ ไมโครกรั ม /กิ โ ลกรั มและยาเสริ มฤทธิ์
๑๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัม
การผสมเที ย ม : ท าการผสมเที ย มด้ ว ยวิ ธี แ ห้ ง แบบดั ด แปลง
(modified dry method) ซึ่งจะตรวจสอบความพร้อมของน้าเชื้อ
ก่อน สภาวะที่พ่อปลามีความสมบูรณ์ถุงน้าเชื้อจะมีขนาดใหญ่ อูม
เปุง และมีสีขาวขุ่น จากนั้นจึงรีดไข่ เพื่อทาการผสมเทียมก่อ น
นาไปฟักในบ่อฟักต่อไป ข้อควรระวัง ก่อนการรีดไข่ต้องเตรียม
อุปกรณ์ต่างให้สะอาดพร้อมใช้งานเสมอและต้องเช็ดตัวแม่ปลาให้
แห้งไม่ให้มีน้าหยดลงผสมในไข่ได้ ควรเตรียมถุงน้าเชื้อให้พร้อม
ก่อนการรีดไข่

การพัฒนาปลาแดงของศูนย์ฯ
1. ศึกษาระบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาแดงและปลาน้าเงิน
โดยมีก ารให้อ าหารที่ผลิตขึ้ น ซึ่งเสริมแร่ธาตุ และวิต ามินที่ มี
ประโยชน์ แ ละจ าเป็ น ต่ อ ความสมบู ร ณ์ เ พศของพ่ อ แม่ พั น ธุ์
ตรวจเช็คคุณภาพน้าในบ่อพ่อแม่พันธุ์ที่เป็นระบบน้าหมุนเวียน
2. ศึกษาระบบเพาะฟักปลาแดงและปลาน้าเงินโดยมีการ
ทดลองเพาะพั น ธุ์ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการเพาะฟั ก มี
การศึกษาและวิจัยระบบเพาะฟักไข่ โดยใช้ระบบน้าหมุนเวียน
3. ศึกษาการอนุบาลลูกปลาแดงและปลาน้าเงินให้มีอัตรา
การรอดตายที่สูงขึ้น
4. มีการจัดเก็บข้อมูลในการผลิตพันธุ์
5. วางแผนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปลาแดงและปลา
น้าเงินสามารถเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรที่สนใจนาไปเลี้ยง
ในเชิงพาณิชย์วางแผนการเพาะพันธุ์ เพื่อปล่อยลูกพันธุ์ลงใน
แหล่งน้าธรรมชาติ

การฟักไข่ : ไข่ปลาแดงเป็นไข่ประเภทจมแบบติดกับวัตถุ แผนการดาเนินงาน
(adhesive – demesal egg) สีน้าตาลเข้มลักษณะกลม นาไข่ที่
1. รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาแดงและปลาน้าเงินไว้เพิ่มเติม
รับการผสมน้าเชื้อแล้วมาฟักในบ่อฟักจะมีแผงฟักไข่ที่ขึงด้วยผ้ามุ้ง จากที่มีอยู่
เขียววางไว้ต่ากว่าระดับผิวน้า ๒๐–๓๐ เซนติเมตร โรยไข่ลงบน
2. ทาการเพาะพันธุ์เพื่อปล่อยลงแหล่งน้า และเลีย้ งไว้เพื่อ
แผงฟักให้กระจายทั่วแผงมากที่สุดไม่ให้ทับถมเป็นกอง ไข่จะใช้ เป็นพ่อแม่พนั ธุ์
เวลาในการฟักประมาณ ๒๓–๒๕ ชั่วโมง ในระบบน้าหมุนเวียน
3. ศึกษาการอนุบาลลูกปลาให้มีอัตราการรอดตายที่สูงขั้น
และเริ่มให้อาหารเมื่อลูกปลาอายุ ๒ วัน
4. ศึกษาการเลี้ยงปลาแดงและปลาน้าเงินในบ่อคอนกรีต
และในกระชัง
5. ศึกษาการเจริญเติบโตโดยการให๎อาหารที่แตกตํางกัน
2 มม.

1 มม.

อายุ 1 วัน
ความยาว 4.85 ± 0.41 มิลลิเมตร

อายุ 9 วัน
ความยาว 8.60 ± 0.64 มิลลิเมตร

5 มม.

อายุ 19 วัน
ความยาว 24.94 ± 4.38 มิลลิเมตร

12 มม.

อายุ 35 วัน
ความยาว 55.86 ± 2.65 มิลลิเมตร

พัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อน



- 7รายนามผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสถานีฯ / ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดชัยนาท
/ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 นายอารี สิทธิมังค์

ตาแหน่ง

ปีที่ดารงตาแหน่ง

หัวหน้าหน่วยประมง(เจ้าพระยา)

พ.ศ. 2500 - 2502

2

นายประสิทธิ์ เอกอุรุ

หัวหน้าสถานีประมง(เจ้าพระยา)

พ.ศ. 2502 - 2515

3

นายลิขิต นุกูลรักษ์

หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท

พ.ศ. 2515 - 2521

4

นายเจริญ ผานิล

หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท

พ.ศ. 2521 - 2524

5

นายอานวย แท่นทอง

หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท

พ.ศ. 2524 - 2529

6

นายนิตย์ คูเจริญไพศาล

หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท

พ.ศ. 2529 - 2532

7

นายสมหวัง พิมลบุตร

หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท

พ.ศ. 2532 - 2536

8

นายรังสรรค์ ทรวงชมพันธุ์

หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท

พ.ศ. 2536 - 2539

9

นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี

หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท /
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดชัยนาท

พ.ศ. 2539 - 2546

10

นายสุรพงษ์ วิวัชรโกเศศ

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดชัยนาท

พ.ศ. 2546 - 2550

11

นายปฏิพัทธ์ อภิธนกุล

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดชัยนาท

พ.ศ. 2550 - 2553

12

นายเกียรติคณ
ุ เจริญสวรรค์

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดชัยนาท

พ.ศ. 2553 - 2555

13

นายอรรณพ อิ่มศิลป์

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดชัยนาท

8 ต.ค. 55 - 11 มี.ค. 57

14

นายองอาจ คาประเสริฐ

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดชัยนาท

11 มี.ค. 57 - 5 ก.พ. 58

นายวรวิทย์ พรหมปากดี

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดชัยนาท /
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

5 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน

15
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โครงสร้างหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดอุทัยธานี
งานอํานวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดสระบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดสิงห์บุรี

อัตรากาลังของข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจาปีงบประมาณ 2560
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการศูนย์ฯ

อัตรากาลัง(ตาแหน่ง)
1

นักวิชาการประมงชานาญการ

1

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

1

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1

ลูกจ้างประจา

7

พนักงานราชการ

17

ลูกจ้างชั่วคราว(เงินทุนหมุนเวียน)

2

จ้างเหมาบริการ

6

- 9รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจาปีงบประมาณ 2560
ตาแหน่งเลขที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ

กลุ่มงาน

ข้าราชการ จานวน 5 อัตรา
3200
1074

นายวรวิทย์ พรหมปากดี
เรือเอกพิทักษ์ ทรัพย์อุดม

ผู้อานวยการศูนย์ฯ
วท.บ.(ประมง)
นักวิชาการประมงชานาญการ วท.บ.(ประมง)

ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ

1073

นายชูชาติ ผิวเผือก

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

วท.บ.(ประมง)

ปฏิบัติการ

1081

นายเอกราช รุ่งรังษี

เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน ปวส.(ประมง)

ชานาญงาน

1085

นางสาวสุปราณี อ่าเกตุ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปวส.(บัญชี)

ปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจา จานวน 7 อัตรา
1565

นางรัชนี เสมาทอง

พนักงานประมงพื้นฐาน บ2

ป.6

1572

นายเติมศักดิ์ เต๊ะเปีย

พนักงานขับรถยนต์ ส2

ม.6

1575

นายประดิษฐ์ คุ้มทรัพย์

ช่างเครื่องยนต์ ช4

ปวท.(ประมง)

1576

นายถาวร ก๋งจุ๋ย

พนักงานขับรถยนต์ ส2

ป.6

1577

นางสาวมาลา การสมมิตร

ช่างไม้ ช4

ป.4

1581

นางสาวภิญญาภัสส์ โพธิ์เพ็ชร์

พนักงานพิมพ์ ส4

ปวช.

1582

นางเมธินี คุ้มทรัพย์

ช่างไม้ ช4

ปวช.(นาฏศิลป์)

พนักงานราชการ จานวน 17 อัตรา
356

นายพจน์พันธ์ ปั่นยวง

พนักงานผู้ช่วยประมง

ป.6

บริการ

1166

นางสาวพรทิพย์ ศรีสงคราม

นักวิชาการประมง

วท.บ.(ประมง)

1167

นายวรณิสร์ แก้วตีนแท่น

นักวิชาการประมง

วท.บ.(ประมง)

บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

1168

นางสาวพัทธ์นรี ธนภัทร์จารุพงษ์ นักวิชาการประมง

วท.บ.(ประมง)

บริหารทั่วไป

1169

นางสาวนฤภร เสือใย

นักวิชาการประมง

วท.บ.(ประมง)

บริหารทั่วไป

1170

นายภาณุพงษ์ บุญแก้ว

เจ้าพนักงานประมง

ปวส.(ประมง)

เทคนิคทั่วไป

1171

นางสาวรสรินทร์ วงษ์วรรณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1172

นายชัยพร ชูแก้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง

ปวช.(คอมพิวเตอร์) บริการ
บริการ
ม.3

1173

นายวีรยุทธ นุชอยู่

พนักงานผู้ช่วยประมง

ปวช.

บริการ

1174

นายณรงค์ ทองพานิช

พนักงานผู้ช่วยประมง

ม.3

บริการ

1175

นายสมควร จันทร์ทิม

พนักงานผู้ช่วยประมง

ม.6

บริการ

1176

นายนพพร ปั่นยวง

พนักงานผู้ช่วยประมง

ม.3

บริการ

1177

นายสยมชัย จันทร์ทา

พนักงานผู้ช่วยประมง

ม.6

บริการ

1178

นายสาโรจน์ ม่วงเงิน

พนักงานผู้ช่วยประมง

ม.6

บริการ

- 10 ตาแหน่งเลขที่ ชื่อ-สกุล
1179
1180

นางอรปภา รัตนวงศ์
นายวรวุฒิ สาเภา

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ

หมายเหตุ

พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง

ปกศ.ต้น
ม.3

บริการ
บริการ
เริ่มจ้าง 9 สิงหาคม 2560

นายขจร ชูขวัญ

พนักงานผู้ช่วยประมง

ม.3

นายอนุกูล ด้วงเจริญ

พนักงานผู้ช่วยประมง

ม.3

บริการ
ลาออก 1 มิถุนายน 2560

1380

บริการ
ขาดราชการ ตั้งแต่
1 กรกฎาคม 2560

1181

นายภราดร คุ่ยเจริญ

พนักงานผู้ช่วยประมง

ม.6

ลูกจ้างชั่วคราว(งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สตั ว์น้าอื่นๆ) จานวน 2 อัตรา
นายยงยุทธ อินทโชติ

คนงานประมง

ป.4

นางสิวาลัย มาเย็น

คนงานประมง

ป.4

ลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) จานวน 7 อัตรา
นายมนตรี เปรมสังข์

ยาม

ม.3

นายสุรสรรค์ พรมทอง

คนงานประมง

ม.6

นายเทวัล ทิพย์จ้อย

คนงานประมง

ม.3

ลาออก 1 มิถุนายน 2560

นายปิยพนธ์ คุ้มทรัพย์

คนงานประมง

ม.3

ลาออก 17 กรกฎาคม 2560

นายเอกลักษณ์ ดีเมือง

คนงานประมง

ม.3

นายสัมพันธ์ ประชุมเทศ

คนงานประมง

ม.3

เริ่มจ้าง 1 มิถุนายน 2560

นางสมเอิน ด้วงเจริญ

คนงานประมง

ม.3

เริ่มจ้าง 1 สิงหาคม 2560
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สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐

งานธุรการ
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงินและบัญชี พัสดุ งานบุคคล ดูแลความเรียบร้อยสถานที่
ราชการและเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้ การดูแลและบารุงรักษายานพาหนะ
1. งานสารบรรณ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ได้ปฏิบัติงานสารบรรณเกี่ยวกับการรับ-ส่ง หนังสือ
ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดทารายงาน เก็บรวบรวมหนังสือ เอกสารของทางราชการ จัดส่งกรมประมง ส่วนราชการ ห้างร้าน
เอกชนที่เกี่ยวข้อง การควบคุมแฟูมหนังสือราชการ การติดตามหนังสือราชการ การตรวจรายชื่อลงเวลาการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการและลูกจ้าง การจัดทางบเดือน รวมทั้งรวบรวมการลาปุวย ลากิจส่วนตัว ลาหยุดพักผ่อนประจาปีของข้าราชการและ
ลูกจ้าง การดูแลเครื่องมือเครื่องใช้สานักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ควบคุมการรับ-จ่ายวัสดุสานักงาน รายงานบัญชี
พัสดุและครุภัณฑ์
ทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560
รายการ

จานวน

ลงทะเบียนรับหนังสือ

3,495 ครั้ง

ลงทะเบียนส่งหนังสือ

946 ครั้ง

ออกคาสั่งศูนย์ฯ

291 ครั้ง
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2560 และ
ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้

ผลการจัดสรรเงินงบประมาณของงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ 2560
หน่วยนับ : บาท
งาน/โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

1. กิจกรรมผลิตพันธุส์ ัตว์น้า
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1,676,800.00
2. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
365,316.45
- ค่าสาธารณูปโภค
15,000.00
3. กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้าจืดของไทย
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
245,000.00
- ค่าสาธารณูปโภค
15,000.00
4. กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
30,000.00
5. กิจกรรมบริหารจัดการและควบคุมการทาประมง
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
5,600.00
6. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มคี ุณภาพได้มาตรฐาน
- ค่าสาธารณูปโภค
426,000.00
7. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง
- ค่าสาธารณูปโภค
30,000.00
8. กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ
- ค่าจ้างพนักงานราชการ
3,192,615.00
- เงินประกันสังคม
145,363.00
9. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่นๆ
- งบบุคลากร
220,560.00
- งบดาเนินงาน
244,620.00
- ค่าสาธารณูปโภค
50,000.00
10. งานโครงการ FAO
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
400,000.00

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

งบประมาณ
คงเหลือ

1,676,668.41

131.59

364,928.01
15,000.00

388.44
-

244,951.80
15,000.00

48.20
-

29,999.50

0.50

5,400.00

200.00

426,000.00

-

30,000.00

-

3,192,417.17
145,259.00

197.83
104.00

129,373.18
170,108.50
32,104.53

1,186.82
74,511.50
17,895.47

292,671.00

107,329.00



- 13 3. ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจาปีงบประมาณ 2560
การใช้ จ่ า ยงบประมาณค่ า สาธารณู ป โภคของศู น ย์ ฯ ประกอบไปด้ ว ยค่ า พลั ง งานไฟฟู า ค่ า โทรศั พ ท์ แ ละ
ค่าไปรษณีย์ ไม่มีค่าน้าประปา เนื่องจากไม่อยู่ในเขตของการประปา อาศัยการใช้น้าบาดาลของหน่วยงานเอง ตามรายละเอียดดังนี้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค
ประจาปีงบประมาณ 2560
หน่วย : บาท
เดือน

ค่าไฟฟูา

ค่าโทรศัพท์

ค่าไปรษณีย์

ค่า internet

ตุลาคม 2559

40,891.99

634.51

965.00

1,262.60

พฤศจิกายน 2559

37,266.51

546.77

903.00

1,262.60

ธันวาคม 2559

38,710.93

723.32

808.00

1,262.60

มกราคม 2560

38,673.99

588.50

908.00

1,262.60

กุมภาพันธ์ 2560

39,100.12

843.16

626.00

1,262.60

มีนาคม 2560

44,354.74

389.48

2,115.00

1,262.60

เมษายน 2560

44,643.57

389.48

660.00

1,262.60

พฤษภาคม 2560

47,187.27

643.07

855.00

1,262.60

มิถุนายน 2560

48,812.57

671.96

934.00

210.44

กรกฎาคม 2560

48,983.55

694.43

924.00

1,262.60

สิงหาคม 2560

47,060.09

527.51

1,351.00

1,262.60

กันยายน 2560

43,993.66

1,510.84

1,006.00

1,262.60

519,678.99

8,163.03

12,055.00

14,099.04

รวม
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กิจกรรมผลิตพันธุส
์ ัตว์น้า
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลผลิตที่ 1 การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติ
กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้า
ปัจจุบันแหล่งน้าธรรมชาติส่วนใหญ่เสื่อมโทรมลงมาก ทาให้มีความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาศัยและแพร่
ขยายพันธุ์ของสัตว์น้าลดลง การเพิ่มของจานวนประชากรทาให้สัตว์น้าถูกจับมาบริโภคเป็นจานวนมากจนไม่สามารถแพร่ขยายพันธุ์
เองในธรรมชาติได้เพียงพอ เพื่อบรรเทาปัญหาการลดลงของจานวนพันธุ์สัตว์น้าในธรรมชาติลดน้อยลง จึงได้หาแนวทางเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์น้าให้มากขึ้น โดยการสารวจแหล่งน้าและผลิตพันธุ์สัตว์น้านาไปปล่อยในแหล่งน้าธรรมชาติ แจกจ่ายให้กับส่วนราชการ
อื่นๆ แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในโครงการต่างๆ เป็นการเพิ่มผลผลิตการประมงและเพิ่มความสมบูรณ์ทรัพยากรประมงในแหล่งน้า
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้าจืดชนิดต่างๆนาไปปล่อยในแหล่งน้าธรรมชาติและแหล่งน้าที่มีการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนของประชาชน
2. เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้าจืดชนิดต่างๆ แจกจ่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้า ส่วนราชการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการประกอบอาชีพและเหลือไว้บริโภค

แผน/ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้า ประจาปีงบประมาณ 2560
ชนิดพันธุ์สัตว์น้า

หน่วย
นับ

รวม

ตัว

16,200,000

16,328,500

1. ปลาตะเพียนขาว

ตัว

5,000,000

11,566,000

2. ปลายี่สกเทศ

ตัว

5,000,000

2,455,000

3. ปลานิล

ตัว

2,000,000

38,000

4. ปลากระแห

ตัว

1,310,000

420,000

5. ปลาสร้อยขาว

ตัว

1,000,000

590,000

6. ปลาตะเพียนทอง

ตัว

300,000

1,050,000

7. ปลาหมอไทย

ตัว

500,000

-

8. ปลาจาด

ตัว

500,000

-

9. ปลาสวาย

ตัว

500,000

106,000

10. กบนา

ตัว

90,000

103,500

แผนผลิต

แสดงสัดส่วนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าชนิดต่างๆ
กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้า ประจาปีงบประมาณ 2560

ผลปล่อย

แสดงผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า ในรอบปีงบประมาณ 2560
กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้า

- 15 -

โครงการฟืน
้ ฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้าจืดของไทย
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรในประเทศ ส่งผลให้ความต้องการและการใช้ทรัพยากรสัตว์น้าเพิ่มปริมาณมาก
ขึ้นไปด้วย โดยเฉพาะทรัพยากรสัตว์น้าที่นาไปผลิตเป็นอาหารโปรตีนสาหรับใช้บริโภค ผลผลิตสัตว์น้าในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง
เป็นอย่างมาก ประกอบกับราษฎรที่ประกอบอาชีพด้านการประมงได้ทาการประมงที่ผิดวิธี และมากเกินกาลังการผลิตของธรรมชาติ
แหล่งประมงเสื่อมโทรมลง เพื่อลดปัญหาต่างๆ ดังกล่าว จึงต้องมีการผลิตพันธุ์สัตว์น้าขึ้นมาทดแทนในแหล่งน้าธรรมชาติ และปลูก
จิตสานึกให้ราษฎรมีความรักหวงแหนอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าของพื้นที่หมู่บ้านหรือพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรประมงในแหล่งน้าธรรมชาติ
2. เพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่ราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง
3. เพื่อให้ราษฎรในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า และมีจิตสานึกในการหวงแหนรักษาอนุรักษ์
ทรัพยากรประมง

แผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้าจืดของไทย
ประจาปีงบประมาณ 2560
ชนิดพันธุ์สัตว์น้า
รวม

หน่วย
นับ

แผนผลิต

ผลปล่อย

ตัว

1,500,000

1,516,000

1. ปลาตะเพียนทอง

ตัว

550,000

830,000

2. ปลากระแห

ตัว

350,000

270,000

3. ปลาสร้อยขาว

ตัว

250,000

220,000

4. ปลาสวาย

ตัว

200,000

140,000

5. ปลาตะโกก

ตัว

80,000

-

6. ปลากาดา

ตัว

45,000

56,000

7. ปลาแดง

ตัว

10,000

-

8. ปลาน้าเงิน

ตัว

10,000

-

9. ปลาม้า

ตัว

5,000

-

แสดงสัดส่วนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าชนิดต่างๆ
โครงการฟืน้ ฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้าจืดของไทย
ประจาปีงบประมาณ 2560

แสดงผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า ในรอบปีงบประมาณ 2560
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์นาจื
้ ดของไทย

- 16 ภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้า
กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้าและโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้าจืดของไทย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) มอบพันธุ์ปลาและกบนา ให้กับหน่วยงานราชการ กานัน ผู้ใหญ่บา้ น
เพื่อนาไปปล่อยในแหล่งน้าสาธารณะประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้กับประชาชน โดยให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียง
มีส่วนร่วมในการปล่อยลูกพันธุ์สตั ว์น้าเพื่อปลูกฝังให้รักษ์และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้า

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) มอบพันธุ์กบนาและพันธุ์ปลาให้กับโรงเรียนนาไปเลี้ยงเพือ่ เพิ่มทักษะ
การเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพด้านการเลีย้ งสัตว์น้าจริงและเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและมอบให้ประมงอาสานาไปเลี้ยง
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชาวบ้านที่มีความสนใจศึกษาดูงาน

- 17 ภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้า
กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้าและโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้าจืดของไทย (ต่อ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) จัดเตรียมพันธุส์ ัตว์น้าเพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานในงานวันสาคัญ
ต่างๆ ปล่อยในแหล่งน้าสาธารณะประโยชน์จังหวัดชัยนาท เพื่อทดแทนทรัพยากรสัตว์น้าในธรรมชาติ สร้างแหล่งอาหารโปรตีน
และปลูกจิตสานึกให้ประชาชนมีความรักหวงแหนอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
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กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
ในปัจจุบันผู้นาเข้าสินค้าเกษตรได้ใช้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเป็นข้อต่อรองทางการค้า เช่น คุณภาพ
ผลิตภั ณฑ์ที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง การเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย ฯลฯ ซึ่งจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง กอปรกับตั้งแต่ปี 2547 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร
กรมประมงจึงมีมาตรการในการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปราศจากยาปฏิชีวนะ
ในกลุ่มคลอแรมฟินิคอลและไนโตฟูแรนต์ตกค้าง และฟาร์มจะต้องมีระบบการเพาะเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัยโดยกรมประมงทาการตรวจ
และรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าจืดที่มีในปัจจุบันให้เข้าสู่ระบบการปฏิบัติทางการประมงที่ดี (GAP)

แผน/ผล การปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม

หน่วยนับ

แผน

ผล

ฟาร์ม

317

317

1.1 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 60 Safety level

ฟาร์ม

129

103

1.2 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 60 GAP ปลาอื่นๆ

ฟาร์ม

4

4

1.3 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 60 GAP จระเข้

ฟาร์ม

2

2

1.4 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 60 GAP สัตว์น้าอื่นๆ

ฟาร์ม

1

1

1.5 ฟาร์มใหม่ Safety level

ฟาร์ม

20

46

1.6 ตรวจติดตามฟาร์มเดิม

ฟาร์ม

160

160

1.6.1 ฟาร์ม GAP (รวม) (สัตว์น้าอื่นๆ)

ฟาร์ม

10

10

1.6.2. ฟาร์ม SL

ฟาร์ม

150

150

ฟาร์ม

1

1

ฟาร์ม

142

142

2.1 รับรองฟาร์มเดิมทีต่ ่ออายุต่อเนื่องในปี 60 Safety level

ฟาร์ม

-

103

2.2 รับรองฟาร์มเดิมทีต่ ่ออายุต่อเนื่องในปี 60 GAP ปลาอื่นๆ

ฟาร์ม

-

5

ฟาร์ม

-

34

ตัวอย่าง

474

474

ตัวอย่าง

-

474

ตัวอย่าง

-

-

1. จานวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน

1.7 ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงาน
2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์น้า

2.3 รับรองฟาร์มใหม่ Safety level
3. ตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพวัตถุดิบสัตว์น้าจากแหล่งเพาะเลี้ยง
(รายงานเฉพาะหน่วยงานห้องปฏิบัติการ)
3.1 จานวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์
3.2 จานวนตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์

- 19 ภาพกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ร่วมกับสานักงานประมงจังหวัดชัยนาท เข้าตรวจประเมิน
ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์ให้ถูกสุขอนามัยและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามมาตรฐานการปฏิบัตทิ างการประมงที่ดี
โดยมีการตรวจสภาพแวดล้อมของฟาร์ม ตรวจสอบคุณภาพน้าในบ่อรวมถึงคุณภาพน้าในแหล่งน้าที่ใช้สาหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
คุณภาพอาหาร สอบถามข้อมูลเกีย่ วกับการเลี้ยงสัตว์น้าภายในฟาร์ม
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งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง
และพันธุ์สตั ว์น้าอืน
่ ๆ เพื่อจ้าหน่าย
งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์ กุ้ง และสัตว์น้าอื่นๆ เป็นโครงการที่กรมประมงได้จัดสรรเงินแก่
ศูนย์ฯ ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนหมุน เวี ยน ในการผลิตพันธุ์ ปลา พันธุ์กุ้ ง และพันธุ์ สัตว์ น้าอื่น ๆ
พ.ศ. 2523 เพื่อนามาใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียน ในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้าผลิตพันธุ์สัตว์น้าและจาหน่ายให้แก่เกษตรกรใน
ราคาที่กรมประมงกาหนด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อผลิตพันธุ์สตั ว์น้าจืดที่คณ
ุ ภาพดี จาหน่ายให้เกษตรกรในราคาถูก
2. เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
3. เป็นการควบคุมราคาสัตว์น้า

ผลการปฏิบัติงาน งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้าอื่นๆ เพื่อจาหน่าย
ประจาปีงบประมาณ 2560
ชนิด

ขนาด

ราคา(บาท)

ปลาตะเพียนขาว

2-3 ซ.ม.

0.1

656,000

65,600.00

ปลาตะเพียนขาว

3-5 ซ.ม.

0.2

154,000

30,800.00

ปลาตะเพียนขาว

5-7 ซ.ม.

0.3

20,000

6,000.00

ปลานิล

2-3 ซ.ม.

0.1

156,700

15,670.00

ปลานิล

3-5 ซ.ม.

0.2

253,050

50,610.00

ปลาสวาย

2-3 ซ.ม.

0.2

3,300

660.00

ปลาสวาย

3-5 ซ.ม.

0.4

23,850

9,540.00

ปลาสวาย

5-7 ซ.ม.

0.6

1,000

600.00

ปลายี่สกเทศ

2-3 ซ.ม.

0.1

125,900

12,590.00

ปลายี่สกเทศ

3-5 ซ.ม.

0.2

38,800

7,760.00

ปลาหมอไทย

2-3 ซ.ม.

0.25

1,200

300.00

ปลาหมอไทย

3-5 ซ.ม.

0.40

2,475

990.00

กบ

อายุ 30 วัน

1

216,790

216,790.00

กบ

อายุ 45 วัน

1.5

8,020

12,030.00

รวมยอดสัตว์น้า

1,661,085

429,940.00

ไรแดง กก.ละ80.-

143.25 กก.

11,460.00

1,661,085.00

441,400.00

รวมทั้งสิ้น

จานวนปลา (ตัว)



จานวนเงิน (บาท)
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งานบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประมง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) นอกจากทาการวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
การเพาะพันธุ์สัตว์น้าจืดเพื่อปล่อยในแหล่งน้าธรรมชาติภายในจังหวัดชัยนาทแล้ว ศูนย์ฯ ยังให้บริการคาแนะนาในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้าเพื่อการประมง การตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้าเบื้องต้น ให้กับประชาชนที่ขอรับบริการ และ
เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาดูงานการเพาะพันธุ์สัตว์น้าจืดภายในศูนย์ ฯ ได้ ตลอดจน
เป็ น หน่ว ยงานที่ ใ ห้ การฝึ ก ประสบการณ์ วิชาชี พ เกษตรด้ า นประมงให้กั บ นั กศึ ก ษาจากสถาบั น ต่ างๆ ในปี งบประมาณ 2560
มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกฯ จาก 7 สถาบันการศึกษา จานวน 21 คน ดังนี้

สถานศึกษาที่ส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านประมง
ประจาปีงบประมาณ 2560
สถานศึกษา

ระยะเวลาฝึกงาน

ชื่อ - สกุล

1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิทยาศาสตร์การประมง

29 พฤษภาคม 2560
ถึง 23 มิถุนายน 2560

1. นายขจรพงศ์ อินหันต์
2. นายณัฐพนธ์ มูลเพ็ญ
3. นางสาวมณีรตั น์ ใสสิน
4. นางสาวอริสา โยมกระโทก

2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง

29 พฤษภาคม 2560
ถึง 28 กรกฎาคม 2560

1. นายการัณ รุ่งเรือง
2. นายภาณุมาศ ประคองยศ

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

1 มิถุนายน 2560
ถึง 21 กรกฎาคม 2560

1. นางสาววาสนา เพชรปูอม
2. นางสาวสุนสิ า สัตย์ซื่อ
3. นางสาวอารยา คาเจียม

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

5 มิถุนายน 2560
ถึง 14 กรกฎาคม 2560

1. นางสาวทิพย์ภาดา แสงครบุรี
2. นางสาวศกลวรรณ ดวงทาแสง

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

5 มิถุนายน 2560
ถึง 21 กรกฎาคม 2560

1. นางสาวละอองนวล เจิมศรี
2. นางสาวศศิวิมล พลลาพ
3. นางสาวณัฐนรี สมุทรศรี
4. นางสาวสุกานดา สละกลม

6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

6 มิถุนายน 2560
ถึง 21 กรกฎาคม 2560

1. นายพิทยา จิตระพต
2. นายวัฒนา วัฒนพิศิษฐ์
3. นายณัฐชนน บุญวัฒน์

7. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

3 กรกฎาคม 2560
ถึง 4 สิงหาคม 2560

1. นางสาวประภามาศ พูนเจริญ
2. นางสาวจันทนี ภู่เจริญ
3. นางสาวศิวนาถ จันทร์สุข

- 22 ภาพกิจกรรมงานบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท) ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักเรียน-นักศึกษา เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ของกรมประมง และประชาชนทั่วไป เข้าศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดภายในศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ออกหน่วย
บริการให้ความรู้ฯ จัดนิทรรศการร่วมกับโครงการต่างๆ ของจังหวัด และตามโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห์



- 23 โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์กระเบนเจ้าพระยาในแหล่งน้้าธรรมชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา
สนธิพันธ์ ผาสุขดี1 วรวิทย์ พรหมปากดี2 พิทักษ์ ทรัพย์อุดม2* ชูชาติ ผิวเผือก2*
1
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
2
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประวัติความเป็นมา
เนื่องด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ปลากระเบนราหู
น้าจืดในประเทศไทย ที่แนวโน้มมีปริมาณลดลงและมีภาวะความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดาริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
2 เมษายน 2558 ทางสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองประสานงานโครงการพระราชดาริ จึงขอความร่วมมือกรม
ประมงพิจารณาแนวทางการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลากระเบนน้าจืดราหูในแหล่งน้าธรรมชาติ โดยจัดทาเป็น โครงการอนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์กระเบนเจ้าพระยาในแหล่งน้าธรรมชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระชนมายุ ครบ 60 พรรษา
กรมประมงอนุมัติโครงการฯและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เพื่อ
ดาเนินงานซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ
1. สารวจสถานภาพ ชีววิทยา และแหล่งอาศัยของปลากระเบนเจ้าพระยาในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย
โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้าจืด เป็นผู้รับผิดชอบ
2. การอนุรักษ์กระเบนเจ้าพระยาในแหล่งน้าธรรมชาติ กองบริหารจัดการด้านการประมง เป็นผู้รับผิดชอบ
3. รวบรวมพ่อแม่พันธุ์กระเบนเจ้าพระยาเพื่อการเพาะขยายพันธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดชัยนาท
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลการดาเนินงาน
1. บ่อที่ใช้เพาะขยายพันธุ์กระเบนเจ้าพระยา ซ่อมแซมบ่อให้สามารถใช้การได้เสร็จเรียบร้อย

พื้นปูกระเบื้องปูองกันการเป็นแผลบริเวณลาตัว

อุปกรณ์เตือนเวลาไฟฟูาดับ

- 24 การรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลากระเบน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดชัยนาท ได้เริ่มรวบรวมพ่อแม่พันธุ์
กระเบนเจ้าพระยาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา สามารถรวบรวมปลาขนาดน้าหนักมากกว่า 50 กิโลกรัมได้ทั้งหมด
จานวน 6 ตัว ขนาดน้าหนัก 5 – 10 กิโลกรัม จานวน 6 ตัว รายละเอียดดังนี้
เดือน
มกราคม
2559

กุมภาพันธ์
2559

ข้อมูลการเจริญเติบโต (ซม.)
รายละเอียด
ขนาด ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
59 59 59 59 59 59
รวบรวมปลากระเบนเพศ กว้าง 127 127 127 127 127 127
เมี ย ได้ 1 ตั ว ความกว้ า ง ยาว 130 130 130 130 130 130
และความยาวของล าตั ว
เท่ า กั บ 127, 130 ซม.
ตามลาดับสภาพปลาปกติ
รวบรวมปลากระเบนเพศ กว้าง 117 117 117 117 117 123
เมี ย ได้ 1 ตั ว ความกว้ า ง ยาว 120 120 120 120 120 120
และความยาวของล าตั ว
เท่ากั บ 117, 120 ซม.
ตามลาดับ สภาพปลาปกติ

รวบรวมปลากระเบนเพศผู้ กว้าง 118 118 118 118 118 121
ได้ 1 ตั ว ความกว้ า งและ ยาว 128 128 128 128 128 128
ความยาวของลาตัว เท่ากั บ
118, 128 ซม. ตามลาดับ
สภาพปลามี บ าดแผลตาม
ลาตัวเล็กน้อย
มีนาคม รวบรวมปลากระเบนเพศผู้ได้ 1 ตัว ความกว้างของลาตัว เท่ากับ 140 เซนติเมตร น้าหนัก 85 กิโลกรัม สภาพปลาผอมและ
2559 เป็นแผลตามลาตัว รักษาเป็นเวลา 2 สัปดาห์จึงตาย
พฤษภาคม รวบรวมปลากระเบนเพศเมียได้ 1 ตัว ความกว้างและความยาวของลาตัว เท่ากับ 120 เซนติเมตร น้าหนัก 60 กิโลกรัม
2559 สภาพปลาเป็นแผลตามลาตัวจานวนมาก ต่อมาไม่นานจึงตาย
กรกฎาคม
รวบรวมปลากระเบนเพศเมียได้ 1 ตัว ความกว้างและความยาวของลาตัว เท่ากับ 156,
2559
150เซนติเมตร ตามลาดับ สภาพปลาเป็นแผลตามลาตัวจานวนมาก อยู่ระหว่างการ
รักษาอาการบาดเจ็บ ปัจจุบันอาการดีขึ้นเป็นลาดับ

สิงหาคม
2559

การเพาะพันธุ์ปลากระเบนเจ้าพระยา สามารถเพาะพันธุ์ในบ่อซีเมนต์ได้โดยวิธีธรรมชาติให้พ่อแม่ปลากระเบนผสมกันเอง
แต่ต้องมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ปลากระเบนให้มีสุขภาพดีแข็งแรง รวมทั้งการจัดการคุณภาพน้าให้เหมาะสม จึงจะสามารถ
เพาะขยายพันธุ์ในบ่อซีเมนต์ได้

2. การวิจัยการเพาะพันธุ์
2.1 เพาะพันธุ์แบบธรรมชาติ คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลากระเบนที่สมบูรณ์ ไม่มีบาดแผล และสามารถรับอาหารที่
ให้ได้ จานวน 1 คู่ พ่อปลาความยาวเริ่มต้น 128 เซนติเมตร แม่ปลาความยาวเริ่มต้น 117 เซนติเมตร ให้อยู่ในบ่อซีเมนต์ขนาด
50 ตารางเมตร พื้น กระเบื้อง ให้อ าหารวันละ 1 ครั้ง ๆละ 1 กิโลกรัมต่ อปลา 1 ตั ว ชนิดอาหารปลาตะเพีย นสด ให้อ าการ
ตลอดเวลา การเปลี่ยนถ่ายน้าและทาความสะอาดบ่อ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง รวมทั้งวิเคราะห์คุณสมบัติของน้า เช่น ปริมาณออกซิเจน
ละลายน้า, pH ความกระด้างของน้า, แอมโมเนีย ด้วยวิธีไตเตรท
เริ่มจับคู่เพาะพันธุ์กระเบนเจ้าพระยา 31 พฤษภาคม 2558 พบว่าพ่อแม่พันธุ์เริ่มมีพฤติกรรมว่ายน้าจับคู่กัน
และพบรอยขีดข่วนด้านหลังของปลากระเบนเพศเมียตั้งแต่วันที่ 3 - 14 มิถุนายน 2559 หลังจากนั้นก็ไม่พบรอยขีดข่วนด้านหลัง

- 25 แม่ปลากระเบนอีกเลย ซึ่งลักษณะดัง กล่าวเป็นลักษณะที่บ่งบอกให้ทราบว่าปลากระเบนมีการผสมพันธุ์กันที่มีการศึกษาในปลา
กระเบนสวยงาม วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 แยกปลากระเบนเพศผู้ออกจากกระเบนเพศเมีย
2.2 พัฒนาการของแม่ปลากระเบนเจ้าพระยาที่ตั้งท้อง
2.2.1 ทาการวัดขนาดความกว้างส่วนด้านท้ายของแม่ปลาทุกสัปดาห์ รายละเอียดตามตาราง
วันที่
ความยาวบริเวณ
ส่วนท้อง (ซม.)

17 มิ.ย.
59

21 มิ.ย.
59

24 มิ.ย.
59

28 มิ.ย.
59

1 ก.ค.
59

5 ก.ค.
59

8 ก.ค.
59

19 ก.ค.
59

26 ก.ค.
59

90

92

94

96

100

106

108

112

119

2.2.2 ทาการอัลตาร์ซาวด์แม่ปลากระเบนเจ้าพระยา วันที่ 3 สิงหาคม 2559 พบว่าแม่ปลาตั้งท้อง
ชัดเจนอายุครรภ์ ประมาณ 2 เดือน รายละเอียดดังนี้

ภาพการใช้เครื่องอัลตาร์ซาวด์แม่ปลากระเบนเจ้าพระยาที่ตั้งท้อง

ภาพลักษณะลูกปลากระเบนที่อยู่ในท้อง (ศรชี้)

ลักษณะลูกปลากระเบนที่อยู่ในท้อง (ศรชี้)

ภาพจากการอัลตาร์ซาวด์ปลากระเบนเพศเมียอีกตัว
บริเวณตาแหน่งเดียวกัน

คุณภาพน้าเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลากระเบนเจ้าพระยา
ค่าที่วิเคราะห์
บ่อที่ 1 เพศเมียที่ตั้งท้อง

pH

DO
(ppm)

Alkalinity
(ppm)

Hardness
(ppm)

Ammonia
(ppm)

Transparency
(cm)

9

8

61

87

0.05

30

6

62

63

0.04

30

บ่อที่ 2 (จับคู่ผสมพันธุ์ 1 คู่) 8.9

- 26 ผลการทดลอง
ในเบื้องต้นยังไม่ประสบความสาเร็จในการเพาะพันธุ์ปลากระเบนราหูในบ่อปูนซีเมนต์ ซึ่งจากผลการอัลตาร์ซาวด์
ครั้งที่ 2(วันที่ 10 สิงหาคม 2560) ไม่พบลูกปลากระเบน อาจเป็นไปได้ว่าแม่ปลากระเบนแท้งลูกหรืออาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อม
ไม่เหมาะสมทาให้แม่ปลาเครียดมีผลทาให้ดดู ซึมลูกปลากระเบนกลับ
จากการทดลองครั้งนี้ ทาให้ทราบในเบื้องต้นว่า สามารถเพาะพันธุ์ปลากระเบนราหูในบ่อปูนซีเมนต์ได้ โดยวิธี
เลียนแบบธรรมชาติ แต่ยังติดปัญหาในการดูแลแม่พันธุ์ให้ปลาออกลูก ยังไม่สามารถดาเนินการได้เป็นผลสาเร็จ ควรมีการดาเนินการ
ศึกษาต่อไป

ภาพกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์กระเบนเจ้าพระยาในแหล่งน้าธรรมชาติ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา

กิจกรรมการขนย้าย การวัดขนาด และการตรวจสอบการตั้งท้องของแม่ปลากระเบนเจ้าพระยาโดยการอัลตาร์ซาวด์
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โครงการ Implementing country level project activities of
TPC/RAS/3511 in Thailand
ภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมประมง และ FAO
โครงการความร่วมมือ ด้านวิชาการระหว่างกรมประมงและ FAO ซึ่งกรมประมงได้ลงนามในหนังสือข้อตกลง ดาเนิน
โครงการ Implementing country level project activities of TPC/RAS/3511 in Thailand เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ซึ่ง
เป็นโครงการดาเนินการในระดับประเทศ ภายใต้โครงการระดับภูมิภาค Regional Initiative-Blue Growth-Pilot application of
aquaculture planning and management tool for sustainable growth in selected Southeast Asian countries
(TCP/RAS/3511) ภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมประมงและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) เพื่อ
สนับสนุนแผนงาน Blue Growth Initiative(BGL) ในเอเชียแปซิฟิกที่พัฒนาเครื่องมือช่วยในการจัดทาแผนบริหารจัดการด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ให้เกิดประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับบริบทของภูมิภาคนั้นๆ ยิ่งขึ้นและนาไปสู่ความยั่งยืนในการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า จานวน 3 เครื่องมือ (ในเขตพื้นที่ชัยนาท รับผิดชอบ 2 เครื่องมือ คือ 1.Ecological Carrying Capacity
assessment ในการประเมินศักยภาพของแหล่งน้าต่อการรองรับปริมาณการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้าน้อย 2. Farm level
biosecurity control ในการจัดทาแผนด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และนาประสบการณ์และ
บทเรียนที่ได้รับจากการทดลองประยุกต์ใช้เครื่องมือ จัดทาเป็นเอกสารและเผยแพร่ในระดับชาติและระดับภูมิภาคเพื่อขยายผลการใช้
งานต่อไปได้
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อทดลองประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ได้คัดเลือกไว้ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
2. นักวิชาการในหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ได้คัดเลือกไว้ใช้ในการบริหารจัดการด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่นได้
3. สามารถนาร่องใช้งานเครื่องมือได้สาเร็จในพื้นที่เปูาหมาย
4. สามารถนาประสบการณ์และบทเรียนที่ได้จากการใช้งานนาร่องเครื่องมือทั้ง 3 เครื่องมือมาจัดทาเป็นเอกสารและ
เผยแพร่ในระดับชาติและระดับภูมิภาคเพื่อขยายผลการใช้งานต่อไปได้
ระยะเวลาดาเนินการ : ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2560
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๑. Ecological Carrying Capacity asessment
(การประเมินศักยภาพแหล่งน้าต่อการรองรับปริมาณการเลี้ยงปลานิลในกระชังในแม่น้าน้อย จังหวัดชัยนาท)
แบบจาลองการประเมินศักยภาพของแหล่งน้าต่อการรองรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าศักยภาพด้านต่างๆ ที่ควรคานึงถึงใน
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (Inglis, Hayden and Ross, 2000)
1. ศักยภาพทางกายภาพ หมายถึง ปัจจัยทางกายภาพด้านสิ่งแวดล้อมและระบบของฟาร์ม
2. ศักยภาพด้านการผลิต หมายถึงศักยภาพการผลิตสัตว์น้าสูงสุดในฟาร์มการเพาะเลี้ยงในแต่ละขนาด
3. ศักยภาพด้านนิเวศ หมายถึง ปริมาณการผลิตสัตว์นาที
้ ่แหล่งน้าสามารถรองรับได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. ศักยภาพด้านสังคม หมายถึง จานวนเกษตรกรหรือพื้นที่การเพาะเลีย้ งสัตว์น้าที่สามารถจะพัฒนาได้ในแต่ละพื้นที่โดยไม่
ส่งผลกระทบด้านสังคม ไม่เกิดความขัดแย้ง
แบบจาลอง (Model) เพื่อพยากรณ์
1. Simple mass balance/flushing rate models เป็นแบบจาลองที่ประมาณค่ากระจายของปริมาณอาหารธาตุใน
ระบบหรือพื้นที่แหล่งน้า โดยการใช้สมดุลของมวล และอัตราการเปลี่ยนถ่ายน้าเป็นปัจจัยในการพยากรณ์ การเปลี่ยนถ่ายน้าสามารถ
คานวณจากระดับความสูงของปริมาณน้าขึ้นน้าลง หรือปริมาณการไหลของน้าที่เข้าและออกในระบบการควบคุมของประตูระบายน้า
2. Nutrient/organic matter dispersion and dilution เป็นแบบจาลองทีบ่งบอกความสัมพันธ์ของธาตุอาหารที่ชัดเจน
ภายในระบบของแหล่งน้า ซึ่งบ่งชี้ระดับการเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารและการกระจายของเสียและตะกอนในแต่ละองค์ประกอบ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : เพื่อประกอบการวิเคราะห์ในแบบจาลอง การประเมินศักยภาพของแหล่งน้าต่อการรองรับการเลี้ยง
ปลาในกระชัง แหล่งที่มาของข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลที่เก็บจากภาคสนาม เช่น คุณภาพน้า สุม่ เก็บอาหารเพื่อวิเคราะห์
2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร เช่น ข้อมูล FCR, ผลผลิต, รอบการเลีย้ ง ฯลฯ
3. ข้อมูลจากการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ เช่น ปริมาณฟอสฟอรัสรวม ไนโตรเจนรวม
4. องค์ประกอบของอาหารปลา
วิธีดาเนินการเก็บสุ่มตัวอย่างน้า
1. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล สุ่มเก็บตัวอย่างน้าเพื่อวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้า จานวน 3 ครั้ง เพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละฤดู
2. จุดสารวจเก็บตัวอย่างน้า สุม่ เก็บวิเคราะห์คุณภาพน้า จานวน 4 จุด (3 จุดทุกๆ 12 กม. สุ่มเก็บตัวอย่างจุดละ 3 ซ้า )
3. การสุ่มเก็บตัวอย่างน้าเพื่อประกอบการประเมินการละลายของธาตุอาหารจากการเลี้ยงปลาในกระชัง ในบริเวณที่มี
การเลีย้ งหนาแน่น
4. เลือกพื้นที่ที่มีจานวนกระชังและเลี้ยงปลาหนาแน่น
5. เลือกฟาร์มที่มีจานวนกระชังมากที่สุดเพื่อทาการเก็บตัวอย่างน้า
6. เก็บตัวอย่างน้าจากส่วนต้น (น้าเข้าสู่กระชัง)และส่วนท้าย (น้าออกจากกระชัง) ของกระชังจุดละ 3 ซ้า
วิธีดาเนินการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้า
1. สารวจประเภท ยี่ห้อ และขนาด ของอาหารสัตว์น้าที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใช้เลี้ยงและอนุบาลสัตว์น้าในกระชัง
2. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร 3 ขนาด ที่มียี่ห้อแตกต่างกัน ยกตัวอย่าง เช่น ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามเกษตรกรข้อมูลสาคัญ
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อประกอบการวิเคราะห์ในแบบจาลอง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา
และวิจารณ์ผล ได้แก่
- ชนิดสัตว์น้า จานวน และขนาดกระชังที่เลี้ยง
- ปริมาณปลาที่จับได้ (กก./กระชัง/รอบ)

-

- อัตราการปล่อยสัตว์น้า (ตัว/ลูกบาศก์เมตร)
- ระยะเวลาในการเลี้ยง (วัน)
- ปริมาณอาหารที่ให้ (กก./กระชัง/รอบ)

- จานวนผลผลิตสัตว์น้า (ตัว/กระชัง)
- จานวนสัตว์น้าที่ปล่อยลงกระชัง (ตัว/กระชัง)

- 29 ประโยชน์ของการศึกษาประเมินศักยภาพของแหล่งฯ
1. เนื่องจากที่ผ่านมายังมีข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งน้าต่อการรองรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าค่อนข้างน้อยที่สามารถ
สนับสนุนการกาหนดระเบียบปฏิบัติที่ครอบคลุมในภาพรวม
2. และข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันไม่สะท้อนความเป็นจริงในพื้นที่ ในขณะเดียวกันสถานการณ์
ในปั จ จุบั น มี ก ารเปลี่ ยนแปลงและแตกต่ า งไปจากอดี ต จึ งท าให้ ก ารก าหนดมาตรการยั งไม่ ค รอบคลุ มได้ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไป
3. ผลการศึกษาประเมินศักยภาพของแหล่งน้าต่อการรองรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้านี้จะเป็นข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อ
นาไปสู่การกาหนดนโยบายและปฏิบัติตามระเบียบพระราชกาหนด 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรมการประเมินศักยภาพแหล่งน้าต่อการรองรับปริมาณการเลี้ยงปลานิลในกระชังในแม่น้าน้อย
จังหวัดชัยนาท

ผู้เชี่ยวชาญ จาก FAO ร่วมกับผู้เชีย่ วชาญ นักวิชาการประมง ร่วมกันจัดทาแผนและปรับแบบสอบถามให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม การเลี้ยงปลานิลในกระชังในแม่น้าน้อย จังหวัดชัยนาท

ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพน้า

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สมั ภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อประกอบการวิเคราะห์ในแบบจาลอง
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๒. Farm level biosecurity control
(การจัดทาแผนด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท)
ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในประเทศไทย มีความสาคัญทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเป็น
อย่างมาก และมีความเจริญก้าวหน้าพัฒนารูปแบบการเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง จากการเลี้ยงแบบธรรมชาติ พัฒนาจนกระทั่งสามารถเลี้ยง
สัตว์น้าในพื้นที่จากัด เช่น ในบ่อคอนกรีต บ่อดิน และในกระชัง ที่ความหนาแน่นสูงได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ปลานิลเป็นปลาที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและนอกประเทศอย่างมาก ทาให้
เกษตรกรขยายพื้นที่การเลี้ยงปลานิลเพิ่มมากขึ้น การเลี้ยงในกระชังในแหล่งน้าธรรมชาติเป็นจานวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาตามมา
คุณภาพน้าของแหล่งน้าจากการให้อาหารมากรวมทั้งการขับถ่ายของเสียของสัตว์น้าเอง ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศน์
ของแหล่งน้า
การเลี้ยงปลานิลในกระชัง เกษตรกรมักประสบปัญหาปลาอ่อนแอและเกิดโรคต่างๆได้ง่าย เนื่องจากมีการพัฒนาการเลี้ยง
โดยการเลี้ยงปลาในอัตราที่ความหนาแน่นสูง ส่งผลให้มีการสะสมสารอินทรีย์ จากการขับถ่ายและเศษอาหารที่เหลือ การเลี้ยงปลา
นิลในกระชังในแมํน้ําจัดเป็นฟาร์มแบบกึ่งเปิด และมีการเลี้ยงปลาในกระชังรํวมกันในแมํน้ําแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ จึงควรมี
การจัดทํารํวมกันระหวํางฟาร์มที่เลี้ยงปลาในกระชังรํวมกันในแมํน้ํา เพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยงของการเกิดโรคในพื้นที่ซึ่งจะมีผล
ตํอปริมาณผลผลิตของแตํละฟาร์ม โดยมีเปูาหมายในการจัดการความเสี่ยงของโรคที่อาจเข๎ามาและการแพรํกระจายภายในและ
ภายนอกฟาร์ม รวมทั้งขั้นตอนและวิธีดําเนินการกรณีเกิดการระบาดของโรค ปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎องและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นแนวทางการจัดทาแผนความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มเลี้ยงปลานิลในกระชัง จึงมีความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อใช้
เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการปฏิบัติอย่างถูกวิธี เพื่อให้การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังมีประสิทธิภาพปลอดจากการเกิดโรค หรือลด
ความสูญเสียกรณีเกิดโรคระบาด รวมทั้งเป็นอาชีพที่ยั่งยืนในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการแผนความปลอดภัยทางชีวภาพของ
การเลีย้ งปลานิลในกระชัง แม่น้าน้อย โดยมีแผนการลดความเสี่ยงของการเกิดและการแพร่กระจายของโรคภายในฟาร์ม รวมทั้งการ
ติดต่อของโรคสู่ฟาร์มข้างเคียง และมีแผนการบริหารจัดการกรณีสัตว์น้าเกิดโรคอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งการลดการใช้สารเคมีและ
รักษาสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอย่างยั่งยืน
2. เพื่อทดสอบและประเมินเครื่องมือการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพของการเลี้ยงปลานิลในกระชัง แม่น้าน้อย
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
1. รับสมัครเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งปลาในกระชังแม่น้าน้อยจานวน 25 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการแผนความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของการเลี้ยงปลานิลในกระชัง แม่น้าน้อย
2. ให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่เข้าร่วมโครงการ และร่วมกันจัดทาแผนบริหารจัดการแผนความปลอดภัย
ทางชีวภาพของการเลี้ยงปลานิลในกระชังของเกษตรกรแต่ละราย เพื่อเป็นคู่มือการดาเนินงานของฟาร์มในช่วงปกติ หรือในช่วงที่เกิด
การระบาดของโรคหรือการวิเคราะห์ความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มที่ทาโดยปกติ ตลอดจนการออกใบรับรอง หรือวัตถุประสงค์
อื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้จริงและเข้าถึงได้ง่ายเมื่อมีการเกิดโรคเป็นคู่มือสาหรับผู้จัดการฟาร์ม และผู้ที่มีอานาจตัดสินใจในฟาร์ม
หรือที่ปรึกษาด้านสุขภาพปลาและเจ้าหน้าที่แผนความปลอดภัยทางชีวภาพนี้ จัดทาในรูปแบบตารางสาหรับตรวจสอบความปลอดภัย
ทางชีวภาพในฟาร์ม ตั้งแต่การออกแบบฟาร์ม การดาเนินการ การจัดการเส้นทางการเข้ามาของโรคและการแพร่กระจายของโรคโดย
คน สัตว์ เครื่องมือ ยานพาหนะ น้า ของเสีย และอาหาร การตรวจสอบเฝูาระวังสุขภาพปลาและแผนการดาเนินการโดยทันทีเมื่อ
เกิดโรค

- 31 3. เจ้าหน้าที่โครงการ ออกตรวจติดตามการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยทางชีวภาพของเกษตรกรทุกรายเดือนละ
1 ครั้ง จานวน 3 เดือน (กรกฎาคม, สิงหาคมและกันยายน) เพื่อให้ข้อเสนอแนะและคาแนะนาให้การเลี้ยงปลานิลในกระชังมีความ
ปลอดภัยทางชีวภาพเป็นไปตามแผนที่วางไว้
4. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของโครงการบริหารจัดการแผนความปลอดภัยทางชีวภาพของการเลี้ยงปลานิลในกระชัง
แม่น้าน้อย
ผลการดาเนินการ
สรุปผลการดาเนินการออกตรวจติดตามครั้งที่ 3 กิจกรรม ตรวจติดตามเกษตรกร (ครั้งที่ 3) จานวน 25 ราย ในระหว่าง
วันที่ 5 - 8 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต ๙ (ชัยนาท) ออกติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการ โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรเป็นรายบุคคล ณ บริเวณที่เกษตรกรทาการเลี้ยงปลา(บริเวณกระชัง) สรุปผลการดาเนินการ
ดังนี้
1. ความรู้เรื่องการให้อาหาร : จากการให้คาแนะนาด้านการให้อาหารปลา ให้ปรับเปลี่ยนการให้อาหาร จากเดิมให้ปลา
กินจนอิ่มหรือสังเกตการณ์กินอาหาร เปลี่ยนเป็นให้ตามน้าหนักตัวปลาโดยมีการคานวณปริมาณที่เหมาะสมก่อนให้อาหาร และมีการ
บันทึกข้อมูลปริมาณและจานวนครั้งในการให้อาหาร ซึ่งมีเกษตรกรที่ทดลองเลี้ยง จานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 ของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ
2. ความรู้เรื่องคุณภาพน้า : เมื่อเกษตรกรได้รับมอบชุดวิเคราะห์คุณภาพน้าจากเจ้าหน้าที่ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ
80 ทาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าและบันทึกผลการวิเคราะห์อย่างสม่าเสมอ ส่วนเกษตรกรร้อยละ 20 กล่าวว่าคุณภาพน้า
เหมือนกันทุกๆวัน จึงตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าในช่วงแรกๆที่ส่งมอบชุดวิเคราะห์คุณภาพน้า
3. ความรู้เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพภายในฟาร์ม : เกษตรกรร้อยละ 40 เมื่อได้รับการอบรมแล้ว
ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนลักษณะการเลี้ยง เกษตรกรให้เหตุผลว่าไม่น่าจะมีความแตกต่างกัน เช่น การล้างมือก่อนหรือหลังทางาน
หรือการแยกสวิงระหว่างปลาปุวยและปลาปรกติ เนื่องจากเกษตรกรคิดว่าปัญหาหลักของการเลี้ยงปลาเกิดจากน้า ซึ่งเกษตรกร
ไม่สามารถควบคุมคุณภาพน้าได้ เกษตรกรร้อยละ 60 ปรับเปลี่ยนการกาจัดปลาตายและวัชพืชน้าด้วยวิธีอื่นๆ เช่น ช้อนตักปลาตาย
ให้เป็ด ไก่ กิน เป็นต้น
4. เจ้าหน้าที่มอบแผนของโครงการฯ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ : ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 70 กล่าวว่าจะกลับไป
อ่านและทบทวนกิจกรรมที่กระทาในฟาร์ม

- 32 ภาพกิจกรรมการจัดทาแผนด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

ผู้เชี่ยวชาญ จาก FAO ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการประมง ร่วมกันจัดทาแผนและปรับแบบสอบถามให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
การเลี้ยงปลานิลในกระชังในแม่น้าน้อย จังหวัดชัยนาท

ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการร่วมจัดทาแผนฯ ของแต่ละฟาร์มพร้อมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเกิดโรคสัตว์น้า การรักษาและการปูองกันการเกิดโรคโดยวิทยากรจากกองวิจัยโรคสัตว์น้า กรมประมง)

กิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการ สัมภาษณ์เกษตรกรเป็นรายบุคคลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามแผนฯ พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะและคาแนะนาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แจกเอกสารและน้ายาทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้า DO, pH, Thermometer
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งานวิจัย
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง
กิจกรรมวิจัยประยุกต์

1. การอนุบาลลูกปลาสลิดขนาด 2-3 เซนติเมตรให้ได้ขนาด 5-7 เซนติเมตร ในบ่อดิน
ที่มีระบบการเติมออกซิเจน
( Nursing of Snakeskin Gouramy, Trichogaster pectoralis (Regan, 1910) Fingerling 2-3 cm
up to 5-7 cm in Earthen Pond by Using Aeration System )
ชูชาติ ผิวเผือก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 9 (ชัยนาท)
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาอั ต ราการเจริ ญ เติ บ โต อั ต ราการรอดตาย และต๎ น ทุ น ผลตอบแทนจากกการอนุ บ าลลู ก ปลาสลิ ด ขนาด
2-3 เซนติเมตร จนได๎ 5-7 เซนติเมตร ในบํอดินที่มีระบบการให๎อากาศเปรียบเทียบกับการไมํให๎อากาศ ใช๎บํอขนาด 800 ตารางเมตร
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสระแก๎ว และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
เพชรบุรี โดยเริ่มทดลองอนุบาลลูกปลาสลิดขนาดที่มีขนาดความยาวเริ่มต๎นเฉลี่ย 2.49±0.20 เซนติเมตร น้ําหนักเริ่มต๎นเฉลี่ย
0.16±0.01 กรัม ให๎ได๎ขนาดความยาวเฉลี่ย 5-7 เซนติเมตร ให๎อาหารผงระดับโปรตีนไมํต่ํากวํา 40 เปอร์เซ็น ให๎กินในอัตราร๎อยละ 7
ของน้ําหนักปลาวันละ 2 ครั้ง และให๎ไรแดงเสริมสัปดาห์ละ 5 กิโลกรัมทุกชุดการทดลอง เมื่อลูกปลามีความยาวเฉลี่ย 5-7 เซนติเมตร
ขึ้นไปจึงยุติการทดลอง
ผลการทดลองพบวําลูกปลาที่อนุบาลในชุดการทดลองที่มีระบบการให๎อากาศ ใช๎เวลาในการอนุ บาล 7 สัปดาห์ (49วัน)
จึงยุติการการทดลอง ได๎ลูกปลาที่มีความยาวเฉลี่ย 6.37±0.20 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 3.10±0.15 กรัม ความยาวเพิ่มตํอวันเฉลี่ย
0.08±0.002 เซนติเมตรตํอวัน น้ําหนักเพิ่มตํอวันเฉลี่ย 0.06±0.003 กรัมตํอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย 6.08±0.04
เปอร์เซ็นต์ตํอวัน รวมทั้งมีอัตรารอดตายเฉลี่ย 77.061.79 เปอร์เซ็นต์ สํวนการอนุบาลในชุดการทดลองที่ไมํมีระบบการให๎อากาศ
ได๎ลูกปลามีความยาวเฉลี่ย 6.58±0.23 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 2.71±0.24 กรัม ความยาวเพิ่มตํอวันเฉลี่ย 0.08±0.003 เซนติเมตรตํอ
วัน น้ําหนักเพิ่มตํอวันเฉลี่ย 0.05±0.005 กรัมตํอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย 5.73±0.24 เปอร์เซ็นต์ตํอวัน รวมทั้งมี
อัตรารอดตายเฉลี่ย 77.471.10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อทดสอบทางสถิติพบวําอัตราการเจริญเติบโตทั้งด๎านความยาวและน้ําหนัก รวมทั้ง
อัตราการรอดตาย ของลูกปลาในทั้งสองชุดการทดลองไมํแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05)
การศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนของการอนุบาลลูกปลาทั้ง 2 ชุดการทดลอง พบวํามีต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย 13,558.13 และ
11,603.50 บาทตํอบํอ มีจุดคุ๎มทุนราคาขายเฉลี่ย 0.44±0.02 และ 0.37±0.05 บาทตํอตัว มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 10540.67±386.74 และ
12473.84±914.20 บาทตํอบํอ และมีกําไรสุทธิตํอวันเฉลี่ย 215.12±6.14 และ 254.57±13.06 บาทตํอบํอตํอวัน ตามลําดับ
คาสาคัญ : ปลาสลิด อนุบาล ให๎อากาศ
*ผู๎รับผิดชอบ : หมูํ 5 ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร 0 5640 5060

- 34 คานา
ปลาสลิด หรือปลาใบไม๎ เป็นปลาน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์วํา Trichogaster pectoralis
(Regan, 1910) ชื่อสามัญวํา Snakeskin Gouramy มีแหลํงเลี้ยงที่สําคัญอยูํในภาคกลาง ได๎แกํ จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม และ ฉะเชิงเทราปี 2554 มีพื้นที่เลี้ยงปลาสลิดทั้งสิ้น 128,262 ไรํ 5,842 ฟาร์ม ผลผลิตรวม 33,300 ตัน มูลคํา
1,862,998 ล๎านบาทคิดเป็นร๎อยละ 6.14 ของมูลคําสัตว์น้ําจืดทั้งหมด (กรมประมง, 2557) ผลผลิตจากการเลี้ยงเฉลี่ย 259 กิโลกรัมตํอไรํ
แม๎ในบางพื้นที่ เชํนจังหวัดสมุทรสาคร และ ฉะเชิงเทรา ซึ่งเริ่มมีการเลี้ยงปลาสลิดแบบพัฒนา แตํผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํก็ยังอยูํในระดับ
503 กิโลกรัมตํอไรํ (สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร, 2556) และ 512 กิโลกรั มตํอไรํ (สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2556)
ตามลําดับ เนื่องมาจากในการเลี้ยงปลาสลิด เกษตรกรจะเพาะพันธุ์ปลาสลิดโดยปลํอยพํอแมํพันธุ์ปลาลงบํอที่เตรียมไว๎ แล๎วทําการ
กระตุ๎นพํอแมํพันธุ์ให๎ผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติด๎วยการสูบน้ําใหมํเข๎าบํอ การฟันหญ๎า การหมักน้ํา ฯลฯ ทําให๎ได๎ลูกปลาใน
ปริมาณที่ไมํแนํนอน ไมํทราบอัตรารอดตายของลูกปลา จึงไมํสามารถคาดเดาจํานวนผลผลิตได๎ วิธีแก๎ไขปัญหาที่เกษตรกรนิยมใช๎คือ
การปลํอยพํอแมํพันธุ์ให๎มากขึ้น หรือซื้อลูกปลามาปลํอยเสริม ปัญหาที่ตามมาคือ ปลาในบํอจะมีความหนาแนํนมากเกิน ปลาที่ได๎จะมี
ขนาดแตกตํางกันทําให๎ขายไมํได๎ราคา
ปัจจัยสําคัญที่จะทําให๎การเลี้ยงปลาสลิดแบบพัฒนาประสพผลสําเร็จ คือ ลูกพันธุ์ที่มีความแข็งแรง และทราบจํานวนที่
แนํนอน เพื่อสามารถวางแผนการผลิต และนําข๎อมูลมาประเมินผลผลิตได๎อยํางใกล๎เคียงความเป็นจริง ดังนั้น การใช๎ลูกพันธุ์ปลาที่มี
ขนาดใหญํขึ้น ชํวยให๎มีอัตราการรอดตายสูง และใช๎ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้นลง
คุณภาพของน้ําทั้งทางด๎านเคมี ด๎านชีวภาพ และด๎านกายภาพ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเจริญเติบโต และสุขภาพของ
สัตว์น้ํา ดังนั้น ความสําเร็จในการอนุบาลลูกปลาจึงขึ้นกับการจัดการสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะสม เพื่อให๎ปลาเจริญเติบโตรวดเร็ว
โดยมีต๎นทุนต่ําที่สุด ถึงแม๎วําสิ่งแวดล๎อมที่สัตว์น้ําอาศัยอยูํจะเป็นระบบที่มีความซับซ๎อน มีตัวแปรหลายอยํางที่มีผลตํอคุณภาพ
ของน้ํา แตํปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยูํในน้ํา คือตัวแปรสําคัญที่วิกฤตที่สุด และต๎องมีการตรวจวัดอยํางตํอเนื่องในระบบการเลี้ยง
สัตว์น้ํา เพราะเนื่องจากความจริงที่วํากระบวนการเผาผลาญอาหารแบบใช๎อากาศ (aerobic metabolism) ของปลาต๎องใช๎ออกซิเจนที่ละลายในน้ํ า
(Timmons et al., 2002)
ดังนั้น การศึกษาการอนุบาลลูกปลาสลิดขนาด ๒-๓ เซนติเมตรด๎วยการเติมอากาศลงในน้ําจะเป็นข๎อมูลเบื้องต๎นสําหรับ
เกษตรกรในการตัดสินใจที่จะผลิตพันธุ์ปลาสลิดขนาด ๕-๗ เซนติเมตร เพื่อใช๎สําหรับสํงเสริมการเลี้ยงปลาสลิดแบบพัฒนาในบํอ
ขนาดเล็กในอนาคตตํอไป
การศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนของการอนุบาลลูกปลาทั้ง 2 ชุดการทดลอง พบวํามีต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย 13,558.13 และ
11,603.50 บาทตํอบํอ มีจุดคุ๎มทุนราคาขายเฉลี่ย 0.44±0.02 และ 0.37±0.05 บาทตํอตัว มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 10540.67±386.74 และ
12473.84±914.20 บาทตํอบํอ และมีกําไรสุทธิตํอวันเฉลี่ย 215.12±6.14 และ 254.57±13.06 บาทตํอบํอตํอวัน ตามลําดับ
วัตถุประสงค์
เพื่อศึ กษาอั ตราการเจริญ เติบโต อัต ราการรอดตาย และต๎นทุ นผลตอบแทน จากการอนุ บาลลูกปลาสลิ ดขนาด 2 -3
เซนติเมตร จนได๎ขนาด 5-7 เซนติเมตรในบํอดิน ที่มีระบบการเติมออกซิเจน

- 35 วิธีการดาเนิน
1. แผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุํมบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design) ทดลองอนุบาลลูกปลาสลิดใน
บํอดินผนังคอนกรีต โดยแบํงหนํวยทดลองเป็น 3 บล็อกตามที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 3 แหํง บล็อกละ 2 ชุดการ
ทดลอง
ชุดการทดลองที่ 1 ให๎อากาศโดยใช๎เครื่องตีน้ําขนาด 3 แรงม๎า 12 ชั่วโมงตํอวัน
ชุดการทดลองที่ 2 ไมํให๎อากาศ
หนํวยทดลองใช๎บํอดินผนังซีเมนต์ขนาด 800 ตารางเมตร จํานวน 6 บํอ แตํละบํอใสํน้ําลึก 1 เมตร แบํงเป็นบล็อกตามที่ตั้ง
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดที่รํวมทําการวิจัย ดังนี้
บล็อกที่ 1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท

จํานวน 2 บํอ

บล็อกที่ 2

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสระแก๎ว จํานวน 2 บํอ

บล็อกที่ 3

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี

จํานวน 2 บํอ

2. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
2.1 บํอทดลอง ใช๎บํอดินผนังซีเมนต์ขนาด 800 ตารางเมตร จํานวน 6 บํอ แตํละบํอใสํน้ําลึก 1 เมตร แบํงเป็นบล็อกตาม
ที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดที่รํวมทําการวิจัย ทําการเตรียมบํอทดลองโดยสูบน้ําให๎แห๎ง และโรยปูนขาว 10 กิโลกรัม
ตํอบํอ เพื่อปรับสภาพดิน ตากบํอทิ้งไว๎ 3 วัน จากนั้นเติมน้ําเข๎าโดยผําผ๎ากรองขนาด 22-24 ชํองตาตํอนิ้ว เติมน้ําให๎มีความลึก
ประมาณ 80 เซนติเมตร
2.2 เครื่องเพิ่มอากาศ ใช๎เครื่องตีน้ําขนาดกําลังมอเตอร์ 3 แรงม๎า มีใบพัด 4 วง วงละ 6 ใบจํานวน 3 เครื่อง โดยใสํลงในบํอ
ดินผนังซีเมนต์ขนาด 800 ตารางเมตรแตํละบล็อก จํานวนบล็อกละ 1 เครื่อง ในชุดการทดลองที่ให๎อากาศให๎เปิดเครื่องตีน้ําในเวลา
18.00 - 06.00 น.
2.3 ปลาทดลอง นําลูกปลาสลิดที่มีขนาด 2-3 เซนติเมตรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสมุทรปราการ เป็นลูกที่
เพราะในรุํนเดียวกันมีขนาดและน้ําหนักใกล๎เคียงกัน แล๎วปลํอยลูกปลาลงอนุบาลในบํอดินผนังซีเมนต์ขนาด 800 ตารางเมตรบํอละ
40,000 ตัว (ความหนาแนํน 50 ตัวตํอตารางเมตร)
2.4 อาหารทดลอง ใช๎อาหารผงระดับโปรตีนไมํต่ํากวําร๎อยละ 40 ในอัตราร๎อยละ 7 ของน้ําหนักปลา ให๎อาหารปลา
วันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 และ 15.00 น. และให๎ไรแดงเสริมในอัตรา 5 กิโลกรัมตํอบํอตํอสัปดาห์
2.5 เก็บข๎อมูลเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตโดยการสุํมชั่งน้ําหนักและวัดขนาดของปลาจํานวน 100 ตัวตํอบํอ(ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ของการประมาณคําเฉลี่ยประชากรแบบประมาณคําเป็นชํวงด๎วยจํานวนตัวอยํางสุํม 100 ตัวอยําง จะได๎คําการ
แจกแจงแบบ t ที่ใช๎ประมาณคําแทนการแจกแจงแบบ z = 1.99 ซึ่งมีคําใกล๎เคียงกับคําจํานวนตัวอยํางอนันต์ () ที่มีคํา = 1.96
อยํางมาก) ใช๎เครื่องชั่งไฟฟูาทศนิยม 2 ตําแหนํง และวัดความยาว (total length) ปลาด๎วย Digital Vernier ทุก ๆ สัปดาห์จนลูก
ปลามีขนาด 5-7 เซนติเมตร จึงสิ้นสุดการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการทดลองทําการตรวจนับจํานวนปลาที่เหลือรอดทั้งหมดในแตํละบํอ
พร๎อมทั้งบันทึกขนาดความยาวและน้ําหนักรายตัวของปลาทดลองจํานวนบํอละ 400 ตัว (จํานวนตัวอยํางสุํม 400 ตัว ได๎จากการ
คํานวณคําตามสูตรการคํานวณขนาดกลุํมตัวอยํางของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% คําความคลาดเลื่อนที่ 5%
จากจํานวนประชากรสูงสุดที่ดําเนินการ 40,000 ตัว มีคําจํานวนตัวอยํางสุํมที่คํานวณได๎เทํากับ 396 ตัว จึงกําหนดคําจํานวนตัวอยําง
สุํมชั่งวัดเทํากับ 400 ตัว)

- 36 2.6 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ระหวํางการทดลองมี การเปลี่ยนถํายน้ําร๎อยละ 20 ทุ กๆ 7 วัน และทําการวิเคราะห์
คุณสมบัติของน้ําวันละ 1 ครั้งเวลา 09.00 น. ประกอบด๎วยพารามิเตอร์ที่ดําเนินการ ดังนี้
- อุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส) โดยใช๎เทอร์โมมิเตอร์
- ความเป็นกรดดําง (pH) โดยใช๎ pH Meter
- ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย (มิลลิกรัมตํอลิตร) โดยใช๎ DO Meter ยี่ห๎อ YSI รุํน 52
- ความเป็นดําง (alkalinity) (มิลลิกรัมตํอลิตร) โดยใช๎วิธีไตเตรทตามไมตรี และจารุวรรณ (2528)
- ความเป็นกระด๎าง (hardness) (มิลลิกรัมตํอลิตร) โดยใช๎วิธีไตเตรทตามไมตรี และจารุวรรณ (2528)
- แอมโมเนียรวม (total ammonia) (มิลลิกรัมตํอลิตร) โดยวิธี Phenate method ด๎วย Spectrophotometer
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 การเติบโตของลูกปลา การศึกษาครั้งนี้ได๎เปรียบเทียบตัวชี้วัดด๎านการเจริญเติบโตของลูกปลาสลิดโดยมุํงเน๎นเฉพาะ
ด๎ า นการเปลี่ ย นแปลงของความยาวลู ก ปลาเป็ น หลั ก มากกวํ า การเปลี่ ย นแปลงของน้ํ า หนั ก ปลา โดยมี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ทํ า การศึ ก ษา
ประกอบด๎วย
3.1.1 ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร)
3.1.2 น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม)
3.1.3 น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตํอวัน (average daily weight gain, DWG)
น้ําหนักสุดท๎ายเฉลีย่ - น้ําหนักเริ่มต๎นเฉลีย่
=
ระยะเวลาทดลอง
3.1.4 ความยาวเพิ่มตํอวันเฉลี่ย (average daily length gain; เซนติเมตรตํอวัน)
ความยาวสุดท๎ายเฉลี่ย – ความยาวเริ่มต๎นเฉลี่ย
ระยะเวลาทดลอง
3.1.5 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ(specific growth rate, SGR)
=

(ln น้ําหนักปลาสุดท๎ายเฉลี่ย - ln น้ําหนักปลาเริ่มต๎นเฉลี่ย)
ระยะเวลาทดลอง
3.2 อัตราการรอดตาย (survival rate, SR)
=

X 100

จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
จํานวนปลาเริ่มต๎น
3.3 อัตราแลกเนื้อ (feed conversion ratio, FCR)
=

=

น้ําหนักอาหารแห๎งที่ปลากิน
น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น

3.4 การกระจายของขนาดปลา (size frequency distribution) ได๎แจกแจงความถี่ของขนาดความยาวในแตํละชุดการ
ทดลองออกเป็น 4 ขนาด โดยมีอันตรภาคชั้นความยาวเทํากับ 1 เซนติเมตรมีพิสัยความยาวอยูํระหวําง 4.0-7.9 เซนติเมตร แล๎ว
เปรียบเทียบกระจายของขนาดปลาด๎วยการเปรียบเทียบสัดสํวนของจํานวนปลาในแตํละอันตรภาคชั้นความยาวของแตํละคูํ ชุดการ
ทดลองด๎วยการวิเคราะห์คําความแปรปรวนตามวิธีการทดสอบไค-สแควร์
3.5 ต๎ น ทุ น และผลตอบแทน นํ า ข๎อ มู ล รายการคํ าใช๎ จํ า ยทั้ งหมดที่เ ป็ น ต๎ น ทุ น ของการอนุ บ าลลู ก ปลาสลิ ด จากขนาด
2-3 เซนติเมตร ให๎ได๎ขนาด 5-7 เซนติเมตร มาจําแนกประเภทคําใช๎จําย แล๎วทําการวิเคราะห์และเปรียบเทียบต๎นทุนการผลิต

- 37 และนําข๎อมูลราคาจําหนํายลูกปลาสลิดที่อ๎างอิงตามราคาจําหนํายของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (จากการสอบถาม
ข๎อมูลสํวนบุคคล) มาคํานวณรายได๎และผลตอบแทนที่ได๎จากการทดลอง โดยการวิเคราะห์ต๎นทุนและผลตอบแทนอ๎างอิงตามวิธีรของ
สมศักดิ์ (2530) และ Kay (1986) ดังนี้
3.5.1 จุดคุ๎มทุน (บาทตํอตัว)

=

ต๎นทุนทั้งหมด
ต๎นทุนผันแปร

=
=

ต๎นทุนคงที่
=
คํ า เสี ย โอกาสในการลงทุ น =

คําเสื่อมราคา
3.5.2 รายได๎ทั้งหมด

=
=

ต๎นทุนทั้งหมด
จํานวนปลาที่ได๎ทั้งหมด
ต๎นทุนคงที่ + ต๎นทุนผันแปร
คําพันธุ์ปลา + คําอาหาร + คําปุ๋ยและสารเคมี
+ คําแรงงาน + คําน้ํามันเชื้อเพลิง + คําเสียโอกาสในการลงทุน
คําเสื่อมราคาอุปกรณ์ + คําเสียโอกาสในการลงทุน
คํ า นวณจากอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากประจํ า ประเภท 3 เดื อ น ปี 2559
ที่อัตราร๎อยละ 0.90 ของการลงทุนทุกประเภทของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (http://www. baac.or.th)
คิดโดยวิธีเส๎นตรงโดยกําหนดมูลคําซากเป็นศูนย์เมื่อหมดอายุการใช๎งาน
จํานวนผลผลิต (ตัว) X ราคาผลผลิตที่จําหนํวย (บาทํอตัว)

ราคาผลผลิ ต ที่ นํ า มาใช๎ คํ า นวณในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ อ๎ า งอิ ง จากราคาจํ า หนํ า ยลู ก ปลาสลิ ด ของเกษตรกรในพื้ น ที่
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีราคาที่ใช๎อ๎างอิง 2 ขนาด คือ 1) ลูกปลาขนาด 3.5 เซนติเมตร มีราคาจําหนํายตัวละ 0.60 บาท และ
2) ลูกปลาขนาด 5-7 เซนติเมตร มีราคาจําหนํายตัวละ 0.80 บาท
3.5.3 รายได๎สุทธิ
= รายได๎ทั้งหมด – ต๎นทุนผันแปร
3.5.4 กําไรสุทธิ
= รายได๎ทั้งหมด – ต๎นทุนทั้งหมด
3.5.5 กําไรสุทธิตํอวัน

=

กําไรสุทธิ
จํานวนวันที่ดําเนินการ

ผลการศึกษา
1. การเจริญเติบโต
1.1 ความยาวเฉลี่ย
การเจริญเติบโตของลูกปลาสลิดที่ทดลองอนุบาลในบํอดินขนาดพื้นที่ 800 ตารางเมตร ด๎วยอัตราปลํอย 50 ตัวตํอตาราง
เมตร (40,000 ตัวตํอบํอ) ความยาวปลาเริ่มต๎นเฉลี่ยเทํากับ 2.49±0.20 เซนติเมตร เมื่ออนุบาลเป็นเวลา 49 วัน พบวําในชุดการ
ทดลองที่ ให๎อากาศมีความยาวตั วเฉลี่ย แตํละสั ปดาห์เ ทํากับ 3.02±0.53, 3.69±0.56, 4.27±0.53, 4.60±0.42, 5.18±0.38,
5.60±0.25 และ 6.37±0.20 เซนติเมตร ตามลําดับ และมีความยาวเพิ่มเมื่อสิ้นสุดการทดลองเทํากับ 3.88 เซนติเมตร ในขณะที่ชุด
การทดลองที่ไมํให๎อากาศมีความยาวตัวเฉลี่ยแตํละสัปดาห์เทํากับ 3.11±0.08, 3.53±0.30, 4.11±0.25, 4.50±0.17, 4.78±0.11,
5.34±0.37 และ 6.58±0.23 เซนติเมตร ตามลําดับ และมีความยาวเพิ่มเมื่อสิ้นสุ ดการทดลองเทํากับ 4.09 เซนติเมตร โดยมี
ความยาวเฉลี่ ยและความยาวเพิ่ม เมื่ อสิ้ น สุด การทดลองในทั้ง 2 ชุด การทดลองไมํ แ ตกตํา งกัน ที่ค วามเชื่ อ มั่น 95 เปอร์ เซ็ น ต์
(ตารางที่ 1)

- 38 ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตด๎านความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของลูกปลาสลิดในแตํละสัปดาห์จนสิ้นสุดการทดลอง
เป็นระยะเวลา 49 วัน
ชุดการทดลอง
ความยาวตัวเฉลี่ย (เซนติเมตร)
ให๎อากาศ
ไมํให๎อากาศ
a
ความยาวเริ่มต๎น
2.49±0.20
2.49±0.20a
ความยาวสัปดาห์ที่ 1
3.02±0.53a
3.11±0.08a
ความยาวสัปดาห์ที่ 2
3.69±0.56a
3.53±0.30a
ความยาวสัปดาห์ที่ 3
4.27±0.53a
4.11±0.25a
ความยาวสัปดาห์ที่ 4
4.60±0.42a
4.50±0.17a
ความยาวสัปดาห์ที่ 5
5.18±0.38a
4.78±0.11a
ความยาวสัปดาห์ที่ 6
5.60±0.25a
5.34±0.37a
ความยาวสัปดาห์ที่ 7
6.37±0.20a
6.58±0.23a
หมายเหตุ คําเฉลี่ยในแนวนอนที่กํากับด๎วยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตํางกันแสดงความแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05)
1.2 น้าหนักเฉลี่ย
การเจริญเติบโตของลูกปลาสลิดที่ทดลองอนุบาลในบํอดินขนาดพื้นที่ 800 ตารางเมตร ด๎วยอัตราปลํอย 50 ตัวตํอตาราง
เมตร (40,000 ตัวตํ อบํอ ) น้ํ าหนั กเริ่ มต๎น เฉลี่ ยเทํ ากับ 0.16±0.01 กรัม เมื่ ออนุ บาลเป็น เวลา 49 วั น พบวํา ในชุ ดการทดลอง
ที่ให๎อากาศมีน้ําหนักตัวเฉลี่ยแตํละสัปดาห์เทํากับ 0.58±0.12, 1.03±0.11, 1.26±0.08, 1.58±0.07, 2.07±0.12, 2.45±0.09 และ
3.10±0.15 กรัม ตามลําดับ และมีน้ําหนักเพิ่มเมื่อสิ้ นสุดการทดลองเทํากับ 2.94 กรัม ในขณะที่ชุดการทดลองที่ไมํให๎อากาศมี
น้ําหนักตัวเฉลี่ยแตํละสัปดาห์เทํากับ 0.51±0.06, 0.80±0.16, 1.10±0.10, 1.31±0.06, 1.61±0.11, 2.17±0.30 และ 2.71±0.24
กรัม ตามลําดับ และมีน้ําหนักเพิ่มเมื่อสิ้นสุดการทดลองเทํากับ 2.55 กรัม โดยมีน้ําหนักเฉลี่ยและน้ําหนักเพิ่ม เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
ในทั้ง 2 ชุดการทดลองไมํแตกตํางกันที่ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2 )
ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตด๎านน้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของลูกปลาสลิดในแตํละสัปดาห์จนสิ้นสุดการทดลอง เป็นระยะเวลา 49 วัน
ชุดการทดลอง
น้ําหนักตัวเฉลีย่ (กรัม)
ให๎อากาศ
ไมํให๎อากาศ
น้ําหนักเริ่มต๎น
0.16±0.01a
0.16±0.01a
น้ําหนักสัปดาห์ที่ 1
0.58±0.12a
0.51±0.06a
น้ําหนักสัปดาห์ที่ 2
1.03±0.11a
0.80±0.16a
น้ําหนักสัปดาห์ที่ 3
1.26±0.08a
1.10±0.10a
น้ําหนักสัปดาห์ที่ 4
1.57±0.06a
1.31±0.06a
น้ําหนักสัปดาห์ที่ 5
2.07±0.12a
1.61±0.11a
น้ําหนักสัปดาห์ที่ 6
2.45±0.09a
2.17±0.30a
น้ําหนักสัปดาห์ที่ 7
3.10±0.15a
2.71±0.24a
หมายเหตุ คําเฉลี่ยในแนวนอนที่กํากับด๎วยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตํางกันแสดงความแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05)
1.3 ความยาวเพิ่มต่อวันเฉลี่ย

- 39 เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําลูกปลาสลิดในชุดการทดลองที่ให๎อากาศ และไมํให๎อากาศมีคําความยาวเพิ่มตํอวันเฉลี่ยเทํากับ
0.08±0.002 และ 0.08±0.003 เซนติเมตรตํอวัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติพบวําคําความยาวเพิ่มเฉลี่ยตํอวันทั้ง 2 ชุด
การทดลองไมํแตกตํางกันที่ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ความยาวเพิ่มตํอวันเฉลี่ย(เซนติเมตรตํอวัน) ของลูกปลาสลิดในแตํละสัปดาห์จนสิ้นสุด การทดลอง เป็นระยะเวลา 49 วัน
ชุดการทดลอง
ระยะเวลาอนุบาล
ให๎อากาศ
ไมํให๎อากาศ
สัปดาห์ที่ 1
0.080.08
0.090.02
สัปดาห์ที่ 2
0.100.07
0.060.05
สัปดาห์ที่ 3
0.080.04
0.080.01
สัปดาห์ที่ 4
0.050.02
0.060.02
สัปดาห์ที่ 5
0.080.01
0.040.02
สัปดาห์ที่ 6
0.060.03
0.080.06
สัปดาห์ที่ 7
0.060.02
0.180.03
a
คําเฉลี่ย
0.08±0.002
0.08±0.003a
หมายเหตุ คําเฉลี่ยในแนวนอนที่กํากับด๎วยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตํางกันแสดงความแตกตํางกันทางสถิติ(p>0.05)
1.4 น้าหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ย
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําลูกปลาสลิดในชุดการทดลองที่ให๎อากาศ และไมํให๎อากาศมีคําน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตํอวันเทํากับ
0.06±0.003 และ 0.05±0.005 กรัมตํอวัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติพบวําคําน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตํอวันทั้ง 2 ชุดการ
ทดลองไมํแตกตํางกันที่ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 น้ําหนักเพิ่มตํอวันเฉลีย่ (กรัมตํอวัน) ของลูกปลาสลิดในแตํละสัปดาห์จนสิ้นสุด การทดลอง เป็นระยะเวลา 49 วัน
ชุดการทดลอง
ระยะเวลาอนุบาล
ให๎อากาศ
ไมํให๎อากาศ
สัปดาห์ที่ 1
0.060.02
0.050.01
สัปดาห์ที่ 2
0.070.03
0.040.02
สัปดาห์ที่ 3
0.030.02
0.040.01
สัปดาห์ที่ 4
0.050.01
0.030.01
สัปดาห์ที่ 5
0.070.02
0.040.01
สัปดาห์ที่ 6
0.050.03
0.080.03
สัปดาห์ที่ 7
0.090.01
0.080.06
คําเฉลี่ย
0.06±0.003
0.05±0.005
หมายเหตุ คําเฉลี่ยในแนวนอนที่กํากับด๎วยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตํางกันแสดงความแตกตํางกันทางสถิติ(p>0.05)
1.5 อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําลูกปลาสลิดในชุดการทดลองที่ให๎อากาศ และไมํให๎อากาศมีคําอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
เฉลี่ยเทํากับ 6.08±0.04 และ 5.73±0.24 เปอร์เซ็นต์ตํอวัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติพบวําอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะเฉลี่ยทั้ง 2 ชุดการทดลองไมํแตกตํางกันที่ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 5 )

- 40 ตารางที่ 5 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ(เปอร์เซ็นต์ตํอวัน) ของลูกปลาสลิดในแตํละสัปดาห์จนสิ้นสุดการทดลอง
เป็นระยะเวลา 49 วัน
ชุดการทดลอง
ระยะเวลาอนุบาล
ให๎อากาศ
ไมํให๎อากาศ
สัปดาห์ที่ 1
18.332.74
16.151.43
สัปดาห์ที่ 2
8.463.65
6.442.71
สัปดาห์ที่ 3
2.881.88
4.691.69
สัปดาห์ที่ 4
3.241.01
2.560.78
สัปดาห์ที่ 5
3.901.31
2.910.70
สัปดาห์ที่ 6
2.411.19
4.161.11
สัปดาห์ที่ 7
3.360.28
3.232.42
คําเฉลี่ย
6.08±0.04
5.73±0.24
2. อัตรารอด
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวํา มีอัตรารอดเฉลี่ยเทํากับ 77.061.79 และ 77.471.10 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์
ข๎อมูลทางสถิติพบวําอัตรารอดเฉลี่ยทั้ง 2 ชุดการทดลองไมํแตกตํางกันที่ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
3. อัตราแลกเนื้อ
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวํา มีอัตราแลกเนื้อเฉลี่ยเทํากับ 0.520.00 และ 0.520.00 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ข๎อมูลทาง
สถิติพบวําอัตราแลกเนื้อเฉลี่ยทั้ง 2 ชุดการทดลองไมํแตกตํางกันที่ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 การเจริญเติบโต อัตรารอด และอัตราแรกเนื้อของลูกปลาสลิดที่อนุบาลในบํอดินในแตํละสัปดาห์ จนสิ้นสุดการทดลอง
เป็นระยะเวลา 49 วัน
ชุดการทดลอง
คําเฉลี่ย
ให๎อากาศ
ไมํให๎อากาศ
a
ความยาวเริ่มต๎น (เซนติเมตร)
2.49±0.20
2.49±0.20a
น้ําหนักเริ่มต๎น (กรัม)
0.16±0.01a
0.16±0.01a
ความยาวสุดท๎าย (เซนติเมตร)
6.37±0.20a
6.58±0.23a
น้ําหนักสุดท๎าย (กรัม)
3.10±0.15a
2.71±0.24a
ความยาวเพิ่มตํอวัน (เซนติเมตรตํอวัน)
0.08±0.002a
0.08±0.002a
น้ําหนักเพิ่มตํอวัน (กรัมตํอวัน)
0.06±0.003a
0.05±0.005a
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอร์เซ็นต์ตํอวัน)
6.08±0.04a
5.73±0.24a
อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์)
77.06±1.79a
77.47±1.10a
อัตราแลกเนื้อ
0.52±0.00a
0.52±0.00a
หมายเหตุ คําเฉลี่ย (meanSD) ที่กํากับด๎วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตํางกันในแถวเดียวกันแสดงวํามีความ
แตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
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เมื่อสิ้นสุดการทดลองอนุบาลลูกปลาสลิดในบํอดินด๎วยวิธีการให๎อากาศและไมํให๎อากาศ เป็นระยะเวลา 49 วัน ทําการวัด
การกระจายของความยาวลูกปลาโดยแบํงคําชํวงความยาวปลาออกเป็น 4 ชํวง คือ 4.0-4.9, 5.0-5.9, 6.0-6.9 และ 7.0-7.9
เซนติเมตร พบวํา
ลูกปลาสลิ ดที่อนุ บาลในชุด การทดลองที่ใ ห๎อากาศมี ลูกปลาขนาด 6.0-6.9 เซนติ เมตร มากที่สุด เฉลี่ ย 43.001.00
เปอร์เซ็นต์ ลูกปลาที่มีความยาวมากกวํา 5.0 เซนติเมตรขึ้นไป มีจํานวนเฉลี่ย 90.883.20 เปอร์เซ็นต์ และลูกปลาที่มีความยาว
ต่ํากวํา 5.0 เซนติเมตร มีจํานวนเฉลี่ย 9.173.13 เปอร์เซ็นต์
ลูกปลาสลิดที่อนุบาลในชุดการทดลองที่ไมํให๎อากาศมีลูกปลาขนาด 6.0-6.9 เซนติเมตร มากที่สุดเฉลี่ย 39.671.46
เปอร์เซ็นต์ ลูกปลาที่มีความยาวมากกวํา 5.0 เซนติเมตรขึ้นไป มีจํานวนเฉลี่ ย 88.501.96 เปอร์เซ็นต์ และลูกปลาที่มีความยาว
ต่ํากวํา 5.0 เซนติเมตร มีจํานวนเฉลี่ย 11.502.17 เปอร์เซ็นต์
เมื่อทําการทดสอบทางสถิติโดยวิธไี ค-สแควร์ เพื่อเปรียบเทียบการกระจายของขนาดความยาวเฉลี่ยของลูกปลาสลิดในแตํ
ละชุดการทดลอง พบวําการกระจายของขนาดความยาวเฉลี่ยทุกชุดการทดลอง
ไมํแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 7 )
ตารางที่ 7 การกระจายความยาวเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) ของลูกปลาสลิดในแตํละสัปดาห์จนสิ้นสุดการทดลองเป็นระยะเวลา 49 วัน
ชุดการทดลอง
ขนาดความยาว
(เซนติเมตร)
ให๎อากาศ
ไมํให๎อากาศ
4.0-4.9
9.173.13
11.502.17
5.0-5.9
39.425.39
38.752.38
6.0-6.9
43.001.00
39.671.46
7.0-7.9
8.423.26
10.082.04
5. คุณภาพน้า
การตรวจวัดคุณภาพน้ําในบํอดินที่ดําเนินการอนุบาลลูกปลาสลิดด๎วยวิธีการให๎อากาศและไมํให๎อากาศเป็นระยะเวลา 49
วัน ซึ่งทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําสัปดาห์ละครั้ง ที่เวลา 08.00 น. และเปลี่ยนถํายน้ําประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ตํอบํอ ทุกสัปดาห์ พบวํา
คุณภาพน้ําในบํออนุบาลทั้งสองชุดการทดลอง มีคําที่ตรวจวัดได๎ไมํแตกตํางกันมากนัก โดยมีคําพิสัยของอุณหภูมิน้ําอยูํระหวําง 29.132.0 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายอยูํระหวําง 3.1-6.9 มิลลิกรัมตํอลิตร ความเป็นกรดเป็นดํางอยูํระหวําง 7.1-8.5 ความ
กระด๎างของน้ําอยูํระหวําง 50-70 มิลลิกรัมตํอลิตร ความเป็นดํางของน้ําอยูํระหวําง 102-120 มิลลิกรัมตํอลิตร และแอมโมเนีย
รวมอยูํระหวําง 0.000-0.001 มิลลิกรัมตํอลิตร (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 คุณสมบัติของน้ําตลอดระยะเวลาการอนุบาลลูกปลาสลิดในบํอดินด๎วยวิธีการให๎อากาศและไมํให๎อากาศเป็นระยะเวลา 49 วัน
คุณภาพน้ํา
ชุดการทดลอง
ให๎อากาศ
ไมํให๎อากาศ
อุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส)
29.1-31.1
29.1-32.0
ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัมตํอลิตร)
3.1-6.9
2.6-6.5
ความเป็นกรดเป็นดําง
7.1-8.5
7.0-8.6
ความกระด๎าง (มิลลิกรัมตํอลิตร)
50-70
60-70
ความเป็นดําง (มิลลิกรัมตํอลิตร)
100-110
100-120
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมตํอลิตร)
0.000-0.001
0.000-0.001

- 42 6. ต้นทุนและผลตอบแทน
6.1 ต้นทุนการผลิต
การศึกษาต๎นทุนการผลิตของการอนุบาลลูกปลาสลิดในบํอดินขนาดพื้นที่ 800 ตารางเมตร ด๎วยวิธีการให๎อากาศและไมํให๎
อากาศ เป็นระยะเวลา 49 วัน ยุติการทดลองเมื่อลูกปลาเจริญเติบโตได๎ขนาดความยาวเฉลี่ย 5-7 เซนติเมตรขึ้นไป มีรายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 9 โดยภาพรวมของต๎นทุนของแตํละชุดการทดลองพบวําเมื่ออนุบาลลูกปลาจะมีสัดสํวนของต๎นทุนคงที่ลดลงและมีสัดสํวน
ของต๎นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น ดังนี้
ลูกปลาสลิดที่อนุบาลในชุดการทดลองที่ให๎อากาศ มีต๎นทุนการผลิตเทํากับ 13,637.76 บาทตํอบํอ แยกเป็นต๎นทุนผันแปร
12,728.25 บาทตํอบํอ (93.33 เปอร์เซ็นต์) และต๎นทุนคงที่ 909.51 บาทตํอบํอ (6.67 เปอร์เซ็นต์)
ลูกปลาสลิดที่อนุบาลในชุดการทดลองที่ไมํให๎อากาศ มีต๎นทุนการผลิตเทํากับ 11,510.36 บาทตํอบํอ แยกเป็นต๎นทุนผัน
แปร 10,585.21 บาทตํอบํอ (91.96 เปอร์เซ็นต์) และต๎นทุนคงที่ 925.15 บาทตํอบํอ (8.04 เปอร์เซ็นต์)
6.2 จุดคุ้มทุนราคาขาย
การประเมินจุดคุ๎มทุนราคาขายหรือจุดคุ๎มทุนการผลิตของการอนุบาลลูกปลาสลิดในบํอดินด๎วยวิธีการให๎อากาศและไมํให๎
อากาศ พบวําการอนุบาลลูกปลาสลิดในบํอดินมีจุดคุ๎มทุนการผลิตเฉลี่ย 0.44±0.02 และ 0.37±0.05 บาทตํอตัว ตามลําดับ ซึ่งในชุด
การทดลองที่ไมํให๎อากาศ มีจุดคุ๎มทุนต่ํากวํา (ตารางที่ 9)
6.3 รายได้
จากการประเมินรายได๎ที่ได๎จากการอนุบาลลูกปลาสลิดในบํอดิน ด๎วยวิธีการให๎อากาศและไมํให๎อากาศ เป็นระยะเวลา 49 วัน
พบวําการอนุบาลลูกปลาสลิดในบํอดินมีรายได๎ทั้งหมดเทํากับ 24,098.80±386.74 และ 24,077.33±914.20 บาทตํอบํอ ตามลําดับ
(ตารางที่ 10)
6.4 กาไรสุทธิและกาไรสุทธิต่อวัน
สําหรับการประเมินกําไรสุทธิและกําไรสุทธิตํอวันจากการอนุบาลลูกปลาสลิดในบํอดิน ด๎วยวิธีการให๎อากาศและไมํให๎อากาศ
เป็นระยะเวลา 49 วัน พบวํา การอนุบาลลูกปลาสลิดในบํอดินมีกําไรสุทธิเทํากับ 10,771.8± 386.74 และ 12,453.28 บาทตํอ
บํอตามลําดับ และกําไรสุทธิตํอวันเทํากับ 219.93 และ 254.15 บาทตํอบํอวัน ตามลําดับ (ตารางที่ 11)
6.5 ประมาณการรายได้สุทธิต่อปีและกาไรสุทธิต่อปี
สําหรับการประมาณการรายได๎สุทธิตํอปีและกําไรสุทธิตํอปี จากการอนุบาลลูกปลาสลิดในบํอดินด๎วยวิธีการให๎อากาศและ
ไมํให๎อากาศ เป็นระยะเวลา 49 วัน พบวํา การอนุบาลลูกปลาสลิดสามารถดําเนินการอนุบาลได๎ 3 ครั้งตํอปี สามารถสร๎างรายได๎สุทธิ
ตํอปีเทํากับ 34,439.55 และ 40,189.53 บาทตํอบํอตํอปี ตามลํา ดับ และกํา ไรสุท ธิตํอ ปี เทํา กับ 32,315.4 และ 37,359.84
บาทตํอบํอตํอปี ตามลําดับ (ตารางที่ 12)

- 43 ตารางที่ 9 ต๎นทุนการอนุบาลลูกปลาสลิดในบํอดินจนสุดการทดลอง เป็นระยะเวลา 49 วัน
ชุดการทดลอง
รายละเอียดต๎นทุน
ให๎อากาศ

ไมํให๎อากาศ

บาท

%

บาท

%

- คําเสื่อมบํอดิน

845

6.19

845

7.34

- คําเสื่อมเครื่องสูบน้ํา

60

0.44

75

0.65

- คําเสียโอกาสการลงทุน

4.51

0.03

5.15

0.04

รวมต๎นทุนคงที่
ต๎นทุนผันแปร

909.51

6.67

925.15

8.04

- ราคาพันธุ์ปลา

6000

44.00

6000

52.13

- คําอาหาร
- คําวัสดุเตรียมบํอ

1719.08
2940

12.61
21.56

1343.15
2940

11.67
25.54

- คําแรงงาน

214.62

1.57

214.62

1.86

- คําน้ํามันเชื้อเพลิง

28.49

0.21

28.49

0.25

-คําไฟฟูา

1764

12.93

- คําเสียโอกาสการลงทุน

62.06

0.46

58.95

0.51

รวมต๎นทุนผันแปร

12728.25

93.33

10585.21

91.96

ต๎นทุนทั้งหมด (บาทตํอบํอ)

13637.76

100

11510.36

100

จํานวนปลาเฉลี่ยที่ได๎ (ตัว)

30825.67715.39

ต๎นทุนคงที่
คําเสื่อมอุปกรณ์

จุดคุ๎มทุนการผลิต (บาทตํอตัว)

30988.67439.83

0.440.009
0.370.009
หมายเหตุ - คําพันธุ์ปลาสลิด ตามราคาจําหนํายกรมประมงที่กําหนดให๎ขนาด 2-3 เซนติเมตร มีราคาจําหนํายตัวละ 0.15 บาท
- คําอาหารปลา ราคากิโลกรัมละ 34.75 บาท
- คําแรงงาน คํานวณจากอัตราจ๎างขัน้ ต่ํารายวันที่ 300 บาท ใช๎แรงงานวันละ 7 นาทีตํอบํอ คําแรงงาน 4.38 บาทตํอบํอ
- คําน้ํามันดีเซล ลิตรละ 22.79 บาท
- คําวัสดุเตรียมบํอ ปูนขาวราคากิโลกรัมละ 4 บาท อวนกันนกกิโลกรัมละ 100 บาท ไรแดงราคากิโลกรัมละ 80 บาท
- คําเสื่อมราคาบํอดิน ใช๎วิธีคิดแบบเส๎นตรง อายุการใช๎งาน 10 ปี
- คําเสื่อมราคาอุปกรณ์เครื่องสูบน้าํ ใช๎วิธีคิดแบบเส๎นตรง อายุการใช๎งาน 5 ปี
- คําเสียโอกาสในการลงทุนคิดจากอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา 3 เดือน ปี 2559 อัตราร๎อยละ 0.90 ของ การ
ลงทุนทุกประเภทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (http://www.baac.or.th)

- 44 ตารางที่ 10 รายได๎จากการอนุบาลลูกปลาสลิดในบํอดินด๎วยวิธีการให๎อากาศและไมํให๎อากาศเป็นระยะเวลา 49 วัน
จํานวนปลาและรายได๎จากการอนุบาลลูกปลาสลิด
ชุดการ
ทดลอง

บํอซ้ําที่ 1
บํอซ้ําที่ 2
บํอซ้ําที่ 3
ราคา
จําหนําย จํานวน
จํานวนเงิน จํานวน
จํานวนเงิน จํานวน
จํานวนเงิน
(%)
(%)
(บาท/ตัว) (ตัว) (%)
(บาท)
(ตัว)
(บาท)
(ตัว)
(บาท)

คําเฉลี่ย
จํานวน
(ตัว)

(%)

จํานวนเงิน
(บาท)

ให๎อากาศ
<5.0 ซม.

0.60

1,884 6.00

2,872 9.25 1,723.20 3,678 12.25 2,206.80 2ม811.33 9.12

1,686.80

>5.0 ซม.

0.80

29,518 94.00 23,614.4 28,179 90.75 22,543.20 26,348 87.75 21,078.40 28ม015 90.88

22,412

รวม

-

31,402

1,130.4

24,744.8 31,050

24,266.40 30,025

23,285.20

30,826

24,098.80

ไมํให๎อากาศ
<5.0 ซม.

0.60

3,204 10.25 1,922.40

>5.0 ซม.

0.80

28,051 89.75 22,440.80 27,357 89.75 21,885.60 26,857 86.00 21,485.60 27,421.67 91.24 21,937.34

รวม

-

31,255

3,124 10.25 1,874.40 4,372 14.00 2,623.20 3,566.67 8.76

24,363.20 30,481

23,760

หมายเหตุ ราคาจําหนํายลูกพันธุป์ ลาสลิดในจังหวัดสมุทรปราการ
ขนาดต่ํากวํา 5 เซนติเมตร มีราคาจําหนํายตัวละ 0.60 บาท

31,229

24,108.80 30,988.34

2,140.00

24,077.33

ขนาด 5-7 เซนติเมตร มีราคาจําหนํายตัวละ 0.80 บาท

ตารางที่ 11 ผลตอบแทนตํอการลงทุนการอนุบาลลูกปลาสลิดในบํอดินด๎วยวิธีการให๎อากาศและไมํให๎อากาศ เป็นระยะเวลา 49 วัน
ชุดการทดลอง
ให๎อากาศ
ไมํให๎อากาศ
ผลผลิต(ตัวตํอบํอ)
30,826
30,988
รายได๎(บาทตํอบํอ)
24,098.80
24,077.33
รายได๎สุทธิ(บาทตํอบํอ)
11,479.85
13,396.51
กําไรสุทธิ(บาทตํอบํอ)
10,771.80
12,453.28
กําไรสุทธิตํอวัน(บาทตํอบํอตํอวัน)
219.83
254.15
ตารางที่ 12 ประมาณการผลตอบแทนตํอการลงทุนในรอบปีของการอนุบาลลูกปลาสลิดในบํอดินด๎วยวิธีการให๎
อากาศและไมํให๎อากาศเป็นระยะเวลา 49 วัน
ชุดการทดลอง
ให๎อากาศ
ไมํให๎อากาศ
รอบการอนุบาล(ครั้งตํอปี)
3
3
รายได๎(บาทตํอบํอตํอปี)
72,296.40
72,231.99
รายได๎สุทธิ(บาทตํอบํอตํอปี)
34,439.55
40,189.53
กําไรสุทธิ(บาทตํอบํอตํอปี)
32,325.40
37,359.84
หมายเหตุ ระยะที่สามารถเพาะปลาสลิดได๎ดคี ือชํวงระหวํางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน

- 45 1.7 คุณภาพน้า
การตรวจวัดคุณภาพน้ําในบํอดินที่ดําเนินการอนุบาลลูกปลาสลิดด๎วยวิธีการให๎อากาศและไมํให๎อากาศเป็นระยะเวลา
49 วัน ซึ่งทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําสัปดาห์ละครั้ง ที่เวลา 08.00 น. และเปลี่ยนถํายน้ําประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ตํอบํอ ทุกสัปดาห์
พบวํา คุณภาพน้ําในบํออนุบาลทั้งสองชุดการทดลอง มีคําที่ตรวจวัดได๎ไมํแตกตํางกันมากนัก โดยมีคําพิสัยของอุณหภูมิน้ําอยูํระหวําง
29.1-32.0 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายอยูํระหวําง 3.1-6.9 มิลลิกรัมตํอลิตร ความเป็นกรดเป็นดํางอยูํระหวําง 7.1-8.5
ความกระด๎างของน้ําอยูํระหวําง 50-70 มิลลิกรัมตํอลิตร ความเป็นดํางของน้ําอยูํระหวําง 102-120 มิลลิกรัมตํอลิตร และแอมโมเนีย
รวมอยูํระหวําง 0.000-0.001 มิลลิกรัมตํอลิตร (ตารางที่ 13)
ตารางที่ 13 คุณสมบัติของน้ําตลอดระยะเวลาการอนุบาลลูกปลาสลิดในบํอดินด๎วยวิธีการให๎อากาศและไมํให๎ อากาศเป็น
ระยะเวลา 49 วัน
คุณภาพน้ํา
ชุดการทดลอง
ให๎อากาศ
ไมํให๎อากาศ
อุณหภูมินา้ํ (องศาเซลเซียส)
29.1-31.1
29.1-32.0
ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัมตํอลิตร)
3.1-6.9
2.6-6.5
ความเป็นกรดเป็นดําง
7.1-8.5
7.0-8.6
ความกระด๎าง (มิลลิกรัมตํอลิตร)
50-70
60-70
ความเป็นดําง (มิลลิกรัมตํอลิตร)
100-110
100-120
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมตํอลิตร)
0.000-0.001
0.000-0.001
วิจารณ์ผล
จากการทดลองอนุบาลลูกปลาสลิด ขนาด 2-3 เซนติเมตร ให๎ได๎ขนาด 5-7 เซนติเมตร ในบํอดินที่มีระบบการเติม
ออกซิเจน ใช๎บํอขนาด 800 ตารางเมตร ลูกปลาสลิดเมื่อเริ่มต๎นการทดลองมีความยาวเฉลี่ย 2.45±0.04 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย
0.16±0.00 กรัม ยุติการทดลองเมื่อลูกปลาเจริญเติบโตได๎ขนาดความยาวเฉลี่ย 6.00 เซนติเมตรขึ้นไป มีผลปรากฏวําไมํมีอิทธิพลของ
บล็อค และลูกปลาสลิดที่อนุบาลในชุดการทดลองที่ให๎อากาศและไมํให๎อากาศ ใช๎ระยะเวลาในการอนุบาล 7 สัปดาห์ โดยลูกปลา
สลิดมีความยาวสุดท๎ายเฉลี่ย 6.13±0.08 และ 6.08±0.02 เซนติเมตร น้ําหนักสุดท๎ายเฉลี่ย 3.17±0.00 และ 3.11±0.09 กรัม
ตามลําดับ เมื่อทดสอบสถิติพบลูกปลาสลิดที่อนุบาลในทั้ง 2 ชุดการทดลอง มีความยาวสุดท๎ายและน้ําหนักสุดท๎ายไมํแตกตํางกัน
ทางสถิติ (p>0.05)
สํวนคําความยาวเพิ่มตํอวันเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตรารอดตาย เมื่อนํามาทดสอบสถิ ติ พ บวํ า ไมํมี
ความแตกตํางกันทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งการทดลองในครั้งนี้ปลํอยลูกปลาลงอนุบาลบํอละ 40,000 ตัว (50ตัวตํอตารางเมตร) มีอัตรา
การเจริญเติบโตทั้งด๎านน้ําหนักและความยาว ที่ไมํแตกตํางกัน ซึ่งสอดคล๎องกับ Hepher (1988) และ Wang et al. (2000) ที่กลําววํา
อัตราความหนาแนํนในการเลี้ยงปลามีผลตํอการเจริญเติบโตของปลาและอัตรารอดตายของปลา โดยมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น
ปฏิภาคผกผันกับอัตราความหนาแนํน กลําวคือ เมื่ออนุบาลที่อัตราความหนาแนํนที่มากขึ้น อัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย
ของปลาจะลดลง เนื่ องจากอั ต ราความหนาแนํ น ที่ มากขึ้ นปลาจะมี ความเครี ย ดมากขึ้น สํ งผลให๎อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตลดลง
เชํนเดียวกับที่ Maule et al. (1989) กลํา วไว๎วํา อัต ราความหนาแนํน เป็น สัด สํว นผกผัน กับ อัต รารอดตายเนื่อ งจา ก
สภาพแวดล๎อมที่ปลาอาศัยอยูํแคบลง เกิดการแขํงขันในการกินอาหาร การกินกันเอง หรือทําให๎น้ําเนําเสียเนื่องมาจากของเสียที่ปลา
ขับถําย ปัจจัยดังกลําวสํงผลให๎ปลาเกิดความเครียดและอํอนแอ ความต๎านทานโรคลดลง หากปลํอยปลาลงเลี้ยงที่อัตราความหนาแนํน

- 46 ที่สูงเกินไป ก็อาจสํงผลกระทบตํออัตรารอดตายของลูกปลาได๎ เชํนเดียวกับการทดลองของ ศราวุธ และประวิทย์ (2538) ที่ทดลอง
อนุบาลลูกปลาสลิดในบํอเพาะไรแดงที่ความหนาแนํน 1,500, 2,500 และ 5,000 ตัวตํอตารางเมตร พบวําลูกปลาสลิดมีการเจริญเติบโตทั้ง
ด๎านความยาวและน้ําหนักไมํแตกตํางกันทางสถิติ แตํมีแนวโน๎มลดลงตามระดับความหนาแนํนที่สูงขึ้น สํวนอัตรารอดตายพบวําที่ระดับ
ความหนาแนํน 1,500 และ 2,500 ตัวตํอตารางเมตร สูงกวําที่ระดับความหนาแนํน 5,000 ตัวตํอตารางเมตร อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
บัลลังก์ และสุธาทิพย์ (2537) ทดลองอนุบาลลูกปลาสลิดในบํอคอนกรีตขนาด 0.7x4.5 เมตร ด๎วยอัตราความหนาแนํน 100 และ 200
ตัวตํอตารางเมตร จากขนาดปลา 2 นิ้ว เป็น 3 นิ้ว พบมีอัตรารอดตายเฉลี่ย 57.6 และ 56.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
สําหรับการทดลองครั้งนี้ที่มีความยาวเพิ่มตํอวันเฉลี่ยของการอนุบาลลูกปลาสลิดของทั้ง 2 ชุดการทดลองอยูํที่ 0.08
เซนติเมตรตํอวัน ซึ่งมีระดับอัตราการเจริญเติบโตที่ใกล๎เคียงกับการศึกษาของ ศราวุธ และคณะ (2537) ที่อนุบาลลูกปลาสลิดขนาด
2.53 เซนติเมตร ในบํอซีเมนต์ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 90 เซนติเมตร ที่อัตราปลํอย 100 และ 200 ตัวตํอตารางเมตร ระยะเวลา
การอนุบาล 22 วัน ได๎ลูกปลาสลิดขนาด 4.16-5.27 เซนติเมตร มีความยาวเพิ่มตํอวันเฉลี่ย 0.07-0.12 เซนติเมตรตํอวัน และไมํตําง
จากผลการศึกษาของ ณพัชร และบุญสํง (2553) ที่อนุบาลลูกปลาชํอน ขนาด 2-3 เซนติเมตร ในถังไฟเบอร์กลาส 3 ขนาด คือ 0.5, 1.0
และ 3.0 ตารางเมตร ที่อัตราปลํอยตํางกัน 5 ระดับ คือ 100, 600, 1,200, 1,800 และ 2,400 ตัวตํอตารางเมตร ในระยะเวลาการ
อนุบาล 3-5 สัปดาห์ ได๎ลูกปลาชํอนขนาด 5.98-7.39 เซนติเมตร ซึ่งพบมีความยาวเพิ่มตํอวันเฉลี่ย 0.09-0.21 เซนติเมตรตํอวัน
รวมทั้งไมํตํางจากการอนุบาลลูกปลายี่สกเทศในบํอดินขนาด 400 ตารางเมตร (นพนันท์ และคณะ, 2536) ซึ่งมีความยาวเพิ่มตํอวัน
เฉลี่ย 0.05-0.19 เซนติเมตรตํอวัน และมีอัตราการเจริญเติบโตมากกวําการอนุบาลปลากดแก๎วในถังไฟเบอร์กลาสขนาด 3,000 ลิตร
(ยงยุทธ และวิศนุพร, 2539) และการอนุบาลปลานิลในถังไฟเบอร์กลาสขนาด 2 ตัน (คีรี และจิร ชัย , 2537) ที่ร ายงานวํ า มีค วาม
ยาวเพิ่มตํอวันเฉลี่ย 0.012-0.030 และ 0.017-0.039 เซนติเมตรตํอวัน
สําหรับการตรวจวัดคุณภาพน้ําในการทดลองครั้งนี้พบวําคุณภาพน้ําที่พบในบํออนุบาลยังมีคําอยูํในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ตํอการดํารงชีวิตของสัตว์น้ํา ตามที่กลําวอ๎างโดยไมตรี และจารุวรรณ (2528) มั่นสิน และไพพรรณ (2544) ซึ่งระบุไว๎วําปริมาณ
ออกซิเจนละลายไมํควรมีคําน๎อยกวํา 3 มิลลิกรัมตํอลิตร ความเป็นกรดเป็นดํางควรมีคําอยูํในชํวง 6.5-9.0 ความเป็นดํางมีคําในชํวง
100-120 มิลลิกรัมตํอลิตร ความกระด๎างมีคําในชํวง 75-150 มิลลิกรัมตํอลิตร และคําแอมโมเนียรวมไมํควรเกิน 1.0 มิลลิกรัมตํอลิตร
(Lawson, 1995) ภาณุ และคณะ (2539)
ในสํวนของการศึกษาด๎านต๎นทุนและตอบแทนของการทดลองอนุบาลลูกปลาสลิดในบํอดิน ที่มีระบบเติมอากาศและ
ไมํเติมอากาศใช๎บํอขนาด 800 ตารางเมตร ครั้งนี้ พบวํา ต๎นทุนสํวนใหญํเป็นต๎นทุนผันแปรมีคําระหวําง 91.96-93.33 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
ต๎นทุนคําพันธุ์ปลาในการทดลองครั้งนี้มีคําสูงถึง 44.00-52.13 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาต๎นทุนการผลิตในการอนุบาล
ปลาหลายชนิด ได๎แกํ ปลาม๎า (สุรังษี และคณะ, 2556) และปลาเทพา (พรณิชา, 2558) และเมื่อพิจารณาด๎านผลตอบแทนหรือกําไร
สุ ท ธิ พ บวํ า การอนุ บ าลในชุ ด การทดลองที่ ไ มํ ใ ห๎ อ ากาศมี ต๎ น ทุ น ทั้ งหมด 11,510.36บาทตํ อ บํ อ ให๎ ผ ลตอบแทนดี ที่ สุ ด เป็ น เงิ น
24,077.33 บาทตํอบํอ มีจุดคุ๎มทุนเทํากับ 0.37 บาทตํอตัว มีกําไรสุทธิเทํากับ 12,453 บาทตํอบํอ กําไรสุทธิตํอวัน 254.15 บาท
ตํอ บํอ ตํอ วัน ทั้ง นี้เ นื่อ งจากผลผลิต ลูก ปลาในชุด การทดลองที่มีร ะบบการให๎อ ากาศ มีต๎นทุนการผลิตสูงกวําที่เป็นคําไฟฟูาใช๎
สําหรับเครื่องตีน้ําให๎อากาศ ซึ่งใช๎ต๎นทุนทั้งหมด 13,637.76 บาทตํอบํอ ผลตอบแทนเป็นเงิน 24,098.80 บาทตํอบํอ มีจุดคุ๎มทุน
เทํากับ 0.44 บาทตํอตัว มีกําไรสุทธิเทํากับ 10,771.80 บาทตํอบํอ กําไรสุทธิตํอวัน 219.83 บาทตํอบํอตํอวัน
สรุปผลการทดลอง
1. การทดลองอนุบาลลูกปลาสลิด ขนาด 2-3 เซนติเมตร ให๎ได๎ขนาด 5-7 เซนติเมตร ในบํอดิน ที่มีระบบการเติม
ออกซิเจน ใช๎บํอขนาด 800 ตารางเมตร ทั้งในชุดการทดลองที่ให๎อากาศและไมํให๎อากาศใช๎เวลาในการอนุบาล เทํากันคือ 7 สัปดาห์
(49 วัน)
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ชํวยในการหายใจ (Labyrinth fish) ซึ่งจะใช๎ออกซิเจนจากอากาศบนผิวน้ําได๎โดยตรง(ไมตรีและจารุวรรณ,2528) ปลาสลิดสามารถ
เจริญเติบโตได๎ในสภาพที่มีออกซิเจนละลายในน้ําต่ํา(Nikolsky,1963) และปลาสลิดชอบอยูํในบริเวณที่มีน้ํานิ่งบริเวณที่มีพรรณไม๎น้ํา
ผัก สาหรําย ซึ่งการใช๎เครื่องตีน้ําให๎อากาศเพิ่มออกซิเจนในบํออนุบาลขนาด 800 ตารางเมตร ลึก 1 เมตร ทําให๎มวลน้ําไหลพัดพา
ตะกอน อินทรียวัตถุที่พื้นบํอฟุูงกระจาย อาจทําให๎ปลาเกิดความเครียดได๎
3. ต๎นทุนการผลิตของการอนุบาลลูกปลาสลิดในครั้งนี้ทั้ง 2 ชุดการทดลองพบวําต๎นทุนผันแปรจะสูงกวําต๎นทุนคงที่
เทํ ากั บ 93.33 และ 91.96 เปอร์ เ ซ็น ต์ คํ าพั นธุ์ ป ลาสูงถึ ง 44.00 และ 52.13 เปอร์ เซ็ นต์ คํา อาหารปลา 12.61 และ 11.67
เปอร์เซ็นต์ คําไฟฟูาจะมีเฉพาะในชุดการทดลองที่มีเครื่องตีน้ําให๎อากาศเพิ่มออกซิเจนคําไฟฟูาคิดเป็น 12.93 เปอร์เซ็นต์ของต๎นทุน
ทั้งหมด จากการทดลองในครั้งนี้สรุปได๎วําไมํจําเป็นต๎องใช๎เครื่องตีน้ําในบํออนุบาลลู กปลาสลิด และเป็นการลดต๎นทุนในการผลิตลูก
ปลาได๎
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2. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้าในแม่น้าบางปะกงและแม่น้าปราจีนบุรี
( Variation of Water Quality in the Bangpakong River and the Prachinburi River )
สิรินทิพย์ พละเจริญ๑ อรุณา เมืองหมุด๒ และอานนท์ สิริสุริยกมลชัย๓
๑
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท
๒
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุรี
๓
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด
ความสาคัญ และที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
แมํน้ําบางปะกงเป็นแมํน้ําขนาดใหญํในภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยแมํน้ําบางปะกงมีต๎นกําเนิดจากแมํน้ํา
2 สาย คือ แมํน้ําปราจีนบุรี และแมํน้ํานครนายก ไหลมารวมกัน ที่เส๎นแบํงเขต 3 จังหวัด คือ บริเวณอําเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก อําเภอบ๎านสร๎าง จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมความยาวของแมํน้ํา 122 กิโลเมตร เป็น
แมํน้ําที่อุดมสมบูรณ์ไปด๎วยสัตว์น้ําสําคัญที่มีคุณคําทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกุ๎งก๎ามกราม ปลากะพงขาว และปลากระบอก เป็นต๎น
(ไมตรี, 2526) จากการพัฒนาอุตสาหกรรมทางด๎านชายฝัง่ ตะวันออกของไทยบริเวณ 2 ข๎างฝั่งแมํน้ําบางปะกง มีโรงงานอุตสาหกรรม
ตั้งอยูํเป็นจํานวนมากถึง 155 โรงงาน ตลอดลําแมํน้ํา (คณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ, 2526)
จากการที่แมํน้ําบางปะกง เป็นแมํน้ําที่ปากแมํน้ําติดตํอกับทะเล พบวําคุณภาพน้ําในแมํน้ําบางปะกงจะมีความเค็มใน
บางชํวงเวลา โดยจะพบวําบริเวณหน๎าอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในชํวงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม นํามีความเค็มที่
11.1 – 17.1 พีพีที สํวนชํางเดือนอื่น ๆ พบมีความเค็มอยูํระหวําง 0.1 – 5.1 (ไมตรี และคณะ 2526)
จากลักษณะเฉพาะของแมํน้ําบางปะกง และการพัฒนาด๎านตําง ๆ เชํน การสร๎างโรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรที่มี
การใช๎สารเคมี การเลี้ยงปลาในกระชัง และการสร๎างเขื่อนกั้นน้ําเค็ม ซึ่งสิ่งเหลํานี้ยํอมมีผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมในแมํน้ําบางปะ
กง ดังนั้นกรมประมง เป็นหนํวยงานราชการหนํวยหนึ่งที่มีหน๎าที่รับผิดชอบด๎านการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรในแหลํงน้ํา ได๎เล็งเห็น
ถึงความสําคัญของสภาพแวดล๎อมในแมํน้ําบางปะกง จึงได๎ทําการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไป คุณภาพน้ําทั้งกายภาพและทางเคมี
ทรัพยากรประมง และสังคมชาวประมง เพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการวางแผนการบริหารและจัดการทรัพยากรประมงให๎เกิดประโยชน์
และยั่งยืนตํอไป
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาคุณภาพน้ํา ในแมํน้ําบางปะกงและแมํน้ําปราจีนบุรี
2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา ในแมํน้ําบางปะกงและแมํน้ําปราจีนบุรีในรอบปี
วิธีดาเนินการศึกษา
1. สถานที่ศึกษา
การวางแผนการวิจัย เพื่อศึกษาคุณภาพน้ําในแมํน้ําบางปะกงและแมํน้ําปราจีนบุรี โดยกําหนดจุดสํารวจ 10 จุด
เริ่มตั้งแตํจังหวัดปราจีนบุรี จนถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้

- 49 จุดที่ 1 สะพานทําประชุม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
จุดที่ 2 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
จุดที่ 3 สะพานใกล๎แขวงการทาง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
จุดที่ 4 เหนือฝายกั้นน้ําคลองสารภี อ.บ๎านสร๎าง จ.ปราจีนบุรี
จุดที่ 5 เหนือสะพานบ๎านสร๎าง อ.บ๎านสร๎าง จ.ปราจีนบุรี

จุดที่ 6 ปากแมํน้ําปราจีนบุรี อ.บ๎านสร๎าง จ.ปราจีนบุรี
จุดที่ 7 บ๎านคลองทําหลวง อ.บางคล๎า จ.ฉะเชิงเทรา
จุดที่ 8 วัดสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
จุดที่ 9 สะพาน BYPASS อ.บ๎านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
จุดที่ 10 บริเวณสะพานบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

2. วิธีดาเนินงาน
โดยดําเนินการใน 4 ชํวงเวลาที่แตกตํางกันในรอบปี คือ เดือนธันวาคม 2551, มีนาคม, มิถุนายน และ
เดือนสิงหาคม 2552
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จุดที่ 1 สะพานท่าประชุม อาเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

10 ดสารวจคุณภาพน้าในแม่นจุ้าบางปะกงและแม่
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจุ
้าปราจี
ดที่ 2 อาเภอศรี มหาโพธิ จังหวันดปราจี
นบุรี นบุรี

จุดที่ 3 สะพานแขวงการทาง อาเภอเมื อง จังหวัดปราจีนบุรี
จุดที่ 4 เหนื อฝายกั้นน้ าคลองสารภี อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
จุดที่ 5 สะพานบ้านสร้าง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
จุดที่ 6 ปากแม่น้ าปราจีนบุรี อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
จุดที่ 7 บริ เวณบ้านคลองท่าหลวง อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิ งเทรา
จุดที่ 8 วัดสมานรัตนาราม อาเภอเมื อง จังหวัดฉะเชิ งเทรา
จุดที่ 9 สะพาน BYPASS อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิ งเทรา
จุดที่ 10 สะพานบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิ งเทรา
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3. การวิเคราะห์คุณภาพน้า
3.1 การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้ําภาคสนาม
เก็บตัวอยํางน้ํา โดยใช๎ Kemmerer water sampler เก็บตัวอยํางน้ําใสํขวด BOD ระดับ จากทุกสถานีสํารวจที่
ทุกระดับความลึก 1 เมตร ระดับละ 3 ซ้ํา เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ําตามวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ําของไมตรี และจารุวรรณ (2528) ดังนี้

- 50 - อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส ) โดยใช๎เทอร์โมมิเตอร์ หนํวยเป็นองศาเซลเซียส
- ความเป็นกรดเป็นดําง วัดโดย pH meter
- ความโปรํงแสง วัดโดย secchi dise plate หนํวยเป็นเซนติเมตร
- ความนําไฟฟูา วัดโดย conductivity meter หนํวยเป็นไมโครซีเมนต์ตํอเซนติเมตร
- ออกซิเจนละลาย วิเคราะห์ตามวิธี azide modification method หนํวยเป็นมิลลิกรัมตํอลิตร
- คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ วิเคราะห์ตามวิธี titrimetric method หนํวยเป็นมิลลิกรัมตํอลิตร
- ความเป็นดําง วิเคราะห์ตามวิธี titrimetric method หนํวยเป็นมิลลิกรัมตํอลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต
- ความกระด๎างวิเคราะห์ตามวิธี EDTA titrimetri method หนํวยเป็นมิลลิกรัมตํอลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต
- ความเค็ม วัดโดยเครือ่ ง YSI Model 85 หนํวยเป็นสํวนในพัน
3.2 การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้ําในห๎องปฏิบัติการ
เก็บตัวอยํางน้ําใสํขวด polyethylene ขนาด 1 ลิตร จากทุสถานีสํารวจที่ทุกระดับความลึก 1 เมตร ระดับละ 3 ซ้ํา
เก็บรักษาตัวอยํางน้ําโดยแชํในถังน้ําแข็งที่ปิดฝาแนํน เพื่อนําไปวิเคราะห์คุณภาพน้ําในห๎องปฏิบัติการ ดําเนินการตามวิธีการวิเคราะห์
คุณภาพน้ําของไมตรีและจารุวรรณ(2528) และ standara method For water and wastewater (APHA AWWA and WPCF,
1992) ดังนี้
- ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด วิเคราะห์ตามวิธี dried at 103 – 105oC หนํวยเป็นองศาเซลเซียส
- คําสารที่ละลายได๎ทั้งหมด วิเคราะห์ตามวิธี dried at 103 – 105oC หนํวยเป็นองศาเซลเซียส
- ไนเตรตไนโตรเจน วิเคราะห์ตามวิธี colorimetric method หนํวยเป็นมิลลิกรัมตํอลิตร
- ออร์โธฟอสเฟต วิเคราะห์ตามวิธี ascorbic acid method หนํวยเป็นมิลลิกรัมตํอลิตร
- คลอโรฟิลล์ เอ วิเคราะห์ตามวิธี spectrophotometry หนํวยเป็นมิลลิกรัมตํอลูกบาศก์เมตร
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การเปลี่ยนแปลงของคําเฉลี่ยในรอบปีของคุณภาพน้ํา วิเคราะห์โดยนําข๎อมูลคุ ณภาพน้ําแตํละดัชนีของทุกจุดสํารวจ
มาหาคําเฉลี่ยในแตํละครั้ง แล๎วนําคําเฉลี่ยคุณภาพน้ําในแตํละครั้งทั้ง 4 ครั้ง มาศึกษาแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในรอบปี
4.2 เปรียบเทียบความแตกตํางของคุณภาพน้ําทุกจุดสํารวจ โดยนําข๎อมูลคุณภาพน้ําแตํละดัชนีทั้ง 4 ครั้ง มาหาคําเฉลี่ย
5. สถานที่ศึกษาและระยะเวลาที่ทาการวิจัย
5.1 สถานที่ทําการวิจัย
- แมํน้ําปราจีนบุรีจากอําเภอกบินทร์บุรี ถึงอําเภอบ๎านสร๎าง จังหวัดปราจีนบุรี
- แมํน้ําบางปะกงจากอําเภอบางคล๎า ถึงอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ห๎องปฏิบัติการของกลุํมงานวิจยั สิ่งแวดล๎อม สถานบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด กรมประมง
5.2 ระยะเวลาที่ทําการวิจัย
- เดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552
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ุ ภาพน้ําในแมํน้ําบางปะกงและแมํน้ําปราจีนบุรี
จุดสํารวจ
ครั้งที่ 1
2
24.0
27.1
8.16
40
146
2.15
46
7.2
4.0
118
0.1
58
21

ไนเตรตไนโตรเจน

0.3362

0.8516

0.2829

0.2007

0.3160

0.3093

0.1319

0.3059

0.4008

0.1639

0.1174

0.3849

0.1082

0.2742

0.3684

ออร์โธฟอสเฟต

0.0220

0.2067

0.0377

0.0073

0.0117

0.0325

0.0096

0.0059

0.0443

0.0079

0.0055

0.0423

0.0075

0.0082

0.0345

Chorophyll A

0.51105

0.83539

0.04748

0.32777

0.57686

0.04910

0.19351

0.55308

0.01509

0.28361

2.00040

0.02540

0.17143

1.19456

0.03563

NH3

0.1001

0.0824

0.1023

0.0815

0.0399

0.0956

0.1049

0.1218

0.1033

0.0713

0.0773

0.1283

0.0515

0.1009

0.1056

BOD

2.6

3.6

0.6

3.0

0.0

1.0

1.2

0.0

0.6

1.2

2.2

1.6

1.8

1.4

0.8

0.0896

0.1412

0.1618

0.0620

0.0392

0.1502

0.0490

0.0332

0.1736

0.0828

0.0281

0.1832

0.0490

0.0348

0.1490

Total ฟอสเฟต

หมายเหตุ

ครั้งที่ 3
2.50
28.5
29.8
7.58
10
91
48
55
5.8
3.0
111.10
0.1
114
86

ครั้งที่ 1
5
30.1
28.6
7.46
40
54
2.30
50
6.8
7.5
140.9
0.1
72
30

จุดที่ 2
ครั้งที่ 2
5.00
30.1
30.4
7.82
40
20
70
53
7.2
2.0
235.00
0.1
108
26

ครั้งที่ 3
5.00
32.0
30.5
7.88
10
53
51
64
5.5
3.5
148.60
0.1
104
74

จุดที่ 1 สะพานหน้าสานักงานที่ดิน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
จุดที่ 2 สะพาน อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
จุดที่ 3 สะพานใกล้แขวงการทาง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ครั้งที่ 1
6
31.3
27.2
7.21
60
40
2.00
47
5.5
5.0
120.9
0.1
48
12

จุดที่ 3
ครั้งที่ 2
5.50
30.2
30.5
7.30
70
117
78
56
5.3
5.0
467.00
0.2
216
15

ครั้งที่ 3
5.50
28.7
30.4
7.66
10
41
44
42
4.7
3.0
131.60
0.1
106
72

ครั้งที่ 1
4
25.7
26.4
7.21
60
54
1.70
39
6.5
4.0
111.8
0.1
48
11

จุดที่ 4
ครั้งที่ 2
3.28
31.4
30.2
7.69
40
57
530
55
9.3
0.0
4.99
2.6
23,074
33.5

ครั้งที่ 3
3.50
30.0
31.3
7.46
10
35
44
42
4.2
3.0
136.20
0.1
112
54

จุดที่ 4 สะพานเหนือฝายกั้นน้าคลองสารภี อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
จุดที่ 5 สะพานบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ความเร็วน้า หน่วยเป็น รอบ / 30 วินาที

ครั้งที่ 1
6
26.1
26.4
7.5
70
64
1.60
38
6.5
5.0
106.6
0.1
44
9

จุดที่ 5
ครั้งที่ 2
9.00
36.5
31.4
7.50
40
50
904
64
9
4.0
8.22
4.5
5,542
43.5

ครั้งที่ 3
2.50
31.5
31.8
7.57
15
28
51
46
4.2
3.5
162.80
0.1
128
52
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คําบํงชี้
ระดับน้ําลึก (เมตร)
อุณหภูมิอากาศ
อุณหภูมิน้ํา
pH
ความโปรํงแสง (ซม.)
ความเร็วน้ํา
Hard. (mg/l)
Alk. (mg/l)
Do (mg/l)
Co2 (mg/l)
Cond.
ความเค็ม (ppt)
TDS
TSS

จุดที่ 1
ครั้งที่ 2
1.15
26.0
26.7
7.90
35
29
58
39
6.2
2.0
118.90
0.1
54
32.5
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ุ ภาพน้ําในแมํน้ําบางปะกงและแมํน้ําปราจีนบุรี (ตํอ)
จุดสํารวจ
คําบํงชี้
ระดับน้ําลึก (เมตร)
อุณหภูมิอากาศ
อุณหภูมิน้ํา
pH
ความโปรํงแสง (ซม.)
ความเร็วน้ํา
Hard. (mg/l)
Alk. (mg/l)
Do (mg/l)
Co2 (mg/l)

หมายเหตุ

ครั้งที่ 1
10
22.5
25.1
7.8
20
146
4.20
57
4.5

จุดที่ 7
ครั้งที่ 2
3.00
26.8
30.4
7.50
50
30
3,690
86
5.8

ครั้งที่ 1
3.3
26.5
25.9
7.2
30
83
5.00
62
4.5

จุดที่ 8
ครั้งที่ 2
3.78
29.6
31.0
7.85
70
41
3,640
92
14.8

ครั้งที่ 1
6
28.5
26.7
7.16
75
60
17.70
86
5.7

จุดที่ 9
ครั้งที่ 2
5.38
31.0
31.3
7.42
20
177
5,490
102
4.7

ครั้งที่ 3
5.57
33.0
31.1
7.65
10
43
61
49
4.4

3.0

4.0

130.6

ครั้งที่ 1
11
27.8
26.4
7.3
80
69
39.80
121
5.1

จุดที่ 10
ครั้งที่ 2
11.28
34.2
30.4
7.41
20
567
7,970
103
4.9

ครั้งที่ 3
9.00
28.5
30.0
7.28
10
88
93
56
5

ครั้งที่ 3
2.20
27.0
31.3
7.16
10
32
127
59
5.9

ครั้งที่ 3
4.50
29.0
31.2
7.14
15
50
148
53
4.8

ครั้งที่ 3
10.19
30.5
32.5
7.05
15
202
280
69
4.6

4.5

5.0

4.0

3.5

4.0

0.0

2.0

4.0

4

4

5.0

2.5

3.0

17.57

204.00

496

31.00

528.00

584

29.70

881.00

14.84

43.00

1052.00

36.6

43.8

2.46

0.1

10.1

0.1

0.2

18.5

0.2

0.3

18.6

0.4

8.6

26.6

0.5

23.1

27.6

1.3

76

12,208

150

276

23,024

314

358

22,542

476

9,658

34,024

566

27,058

16,540

1,410

27

60.5

78

75

99

134

56

90.5

83

59

166.5

69

151

237.5

90

0.1277

0.4552

0.4137

0.5028

0.6313

0.4668

0.6578

0.2384

0.5809

0.5679

0.5222

0.6490

0.3231

0.5797

0.7205

0.0079

0.0117

0.0475

0.0542

0.0512

0.0512

0.0632

0.0185

0.0489

0.0326

0.0863

0.0456

0.0584

0.1073

0.0922

0.12403

0.30901

0.03717

0.12403

0.72435

0.09334

0.2259

3.23460

0.87552

0.13588

0.13912

0.19521

0.21713

0.19675

0.17305

0.0735

0.0378

0.12

0.0778

0.0328

0.0953

0.0644

0.0493

0.0627

0.0909

0.0692

0.1431

0.2830

0.0585

0.1020

1.6
0.0666

1.2
0.0309

0.4
0.1626

1.8
0.1678

2.0
0.0556

0.1
0.1352

1.8
0.1498

5.0
0.0413

4.4
0.1476

1.2
0.0666

1.2
0.0739

0.4
0.0972

2.2
0.0518

0.6
0.1666

0.4
0.1356

จุดที่ 6 วัดบางแตน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
จุดที่ 7 วัดใหมํบางคล๎า อ.บางคล๎า จ.ฉะเชิงเทรา
จุดที่ 8 ฝายทดน้ําบางปะกง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

จุดที่ 9 สะพาน BYPASS อ.บ๎านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
จุดที่ 10 สะพานบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ความเร็วน้ํา หนํวยเป็น รอบ / 30 วินาที
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Cond.
ความเค็ม (ppt)
TDS
TSS
ไนเตรตไนโตรเจน
ออร์โธฟอสเฟต
Chorophyll A
NH3
BOD
Total ฟอสเฟต

ครั้งที่ 1
7
31.2
28.0
7.46
40
46
1.80
41
5.9

จุดที่ 6
ครั้งที่ 2
6.00
34.4
31.3
7.30
50
424
1,942
71
6.2

- 53 สรุปผลการศึกษา
คุณภาพน้ําโดยทั่วไปของแมํน้ําบางปะกงและแมํน้ําปราจีนบุรีในปี 2552 พบวํา คุณภาพน้ําในแมํน้ําบางปะกงและแมํน้ํา
ปราจีนบุรียังมีคุณภาพดี มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําจากอิทธิพลของธรรมชาติไมํมากนัก จากการนําคุณภาพน้ําเฉลี่ยใน
รอบปีของแมํน้ําบางปะกงและแมํน้ําปราจีนบุรี เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําประเทศไทย พบวํา คุณภาพน้ําโดยทั่วไป
ยังอยูํในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินในประเทศไทย ประเภทที่ 3 ซึ่งสามารถนํามาใช๎ในการอุปโภคและบริโภคได๎แตํต๎องผําน
การฆําเชื้อโรคตามปกติ และสามารถนํามาใช๎ในด๎านเกษตรกรรมได๎ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้ําเพื่อการคุ๎มครองทรัพยากร
สัตว์น้ํา พบวํา คุณภาพน้ําในแมํน้ําบางปะกงและแมํน้ําปราจีนบุรีในรอบปี พ.ศ. 2552 ยังมีคุณภาพที่เหมาะสมไมํเป็นอันตรายตํอ
สัตว์น้ํา สามารถนําไปใช๎ในกิจกรรมทางด๎านการประมงได๎เป็นอยํางดี (กองจัดการคุณภาพ, 2538) นอกจากนี้คุณภาพน้ํายังมีคํา
ผันแปรไปจากธรรมชาติ เชํน คําความนําไฟฟูา คําความเค็ม และคําสารที่ละลายทั้งหมด ซึ่งได๎รับผลกระทบจากการรุกล้ําของน้ํา
ทะเลเข๎ามาปนเปื้อน โดยเฉพาะในชํวงฤดูร๎อนซึ่งปริมาณน้ําจืดคํอนข๎างน๎อย และเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําใน
แมํน้ําบางปะกงและแมํน้ําปราจีนบุรีในแตํละฤดูกาล พบวํา คุณภาพน้ําสํวนใหญํมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอยํางเดํนชัด เชํน
คําความโปรํงแสง คําความกระด๎าง คําความนําไฟฟูา คําความเค็ม คําสารที่ละลายทั้งหมด และคําคลอโรฟิลล์ เอ เป็นต๎น และพบวํา
คุณภาพน้ําในแมํน้ําบางปะกงและแมํน้ําปราจีนบุรีมีการเปลี่ยนแปลงที่คล๎ายคลึงกัน โดยมีแนวโน๎มสูงขึ้นจากจุดสํารวจบริเวณต๎น
แมํน้ําปราจีนบุรีไปยังจุดสํารวจบริเวณปากแมํน้ําบางปะกง เชํน คําความกระด๎าง คําความเป็นดําง คําความนําไฟฟูา คําความเค็ม
คําสารที่ละลายทั้งหมด คําปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด เป็นต๎น แตํมีบางดัชนีที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ไมํแนํนอน ทั้งนี้ขึ้นอยูํ
กับสภาพแวดล๎อมตํางๆ เชํน ลักษณะการใช๎ประโยชน์ที่ดิน กิจกรรมตํางๆของมนุษย์ ลักษณะพื้นที่หรือภูมิประเทศ ได๎แกํ อุณหภูมิ
คําบีโอดี คําคาร์บอนไดออกไซด์ ไนเตรตไนโตรเจน แอมโมเนียไนโตรเจน ออร์ โธฟอสเฟต และฟอสฟอรัสทั้งหมด เป็นต๎น โดยสรุป
แล๎วคุณภาพน้ําในแมํน้ําบางปะกงและแมํน้ําปราจีนบุรียังคงอยูํในเกณฑ์คุณภาพที่นําพอใจและสามารถนําไปใช๎ประโยชน์สอย
ในด๎านตํางๆ ตํอไป
เอกสารอ้างอิง
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๓. ผลการจับสัตว์น้าในพื้นที่วางกร่้าในแม่น้าเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท
ฐาปกรณ์ ลิ่มบรรจง
วรวิทย์ พรหมปากดี
ณัฐนันท์ คงขา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท
คานา
หลังจากที่มีการสร๎างเขื่อนกั้นแมํน้ําเจ๎าพระยาที่ ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท แมํน้ําเจ๎าพระยาก็ถูกแบํงระบบ
แมํน้ําออกเป็น 2 สํวน คือ สํวนเหนือเขื่อนเป็นลักษณะของอํางเก็บน้ํา สํวนท๎ายเขื่อนยังคงเป็นระบบแมํน้ําเชํนเดิม แตํระดับน้ํา
ขึ้นอยูํกับการปิดเปิดประตูน้ําที่เขื่อน จากการที่มีชั้นการติดตํอของน้ําออกจากกันโดยเขื่อนนี้ พบวําการเริ่มต๎นของแมํน้ําเจ๎าพระยา
ในตอนลํางจึงเริ่มต๎นที่ท๎ายเขื่อนเจ๎าพระยาและการเดินทางของสัตว์น้ําจากสํวนลํางของแมํน้ําเจ๎าพระยาจะมีจุดสิ้นสุดที่บริเวณท๎าย
เขื่อนเจ๎าพระยาเทํานั้น เพราะตัวเขื่อนจะไมํมีทางผํานของสัตว์น้ํา (บันไดปลาโจน) จะมีเพียงประตูควบคุมน้ํา จํานวน 16 บาน
และชํ อ งควบคุ ม สํ า หรั บ เรื่ อ 1 ชํ อ ง ลั ก ษณะของแมํ น้ํ า เจ๎ า พระยาในบริ เ วณตั้ ง แตํ ใ ต๎ เ ขื่ อ นเจ๎ า พระยาจั ง หวั ด ชั ย นาทลงไป
เป็นแมํน้ํากว๎างที่ราบเนื่องจากการไหลของน้ําจากประตูระบายน้ําของเขื่อนทําให๎การใช๎เครื่องมือประเภทอวนทําได๎สะดวก สามารถ
ทําได๎หลายครั้งตํอวันและจากการเดินทางของสัตว์น้ํามาอออยูํที่หน๎าเขื่อน และไมํสามารถเดินทางตํอไปได๎ นั่นยิ่งสะดวกตํอการจับ
สัตว์น้ําจากการที่สภาพบริเวณนี้มีการเปลี่ยนแปลงของระดับและกระแสน้ําจากการปิดเปิดประตูน้ําอยูํตลอด จากการสังเกตและ
การศึกษาสภาพในเบื้องต๎น พบวํา บริเวณท๎ายเขื่อนนี้เป็นแหลํงรวมชุมชนของประชากรสัตว์น้ําและชาวประมงจํานวนมาก สารพัด
เครื่องมือประมงที่ประดาทําการประมง ตั้งแตํ อวนทับตลิ่ง ขําย แห เบ็ดราว ตลอดทั้งปี และที่สําคัญชนิดของสัตว์น้ําที่พบเป็น
สัตว์น้ําวัยอํอนและสัตว์น้ําขนาดเล็กจํานวนมากและพบการเปลี่ยนแปลงทั้งชนิด ขนาดและปริมาณในรอบปี จากสภาพพื้นที่ที่เ ป็น
พื้นราบแมํน้ําไมํมีวัสดุใต๎น้ํากีดขวางทางน้ําทําให๎การทําประมงในลักษณะกวาดล๎างพันธุ์สัตว์น้ําที่เข๎ามาอาศัยหรือเดินทางติดอยูํที่จุดนี้
ถูกจับไปกํอนที่จะเจริญเติบโตเต็มที่ ที่จะใช๎ประโยชน์ได๎อยํางเหมาะสม จากการสอบถามชาวประมง พบวํา ปริมาณสัตว์น้ําที่จับ
ได๎มีแนวโน๎มลดลงทุกปี
การทําประมงในแมํน้ําเจ๎าพระยา ด๎วยเครื่องมือจับสัตว์น้ําชนิดตํางๆ ตลอดทั้งปี มีการประยุกต์ใช๎เครื่องมือจับสัตว์น้ําบาง
ประเภทที่คํอนข๎างเป็นการทําลายทรัพยากรประมงหรือนํามาใช๎ไมํคุ๎มคํา เชํน การใช๎อวนลากทับตลิ่ง หรือมีการทําการประมงที่ผิด
กฎหมายอื่น หนึ่งในวิธีนี้ คือ พบวิธีการวางกร่ํา และใช๎อวนล๎อมแล๎วลากทับตลิ่ง สามารถจับสัต ว์น้ําได๎ทั้งหมดภายในวงล๎อมนั้น
ไมํสามารถเลือกชนิดหรือขนาดได๎
การศึกษาเรื่องนี้เพื่อหาข๎อมูลและชนิด ปริมาณ โครงสร๎างประชาคมสัตว์น้ํา อิทธิพล สิ่งเร๎า ที่ทําให๎สัตว์น้ําเข๎ามาอยูํอาศัย
รวมทั้งการศึกษาสภาวะและผลจับสัตว์น้ําชาวประมงจากการล๎อมกร่ํา เพื่อประเมินทรัพยากรประมง ตามแผนงานวิจัยด๎านประมง
น้ําจืด เพื่อให๎ทราบซึ่งปัจจุบันมีข๎อมูลด๎านนี้อยูํน๎อยมาก เพื่อจะได๎ใช๎เป็นแนวทางในการกําหนดแผนการพัฒนาประมงในแหลํงน้ํา
แหํงนี้ให๎เป็นแหลํงทรัพยากรประมงที่สําคัญ เป็นแนวทางในการดําเนินการจัดการทรัพยากร การรักษาพันธุ์สัตว์น้ํา การสร๎างแหลํง
ที่อยูํอาศัย การเดินทางของสัตว์น้ํา การจัดการรายได๎และการจัดการแหลํงน้ําให๎เกิดประโยชน์และยั่งยืนสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรสัตว์น้ําที่พบในกร่ําในรอบปี
2. เพื่อทราบชนิดและปริมาณของสัตว์น้ําที่เข๎ามาในกร่ํา
3. เพื่อศึกษาโครงสร๎างและประชาคมสัตว์น้ําอาศัยในกร่ํา
4. เพื่อศึกษาสภาวะการประมงโดยเครื่องมือกร่ําในแมํน้ําเจ๎าพระยา

- 56 ระเบียบวิธีวิจัย
1. การวางแผนการศึกษา
1.1 คัดเลือกพื้นที่วางกร่ํา จํานวน 3 ที่ โดยการเลือกพื้นที่ที่มีสภาพโลํงไมํมีวัสดุใต๎น้ําวางกร่ํา โดยใช๎กิ่งไม๎วางสุมเป็นกอง
จมน้ําขนาดพื้นที่ประมาณ 50 ตารางเมตร
1.2 สอบถาม สัมภาษณ์ บันทึกข๎อมูลจากชาวประมงที่ทําการประมงและผู๎รับซื้อสัตว์น้ําในพื้นที่ตลอดปี การติดตามสถิติ
และปริมาณผลจับสัตว์น้ํา
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ศึกษาชนิดและปริมาณสัตว์น้ํากํอนวางกร่ํา โดยการใช๎อวนลากทั้งพื้นที่ บันทึกข๎อมูล ดําเนินการโดยการสัมภาษณ์
ใช๎แบบสอบถามชาวประมงและผู๎รับซื้อสัตว์น้ํา
2.2 ชนิดและปริมาณสัตว์น้ําที่จับได๎
2.3 ตรวจวัดคุณภาพน้ําในบริเวณที่วางกร่ํา
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 วิเคราะห์ข๎อมูลโดยทั่วไป เกี่ยวกับสภาวะการประมง และเครื่องมือกร่ํา โดยนําข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์คําทางสถิติ
เบื้องต๎น โดยการแจกแจงความถี่ร๎อยละ และวัดแนวโน๎มเข๎าสูํศูนย์กลางแบบมัชฌิมเลขคณิต
3.2 วิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อประเมินประสิทธิภาพอัตราการจับสัตว์น้ํา ของเครื่องมือกร่ํา (Catch Per Unit of Effort) โดย
ประเมินจากสูตร
C.P.U.E (กรัม/ชั่วโมง) =

น้ําหนักสัตว์น้ําที่จับได๎ตํอวัน กก
จํานวนชั่วโมงการทําประมงตํอวัน

3.3 วิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อประเมินปริมาณผลจับสัตว์น้ํา โดยใช๎สูตร
ปริมาณผลจับสัตว์น้ําตํอปี (T) = (d . w . x)
เมื่อ

T
x
w
d

=
=
=
=

ปริมาณปลาที่จับได๎ทั้งหมด
จํานวนเครื่องมือที่ตรวจเช็คขณะสํารวจ
ปริมาณปลาที่จับได๎ตํอกร่ํา
จํานวนการทําประมงในรอบปีตํอกร่ํา

4. ขอบข่ายของโครงการวิจัย
การศึกษาโครงสร๎างของเครื่องมือกร่ํากับระยะเวลาและการเข๎ามาอยูํอาศัยของประชากรสัตว์น้ําในพื้นที่วางกร่ํา
5. ระยะเวลาที่ทาการวิจัย
เดือนตุลาคม 2548 - เดือนกันยายน 2549 เป็นระยะเวลา 12 เดือน
6. สถานที่ทาการทดลองและ/หรือเก็บข้อมูล
สํ า รวจและเก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล การใช๎ เ ครื่ อ งมื อ กร่ํ า ในแมํ น้ํ า เจ๎ า พระยา (บริ เ วณตั้ ง แตํ บ ริ เ วณท๎ า ยเขื่ อ นเจ๎ า พระยา)
จังหวัดชัยนาท ถึง ต.โพนางดําตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
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1. สภาวะการประมงโดยเครื่องมือกร่าในแม่น้าเจ้าพระยา
จากการศึกษาสภาวะการประมงโดยเครื่องมือกร่ําบริเวณท๎ายเขื่อนเจ๎าพระยา จังหวัดชัยนาท พบวํา มีการใช๎เครื่องมือชนิด
นี้อยูํตั้งแตํบริเวณท๎ายเขื่อน บ๎านโคกเข็ม ไปจนถึงตัวอําเภอสรรพยา ไมํน๎อยกวํา 30 ที่ และชนิดปลาที่ เข๎ามาอาศัยในกร่ํา มีขนาดที่
หลากหลาย โดยกร่ําที่ตั้งอยูํในเขตน้ําลึกจะรวบรวมปลาหนัง เชํน เทโพ สวาย เป็นจํานวนและปริมาณมาก สํวนกร่ําที่อยูํในเขตน้ําตื้น
จะได๎ปลาเกล็ดที่มีขนาดเล็กกวํา และปริมาณน๎อยกวํากร่ําที่วางในเขตน้ําลึก ชนิดปลาที่เข๎ามาอาศัยในกร่ํา พบทั้งหมด 29 ชนิด คือ
ปลาสร๎อย ปลาเค๎า ปลาแปบ ปลาสายยู ปลาสวาย ปลารากกล๎วย ปลากระทุ๎งเหว ปลาสังกะวาด ปลาเทโพ ปลาคางเบือน ปลาแปูน
ปลากระแห ปลาตะเพี ย นทอง ปลากาดํ า ปลาตะโกก ปลาแก๎ ม ช้ํ า ปลากระสู บ ปลาชะโด ปลากราย ปลากระมั ง ปลาหมู
ปลากระทิง ปลากด ปลากดหม๎อ ปลาม๎า ปลาตะเพียนขาว ปลาแดง ปลาซิวและกุ๎งก๎ามกราม
จากการศึ กษาสภาวะการประมงโดยเครื่ องมื อกร่ํ าบริ เวณท๎ายเขื่อนเจ๎า พระยา จังหวัดชัย นาท ชํว งระยะเวลาเดือ น
มกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ พบวํา ชนิดพันธุ์ปลาที่เข๎ามาอาศัยในกร่ํา ได๎แกํ ปลาสร๎อย ปลาเค๎า ปลาแปบ ปลาสังกะวาด ปลาเทโพ
ปลาคางเบือน ปลาแปูน ปลากระมัง ปลาหมู ปลากระทิง ปลากด ปลากดหม๎อ ปลาม๎า ปลาตะเพียนขาว ปลาแดง ปลาซิวและ
กุ๎งก๎ามกราม ชนิดปลาเกล็ด คิดเป็น ร๎อยละ 35.29 และปลาหนั งคิดเป็ นร๎อยละ41.18 ปลากินเนื้อ คิดเป็น ร๎อยละ 17.65 และ
ปลาอื่นๆร๎อยละ 5.88 ชํวงระยะการวางกร่ําชํวงนี้ได๎น้ําหนัก ปลาตํอการล๎อมจับตํอครั้ง 500 – 700 กิโลกรัม ปริมาณปลาเกล็ดมี
ปริมาณร๎อยละ 65 สํวนปลาหนังปลากินเนื้อและปลาอื่นๆ มีปริมาณร๎อยละ 35
จากการศึกษาสภาวะการประมงโดยเครื่องมือกร่ําบริเวณท๎ายเขื่อนเจ๎าพระยา จังหวัดชัยนาท ชํวงระยะเวลาเดือนมีนาคมเดือนมิถุนายน พบวํา ชนิดพันธุ์ปลาที่เข๎ามาอาศัยในกร่ํา ได๎แกํ ปลาสร๎อย ปลาซิว ปลาแปบ ปลาสังกะวาด ปลาตะโกก ปลาชะโด
ปลารากกล๎ ว ย ปลาแปู น ปลากระมั ง ปลาแก๎ ม ช้ํ า ปลากระทุ๎ ง เหว ปลากด ปลาตะเพี ย นขาว ปลาแดงและกุ๎ ง ก๎ า มกราม
ชนิดปลาเกล็ดคิดเป็นร๎อยละ 53.33 และปลาหนังคิดเป็นร๎อยละ 26.66 ปลากินเนื้อคิดเป็นร๎อยละ 13.33 และปลาอื่นๆ ร๎อยละ
6.66 ชํวงระยะการวางกร่ําชํวงนี้ได๎น้ําหนักปลาตํอการล๎อมจับตํอครั้ง 100 – 300 กิโลกรัม ปริมาณปลาเกล็ดมีปริมาณร๎อยละ 85
สํวนปลาหนังปลากินเนื้อและปลาอื่นๆ มีปริมาณร๎อยละ 15
จากการศึ กษาสภาวะการประมงโดยเครื่ องมื อกร่ํ า บริ เวณท๎ายเขื่อนเจ๎า พระยา จังหวัดชัย นาท ชํว งระยะเวลาเดือ น
พฤศจิกายน-เดือนธันวาคม พบวํา ชนิดพันธุ์ปลาที่เข๎ามาอาศัยในกร่ํา ได๎แกํ ปลาสายยู ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาชะโด ปลาแปบ
ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ปลากราย ปลาแปูน ปลากระมัง ปลาม๎า ปลากระสูบ ปลากด ปลากดหม๎อ ปลาตะเพียนขาว ปลาแดง
และกุ๎งก๎ามกราม ชนิดปลาเกล็ดคิดเป็นร๎อยละ 35.41 และปลาหนังคิดเป็นร๎อยละ 29.41 ปลากินเนื้อคิดเป็นร๎อยละ 29.41 และปลา
อื่นๆ ร๎อยละ 5.88 ชํวงระยะการวางกร่ําชํวงนี้ได๎น้ําหนักปลาตํอการล๎อมจับตํอครั้ง 1,000 – 3,000 กิโลกรัม ปริมาณปลาเกล็ดมี
ปริมาณร๎อยละ 25 สํวนปลาหนังปลากินเนื้อและปลาอื่นๆ มีปริมาณร๎อยละ 75
2. โครงสร้างและประชาคมสัตว์น้าอาศัยในกร่า
การศึกษาโดยการจําแนกองค์ประกอบของโครงสร๎างประชาคมปลาที่อาศัยในกร่ําออกเป็น 4 กลุํมใหญํตามประเภทของ
กลุํมปลาหลัก ได๎แกํ กลุํมปลาเกล็ด (carp) พบพันธุ์ปลารวม 11 ชนิด กลุํมปลาหนัง (catfish) พบชนิดพันธุ์ปลารวม 12 ชนิด
กลุํมปลากินเนื้อ (murrels) พบชนิดพันธุ์ปลา 5 ชนิด และกลุํมปลาอื่นๆ (micellaneous) พบชนิดพันธุ์ปลา 1 ชนิด พบโครงสร๎าง
กลุํมปลาโดยกลุํมปลาเกล็ดร๎อยละ37.93 กลุํมปลากินเนื้อร๎อยละ17.24 กลุํมปลาหนังร๎อยละ 41.38 กลุํมปลาอื่นๆ ร๎อยละ 3.44

- 58 3. ชนิดและปริมาณของสัตว์น้าที่เข้ามาในกร่า
กลุ่มปลา
ปลาเกล็ด (carp)
ปลาหนัง (catfish)
ปลากินเนื้อ (murrels)
ปลาอื่นๆ (micellaneous)
รวม

จานวนชนิด
11
12
5
1
29

โดยจานวน (ร้อยละ)
37.93
41.38
17.24
3.44
100

พิสัย
26.10 - 30.76
7.10 - 8.60
4.83 - 7.50
80 - 110
0

หนํวย
องศาเซลเซียส

4. คุณภาพน้าแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณที่วางกร่า
คําพารามิเตอร์
อุณหภูมิ
ความเป็นกรดเป็นดําง(pH)
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา
ความกระด๎าง
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระ

มิลลิกรัมตํอลิตร
มิลลิกรัมตํอลิตร
มิลลิกรัมตํอลิตร

สรุปและวิจารณ์ผล
จากการศึกษาสภาวะการประมงโดยเครื่องมือกร่ําบริเวณท๎ายเขื่อนเจ๎าพระยา จังหวัดชัยนาท พบวํา มีการใช๎เครื่องมือชนิด
นี้อยูํตั้งแตํบริเวณท๎ายเขื่อน บ๎านโคกเข็ม ไปจนถึงตัวอําเภอสรรพยา ไมํน๎อยกวํา 30 ที่ และชนิดปลาที่เข๎ามาอาศัยในกร่ํา มีขนาดที่
หลากหลาย โดยกร่ําที่ตั้งอยูํในเขตน้ําลึกจะรวบรวมปลาหนัง เชํน ปลาเทโพ ปลาสวาย เป็นจํานวนและปริมาณมาก สํวนกร่ําที่อยูํใน
เขตน้ําตื้น จะได๎ปลาเกล็ดที่มีขนาดเล็กกวํา และปริมาณน๎อยกวํากร่ําที่วางในเขตน้ําลึก ชนิดปลาที่เข๎ามาอาศัยในกร่ํา พบทั้งหมด
29 ชนิด มากกวําที่ รัชฎาภรณ์ และโยธิน (2535) สํารวจพบวํากร่ําสามารถจับสัตว์น้ําได๎ 19 ชนิด การใช๎กร่ําในการรวบรวมสัตว์น้ํา
บริเวณท๎ายเขื่อนเจ๎าพระยา พบวําสัตว์น้ําที่ถูกรวบรวมมีทุกขนาดทั้งเล็กกลางไปจนถึงขนาดใหญํใหญํ สัตว์ถูกจับเป็นจํานวนมาก
เป็นการใช๎ทรัพยากรประมงที่ผิดวิธี การใช๎เครื่องมือกร่ําชํวงเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ น้ําหนักสัตว์น้ําที่จับได๎ประมาณ
500 - 700 กิโลกรัม/ครั้ง สํวนใหญํพันธุ์ปลาที่ได๎จะเป็นปลาเกล็ด สํวนชํวงเดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน น้ําหนักสัตว์น้ําที่จับได๎
ประมาณ 100 - 300 กิโลกรัม/ครั้ง พันธุ์ปลาที่ได๎จะเป็นปลาเกล็ด สํวนชํวงเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม น้ําหนักสัตว์น้ําที่จับได๎
ประมาณ 1,000 - 3,000 กิโลกรัม/ครั้ง สํวนใหญํพันธุ์ปลาที่ได๎จะเป็นปลาหนัง เชํน ปลาสวาย ปลาเทโพ เป็นปริมาณมาก เนื่องจาก
บริเวณท๎ายเขื่อนเจ๎าพระยาเป็นบริเวณที่สัตว์น้ําชุกชม และมีปริมาณมาก การใช๎เครื่องมือประมงประเภทกร่ําเป็นการสร๎างที่หลบ
ซํอนตัวของสัตว์น้ําและมีการให๎อาหารลํอสัตว์น้ําให๎มาอาศัยภายในกร่ํา ทําให๎สัตว์น้ําเข๎ามาอาศัยภายในกร่ําเป็นจํานวนมาก เมื่อมี
การล๎อมจับสัตว์น้ําทุกชนิดและทุกขนาดจะถูกจับทั้งหมด ดังนั้นควรมีมาตรการควบคุมการใช๎เครื่องมือกร่ําในบริเวณนี้ เพื่อให๎
ทรัพยากรสัตว์น้ําคงอยูํตํอไป
เอกสารอ้างอิง
รัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฎฐ์ และโยธิน ลีลานนท์. 2535. การทําการประมงในแมํน้ําเจ๎าพระยา ตั้งแตํ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ถึง
ปากแมํน้ํา จ.สมุทรปราการ. รายงานสัมมนาวิชาการประจําปี 2535, กรมประมง.หน๎า 613-621.
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3. ชีววิทยาเพื่อการเพาะพันธุ์ของปลารากกล้วยในแม่น้าวัง จังหวัดล้าปาง
( Some Biological Aspects of Long-nose loach )

วีร์ กี่จนา๑* กัลยาพร สงจันทร์๒ อวยพร ปานเพชร๒ และรจวรรณ จดชัยภูมิ๓
๑

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอํางทอง
๒
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดลําปาง

๓

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสระบุรี
บทคัดย่อ

ศึกษาชีววิทยาเพื่อการเพาะพันธุ์ปลารากกล๎วย (Acantopsis choirorhynchos Bleeker,1854) โดยรวบรวม
ตัวอยํางในแมํน้ําวัง จังหวัดลําปาง ระหวํางเดือน ตุลาคม 2554 ถึงกันยายน 2555 ผลการศึกษาจากการรวบรวมตัวอยํางปลาทั้งหมด
360 ตัว พบวํา ปลารากกล๎วย จัดเป็นปลาประเภทปลากินทั้งพืชและสัตว์ โดยในกระเพาะอาหารพบ แพลงก์ตอนพืชร๎อยละ 24
แพลงก์ตอนสัตว์ร๎อยละ 27 ตัวอํอนแมลงและสัตว์น้ําขนาดเล็กร๎อยละ 30 อินทรียวัตถุเนําเปื่อยและอื่นๆ ร๎อยละ 19 อัตราสํวนเพศ
ปลาเพศผู๎:เพศเมียเทํากับ 1 : 1.54 สมการความสัมพันธ์ระหวํางความยาวและน้ําหนักตัวปลาทั้งหมดคือ W = 0.001059 L3.714
(R2=0.934, n=360, P<0.05) เพศผู๎ W = 0.00261 L3.298 (R2=0.738, n=55, P<0.05) และเพศเมีย W = 0.01811 L2.607
(R2=0.730, n=85, P<0.05) ฤดูวางไขํ อยูํในชํวงระหวํางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ขนาดปลาเมื่อแรกเริ่มเจริญพันธุ์ เพศผู๎มี
ขนาด 8.00เซนติเมตร และเพศเมียมีขนาด 9.03 เซนติเมตร ไขํมีลักษณะกลมสีเหลือง (0.5±0.01 มิลลิเมตร) เป็นไขํประเภทไขํลอย
ความดกไขํเฉลี่ย 15,126±2,445 ฟอง สมการความสัมพันธ์ระหวํางความดกไขํตํอความยาวตัวปลาคือ F = 563.6377 L1.361
(R2=0.749, n= 20 P<0.05) และสมการความสัมพันธ์ระหวํางความดกไขํตํอน้ําหนักตัวปลาคือ F = 1972.423 W 0.884
(R2=0.942, n= 22 P<0.05)

คาสาคัญ : ปลารากกล๎วย ชีววิทยา

*ผู๎รับผิดชอบ : 63 หมูํ 6 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อํางทอง โทร 0 3586 6497
e-mail : sf-aongthong@hotmail.com
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Some Biological Aspects of Long-nose loach
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ABSTRACT

A Study on some biological aspects of Acantopsis choirorhynchos Bleeker,1854 was carried out
during October 2011 to September 2012. Fish sample were monthly collected from the Wang River in Lampang
province. The result showed that fish was carnivorous (composition of food item included 24% phytoplankton,
27% zooplankton, 30% aquatic insects and aquatic animal and 19% organic detritus and other). Sex ratio of
male and female was 1 : 1.54. The result, total length and body weight relationship were W = 0.001059 L3.714
(R2=0.934, n=360, P<0.05) for the total fish, W = 0.00261 L3.298 (R2=0.738, n=55, P<0.05) for male only, and
W = 0.01811 L2.607 (R2=0.730, n=85, P<0.05). Spawning season with peaks in July to September. Size at first
maturity of male and female fish were 8.0 and 9.03 cm, respectively. Egg diameter was 0.5±0.01 mm, while
fecundity was 15,126±2,445. Relationship between total length and fecundity was F = 563.6377 L1.361 (R2=0.749,
n= 20 P<0.05) and between weight and fecundity was F = 1972.423 W 0.884 (R2=0.942, n= 22 P<0.05)
Key words : Acantopsis choirorhynchos biology
*Corresponding author : 63 Moo 6 Chairit sub-district, Chaiyo district, Angthong province 14140
Tel. 0 358 6 6497 e-mail : sf-aongthong@hotmail.com
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ปลารากกล๎ ว ยเป็ น ปลาชนิ ด หนึ่ งในวงศ์ Cobitidae ปั จ จุ บั น ปลารากกล๎ ว ยในแมํ น้ํ า วั งได๎ มี ป ริ ม าณลดลง
เนื่องจากเป็นที่นิยมในการบริโภคเพิ่มมากขึ้น และเป็นปลาที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นปลาสวยงามสํงออกไปยังตํางประเทศได๎
เมื่อมีความต๎องการเลี้ยงเพื่อเป็นปลาสวยงามมากขึ้น จึงทําให๎มีแนวโน๎มการจับปลาชนิดนี้จากแหลํงน้ํา ธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
โดยใช๎การจับด๎วยวิธีตํางๆที่เสี่ยงตํอการสูญพันธุ์ อีกทั้งปลารากกล๎วยยังไมํสามารถเพาะพันธุ์ได๎อยํางแพรํหลาย ผลผลิตทั้งหมดที่ ได๎
จึงมาจากธรรมชาติเทํานั้น และเนื่องจากสภาพแวดล๎อมในแมํน้ําวังมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมํเหมาะสมตํอ การแพรํพันธุ์ เชํน
ความแห๎งแล๎งของแมํน้ํา และการใช๎สารเคมีในการทําการเกษตร ทําให๎เกิดแนวโน๎มตํอการสูญพันธุ์ของปลารากกล๎วยในแหลํงน้ํา
ของประทศไทย
ปลาในวงศ์ Cobitidae เป็นกลุํมปลาสวยงามที่มีผู๎นิยมเลี้ยงกันอยํางแพรํหลายทั้งในประเทศและตํางประเทศ เชํน
ยุโรป อเมริ กาและเอเชีย ชนิด ของปลาในครอบครั วนี้พ บในประเทศไทยมีห ลายชนิ ดด๎ว ยกัน เชํน ปลาในกลุํ มรากกล๎ วยแคระ
(Acanthopsoides) กลุํมปลารากกล๎วย(Acanthopsis) กลุํมปลาหมู(Botia) กลุํมปลาอีด (Lepidocephalichthys) และกลุํมปลา
ปล๎องอ๎อยและปลางู (Pangio) (กาญจนา และพิสิฐ, 2547)
ประเทศไทยมีการสํงออกปลาสวยงามน้ําจืดที่ได๎จากการเพาะพันธุ์และจากปลาท๎องถิ่นของไทยที่จับจากธรรมชาติ
ปลารากกล๎วยเป็นปลาสําหรับบริโภคและปลาสวยงามน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เป็นปลาที่ต๎องการของตลาดทั้งในและ
ตํางประเทศ ปัจจุบันไมํเพียงพอตํอความต๎องการ เนื่องจากผลผลิตทั้งหมด รวบรวมจากแหลํงน้ําธรรมชาติเทํานั้นปัจจุบันมีผู๎เลี้ยง
ปลาสวยงาม ในประเทศประมาณ 350,000 คน ในสํวนของร๎านค๎า ปลาสวยงามทั่วประเทศมีอยูํประมาณ 500 ร๎าน ซึ่งร๎อยละ 50
อยูํ ใ นกรุ งเทพฯ และปริ ม ณฑล ที่ เ หลื อ กระจายอยูํ ใ นจั ง หวั ด ราชบุ รี เชี ย งใหมํ ภู เ ก็ ต นครราชสี ม า ขอนแกํ น และอุ ด รธานี
(ธานี, 2550) ธุรกิจสํงออกปลาสวยงามของไทยขยายตัวอยํางตํอเนื่อง ในชํวงหลายปีที่ผํานมาตามการขยายตัวของการค๎าปลา
สวยงามในตลาดโลก ซึ่งมีการคาดการณ์วํามูลคําการค๎าปลาสวยงามของโลกอาจเทํากับประมาณ 300 ล๎านดอลลําร์ และมีอัตราการ
ขยายตัวร๎อยละ 10 โดยเฉลี่ยตํอไป ในชํวงปี 2545 – 2548 มูลคําการสํงออกปลาสวยงามของไทยขยายตัวในอัตราสูงประมาณร๎อย
ละ 35 โดยเฉลี่ยตํอปี แตํในชํวงปี 2549 – 2550 ที่ผํานมามีแนวโน๎มชะลอตัว อันเป็นผลมาจากการชะลอตัวของการสํงออกไปยัง
สหรัฐอเมริกา ในปี 2550 มูลคําการสํงออกปลาสวยงามเทํากับ 565.7 ล๎านบาท ขยายตัวร๎ อยละ 9.1 จากปี 2549 แหลํงสํงออกที่
สําคัญ ได๎แกํ สหรัฐฯ ฮํองกง ไต๎หวัน มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยการนําเข๎าของฮํองกง ไต๎หวัน มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นการนําเข๎า
เพื่อสํงออกสําหรับสหรัฐฯ นั้นเป็นการซื้อเพื่อไปเลี้ยงโดยนิยมซื้อปลาสวยงามขนาดเล็กราคาต่ํา สํวนใหญํเป็นปลาพื้นบ๎านของไทย
เนื่ อ งจากในสภาวะปั จ จุ บั น สิ่ งแวดล๎ อ มได๎ เ สื่ อ มลงและเปลี่ ย นแปลงเป็ น อยํ า งมากเนื่ อ งจากภาวะมลพิ ษ จาก
แหลํงกําเนิดตําง ๆ ทําให๎สัตว์น้ําหลายชนิดลดจํานวนลงอยํางรวดเร็ว ปลารากกล๎วยก็เป็นอีกชนิดที่ได๎รับผลกระทบดังกลําวนี้
เนื่องจากปลารากกล๎วยถูกจับเพื่อการสํงออกปลาสวยงาม และสําหรับบริโภคภายในประเทศเป็นจํานวนมาก อยํางไรก็ตาม ยังไมํเคย
มีการศึกษาด๎านชีววิทยาของปลารากกล๎วยในแมํน้ําวัง ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปาง จึงเห็นสมควรที่จะทําการศึกษา
วิจัยถึงชีววิทยาบางประการของปลาชนิดนี้ เพื่อใช๎สําหรับเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการเพาะขยายพันธุ์เป็นแนวทางในการฟื้นฟูพันธุ์ปลา
น้ําจืดของไทย และเพื่อเพิ่มจํานวนการสํงออกสําหรับผู๎รวบรวมปลาสวยงามสําหรับสํงออก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาชีววิทยาบางประการของปลารากกล๎วยในแมํนา้ํ วัง จังหวัดลําปาง
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1. รวบรวมปลารากกล้วย
รวบรวมปลารากกล๎วยในแมํน้ําวังจังหวัดลําปาง บริเวณอําเภอวังเหนือ อําเภอแจ๎หํม อําเภอเมือง อําเภอเกาะคา
และอําเภอสบปราบ (ภาพที่ 1) โดยรวบรวมทุกเดือนด๎วยสวิงด๎ามยาวขนาดชํองตา 0.3 มิลลิเมตร และรับซื้อจากชาวประมงในพื้นที่
จากนั้นนําตัวอยํางปลาที่รวบรวมได๎มาศึกษารายละเอียดตํางๆ ณ ห๎องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปาง ภายใน
เวลาไมํเกิน 4 ชั่วโมง และศึกษาด๎านเนื้อเยื่อของอวัยวะสืบพันธุ์ ณ ห๎องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําจืด ทําการรวบรวม
ตัวอยํางระหวํางเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555
ตารางที่ 1 จุดสํารวจ พิกัดทางภูมิศาสตร์และจุดรวบรวมปลารากกล๎วยในแมํน้ําวังจังหวัดลําปาง ระหวําง เดือนตุลาคม 2554
ถึงเดือนกันยายน 2555
จุดสํารวจที่
1
2
3
4
5

พิกัดทางภูมิศาสตร์
เส๎นแวง
99 36'56.97"E
99๐38'38.47"E
99๐36'13.87"E
99๐23'49.52"E
99๐19'40.13"E
๐

เส๎นรุํง
19 20'51.19"
18๐52'22.48"
18๐23'47.31"
18๐11'28.56"
17๐52'47.31"
๐

พื้นที่ศึกษา
สถานที่สุํมเก็บตัวอยําง
อําเภอวังเหนือ
อําเภอแจ๎หํม
อําเภอเมือง
อําเภอเกาะคา
อําเภอสบปราบ

แผนที่แสดงลุํมน้ําวัง และลุํมน้ําสาขา

ภาพที่ 1 แผนที่ แ สดงลั ก ษณะแมํ น้ํ า วั งและจุ ด รวบรวมตั ว อยํ า งปลารากกล๎ ว ยในแมํ น้ํ า วั ง จั งหวั ด ลํ า ปาง ระหวํ า งการศึ ก ษา
ในเดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือน กันยายน 2555

- 63 2. แหล่งที่อยู่อาศัย
ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ําและสภาพแวดล๎อมในบริเวณที่ทําการรวบรวมโดยตรวจสอบคุณภาพน้ําระหวํางเดือน
ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555 วัดพารามิเตอร์คุณภาพน้ําดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปัจจัยคุณภาพน้ํา
อุณหภูมิอากาศ หนํวยเป็นองศาเซลเซียส
อุณหภูมิน้ํา หนํวยเป็นองศาเซลเซียส
ปริมาณออกซิเจนละลาย (dissolved oxygen) (mg/l)
ความเป็นกรดเป็นดําง (pH)
คําความกระด๎าง (hardness) (mg/l)
คําความเป็นดําง (alkalinity) (mg/l)
ความขุํนใสของน้ํา (Turbidity)

วิธีวิเคราะห์
Thermometer
Thermometer
วิธีไตเตรท ตามวิธีของไมตรีและจารุวรรณ (2528)
เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ยี่ห๎อ EUTECH รุํนCyberScan pH 510

วิธีไตเตรท ตามวิธีของไมตรีและจารุวรรณ (2528)
วิธีไตเตรท ตามวิธีของไมตรีและจารุวรรณ (2528)
ใช๎ Secchi disc

3. อาหารและนิสัยการกินอาหาร
ศึกษานิสัยการกินอาหารของปลารากกล๎วยในธรรมชาติ โดยการสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารในแหลํงธรรมชาติ
และศึกษาชนิดของอาหารที่พบในกระเพาะและลําไส๎ (stomach content) และนําตัวอยํางปลาที่ชั่งน้ําหนัก และวัดความยาวแล๎วมา
ผําตัดแยกสํวนตํางๆ ของระบบทางเดินอาหารทั้งหมด ทําความสะอาด และเก็บดองในน้ํายาฟอร์มาลินเข๎มข๎นร๎อยละ 10 หาปริมาณ
อาหารด๎วยวิธีประมาณชนิดของอาหารที่พบเป็นร๎อยละ (estimating percentage by bulk) ตามวิธีของ Lagler (1970) โดยการ
ผําตัดเก็บตัวอยํางกระเพาะอาหารลําไส๎ ตรวจสอบชนิดและปริมาณอาหารที่พบด๎วยกล๎องจุลทรรศน์กําลังขยายต่ํา ทํา การจําแนก
ชนิดและปริมาณของอาหารในกระเพาะ ไปคํานวณหาคําร๎อยละเฉลี่ยขององค์ประกอบของอาหารแตํละชนิด เพื่อจัดแบํงประเภท
ของอาหารที่พบวําเป็นอาหารหลัก หรืออาหารรองและคํานวณสัดสํวนความยาวตัวปลาตํอความยาวลําไส๎ เพื่อวิเคราะห์นิสัยการกิน
อาหาร
4. ความแตกต่างระหว่างเพศและอัตราส่วนเพศ
4.1 การศึกษาลักษณะความแตกตํางระหวํางเพศผู๎และเพศเมีย โดยสังเกตลักษณะรูปรํางลําตัว รวมถึงลักษณะและ
ตําแหนํง ของอวัยวะที่สําคัญตํางๆ เชํนชํองเพศ เกล็ด ฟัน ปาก ตา ครีบ หนวด ละสีของตัวอยํางขณะสด แล๎วจึงผําพิสูจน์เพศโดยดู
จากอวัยวะสืบพันธุ์ภายใน
4.2 อัตราสํวนเพศ (sex ratio) โดยหาอัตราสํวนเพศและทดสอบความแตกตํางทางสถิติ โดยใช๎ Chi-square test
ตามวิธีของ Snedecor and Cochran (1973)
จากข๎อมูลปลาที่แยกเพศและชํวง ขนาดความยาวในแตํละเดือนนํามาศึกษาอัตราสํวนเพศ (sex ratio) โดยตั้ง
สมมุติฐานให๎เพศผู๎เทํากับเพศเมียที่ระดับความเชื่อมั่น 95% วิเคราะห์โดยใช๎ Chi-Square test (x 2)
x 2 = ∑ (ƒ i – ƒ i ) 2 = (ƒ1 – ƒ 2) 2
Fi
n
เมื่อ

ƒ1 =
ƒ2 =
n =

จํานวนเพศผู๎
จํานวนเพศเมีย
จํานวนรวมทั้งหมด
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นําตัวอยํางปลารากกล๎วย ที่แยกเพศแล๎ว วัดความยาวเหยียด (total length) ด๎วยไม๎บรรทัด ระดับความละเอียด
1.0 มิลลิเมตร และชั่งน้ําหนักด๎วยเครื่องชั่งไฟฟูา ระดับความละเอียด 0.01 กรัม หาคําความสัมพันธ์ระหวํางน้ําหนักและความยาว
ลําตัว (length–weight relationship) ของปลาทั้งแบบไมํแยกเพศ แบบแยกเพศผู๎ และเพศเมีย ตามวิธีการของ Rounsefell and
Everhart (1953) ที่แสดงความสัมพันธ์ของน้ํา หนัก และความยาวของปลาจากการวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบเส๎นตรงเชิงเดี่ยว
(linear regression analysis) ในรูปสมการยกกําลังคือ
W
หรือ log W
โดยที่ W
L
a และ b

=
=
=
=
=

a Lb
log a + b log L
น้ําหนักตัวปลา หนํวยเป็นกรัม
ความยาวเหยียดของปลา หนํวยเป็นมิลลิเมตร
คําคงที่

เมื่อคํานวณได๎สมการแสดงความสัมพันธ์ และคําสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด (R2) แล๎ว ทําการตรวจสอบวําสมการดังกลําว
สามารถอธิบายความผันแปรของคําตัวแปรตาม(คําแกน Y) ที่ได๎อยํางเหมาะสมหรือไมํ อยํางไร โดยคํานวณคํา t = (n–2)R2/(1–R2)
แล๎วนําคํา t ที่คํานวณได๎ไปเปรียบเทียบกับคํา t ที่เปิดจากตาราง t–distribution ที่ t0.05(n–2) ถ๎าคํา t ที่คํานวณได๎มีคํามากกวํา
คํา t ที่เปิดจากตาราง แสดงวําเส๎นสมการแสดงความสัมพันธ์มีความสําคัญ หรือมีความเชื่อมั่นในการอธิบายความผันแปรของตัวแปร
ตาม อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ
6. การพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์
6.1 การพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ของปลารากกล๎วย โดยการจําแนกด๎วยตาเปลํา นําตัวอยํางปลารากกล๎วยที่ได๎มา
ทําการผําตัด เพื่อจําแนกพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ในแตํละเดือนโดยยึดหลักการจําแนกขั้นตอนพัฒนาการของอวัยวะเพศตาม
วิธีการของ Nikolsky (1963)
6.2 การพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ของปลารากกล๎วย โดยการศึกษาลักษณะทางพยาธิสภาพเนื้อเยื่อวิทยา(histology)
6.2.1 การเก็บรักษาตัวอยํางเนื้อเยื่อปลา เก็บตัวอยํางปลารากกล๎วยมีชีวิต มาทําให๎สลบด๎วยน้ําแข็ง แล๎วนํา
ปลามาฉีดด๎วยสารละลายบูแองส์ (Bouin’s fluid) ที่บริเวณชํองท๎อง (intraperitoneal injection) เพื่อรักษาสภาพเนื้อเยื่อปลา
ทิ้งไว๎นาน 10 นาที แล๎วจึงผําปลาเพื่อเก็บเนื้อเยื่ออวัยวะสืบพันธุ์ เก็บรักษาในสารละลายบูแองส์ นานประมาณ 24 ชั่วโมง แล๎วนํา
เนื้อเยื่ออวัยวะสืบพันธุ์ไปล๎างด๎วยเอทธิลแอลกฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ไปจนถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อทําการดึงน้ําออกจากเซลล์
(dehydration) นําตัวอยํางไปเก็บรักษาตํอในสารละลายฟอร์มาลิน 10 เปอร์เซ็นต์ นานอยํางน๎อย 48ชั่วโมง แล๎วจึงนําเนื้อเยื่อปลา
ไปเก็บรักษาในเอทธิลแอลกฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ นานจนกวําจะนําไปใช๎ในการศึกษาลักษณะทางพยาธิสภาพ
6.2.2 การเตรียมตัวอยํางเพื่อศึกษาลักษณะทางพยาธิสภาพ นําเนื้อเยื่ออวัยวะสืบพันธุ์ที่เก็บรักษาไว๎ในข๎อ
6.2.1 มาตัดแตํงชิ้นเนื้อให๎ได๎ตามขนาดที่เหมาะสม แล๎วนํามาใสํในคลาสเซ็ต (cassette) จากนี้นําไปผํานขบวนการดึงน้ําออกจาก
เซลล์ โดยเครื่อง automatic tissue processor ซึ่งตัวอยํางจะถูกแชํในโพรพานอล (Propanol; Merke) ความเข๎มข๎นตั้งแตํร๎อยละ
50 70 95 และ 100 จากนั้นผํานไซลิน (Xylene substitute; Histosolve, Thermo, Shadon) และพาราฟินเหลว (ใช๎เวลา
ประมาณ 15 ชั่วโมง) นําตัวอยํางปลา มาทําให๎เป็นแทํงแข็งโดยใสํพาราฟินเหลว (embeding) ตั้งทิ้งไว๎ในที่อุณหภูมิต่ําเพื่อให๎ตัวอยําง
แข็งตัวดี นําตัวอยํางชิ้นเนื้อมาตัดเป็นแผํนบาง ๆ ความหนา 4-5 ไมครอน ด๎วยเครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื่อ (microtome) นําแผํนชิ้น
เนื้อเยื่อที่ตัดได๎มาลอยในอํางน้ําอุํนอุณหภูมิประมาณ 45-50 องศาเซลเซียส แล๎วใช๎แผํนสไลด์แก๎วที่สะอาด คํอย ๆ ช๎อนชิ้นเนื้อเยื่อ
แผํนที่สมบูรณ์ จากนั้นนําไปวางบนเครื่องอุํนสไลด์ ทิ้งไว๎อยํางน๎อย 3-4 ชั่วโมง เพื่อให๎เนื้อเยื่อติดสไลด์แนํนขึ้น นําสไลด์มาย๎อมสี

- 65 ฮีมาท็อกซิลิน (haematoxylin) และอีโอซิน (eosin) ตามวิธีของ Humason (1979) จากนั้นนําสไลด์ถาวรที่ได๎มาศึกษาลักษณะทาง
พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อ (พัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์) บันทึกผลและถํายภาพ
6.3 การประเมินคําดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ (Gonadosomatic Index, GSI) โดยศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงคําดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ของปลา (gonads) ทั้งเพศผู๎และเพศเมีย โดยทําการชั่งน้ําหนักอวัยวะสืบพันธุ์
และน้ําหนักตัวปลาทั้งเพศผู๎และเพศเมียด๎วยเครื่องชั่งแบบละเอียด จากนั้นคํานวณหาคําดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ตาม
วิธีการของ Benfey and Sutterlin (1984) โดยคํานวณจากสูตรดังนี้
GSI

=

น้ําหนักอวัยวะสืบพันธุ์ x 100
น้ําหนักตัวปลา – น้ําหนักอวัยวะสืบพันธุ์

7. ลักษณะ ขนาด ความดกไข่ และความสัมพันธ์ระหว่างความดกไข่ต่อความยาวและน้าหนักปลา
ศึกษาความดกไขํข องปลารากกล๎ว ย โดยการเก็บ ตัว อยํ างรั งไขํข องปลาในระยะ 4 นํ ามาหาคํา ความดกของไขํ
(fecundity, F) ตามวิธีของ Holden and Raitt (1974)
F
n
G
G

=
=
=
=

nG/g
จํานวนไขํที่นับได๎จากการสุํมตัวอยําง (ฟอง)
น้ําหนักของรังไขํทั้งหมด (กรัม)
น้ําหนักของรังไขํที่ได๎จากการสุํมตัวอยําง (กรัม)

8. ฤดูวางไข่และขนาดปลาเมื่อแรกเจริญพันธุ์
การศึกษาขนาดแรกเริ่มเจริญพันธุ์ทําการศึกษาโดยนําตัวอยํางปลารากกล๎วยที่รวบรวมได๎หาขนาดที่เริ่มสืบพันธุ์ได๎
(size at first maturity) ตามวิธีของ Nikolsky (1963) ที่กลําวถึงขนาดที่เริ่มสืบพันธุ์หรือวางไขํได๎ครั้งแรก หมายถึง ขนาดเล็ก
ที่สุดที่มีความสมบูรณ์เพศ (mature) โดยปลาเพศผู๎เพศมีถุงน้ําเชื้อสีขาวขุํนและขนาดเต็มชํองท๎องหรือมีระยะการเจริญพันธุ์ของถุง
น้ําเชื้อในระยะที่ 4 สํวนปลาเพศเมียมีระยะการเจริญพันธุ์ของรังไขํในระยะที่ 4 (spawning)
9. การกระจายโครงสร้างขนาดปลา
นําข๎อมูลความยาวของปลารากกล๎วยที่ได๎ในแตํละเดือนที่สํารวจในรอบปี มาวิเคราะห์โครงสร๎างและรูปแบบการ
กระจายของขนาดประชากรปลา และเปรียบเทียบความแตกตํางของการแพรํกระจายโดยการนําเสนอด๎วยกราฟในรูปแบบของการ
กระจายตามชํวงเวลาที่ตํางกัน
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การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลารากกล๎วยในแมํน้ําวัง จังหวัดลําปาง ซึ่งทําการศึกษาโดยการเก็บรวบรวม
ตัวอยํางในแมํน้ําวัง จังหวัดลําปาง สถานที่เก็บรวบรวมตัวอยํางมีทั้งหมด 5 จุด ทําการศึกษาระหวํางเดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือน
กันยายน 2555 ใช๎ตัวอยํางปลาทั้งหมด 360 ตัว มีผลการศึกษาดังนี้
1. ลักษณะทั่วไปและอนุกรมวิธาน
ผลจากการศึกษาตัวอยํางปลาที่มีลักษณะภายนอกสมบูรณ์ เดือนละ 30 ตัวอยําง รวมทั้งสิ้น 360 ตัวอยําง พบวําปลา
ชนิดนี้มีรูปรํางลักษณะโดยทั่วไปคล๎ายกับปลาค๎อ แตํแตกตํางกันที่สํวนหัวแหลมยาวตาขนาดเล็กอยูํคํอนไปทางด๎านบน บริเวณ
หน๎าตามีหนามเล็กๆปลายแยกเป็ น 2 แฉกซํอนอยูํใต๎รํองผิวหนัง มีปากแบบ inferior จะงอยปากคํอนข๎างยาวแหลม และงุ๎มต่ําริม
ฝีปากลํางคํอนข๎างหนา มีหนวดสั้นๆ 3 คูํ ปลารากกล๎วยมีลําตัวเรียวยาวแบนข๎างเล็กน๎อยโดยที่ตรงสํวนกลางของลําตัวมีคําความลึก
น๎อย จึงจัดเป็นปลาที่มีรูปรํางลําตัวยาวแบบ elongate มีความยาวมาตรฐาน (standard length = SL) มากกวําความลึกมาก
ประมาณ 5-8 เทํา ลําตัวมีสีน้ําตาลอํอน ท๎องสีขาว แนวสันหลังมีแถบสั้นๆสีน้ําตาลดําประมาณ 12-15 แถบ แนวเส๎นข๎างตัวมีจุด
สีน้ําตาลกลมขนาดเล็กประมาณ 8-12 จุด พาดไปตามความยาวลําตัวเกล็ดเป็นแบบขอบหยัก (ctenoid) มีขนาดเล็กมากซํอนใต๎
ผิวหนังชั้นนอกไมํสามารถนับได๎ ในสํวนของครีบไมํมีก๎านครีบแข็ง ครีบหลังมีก๎านครีบอํอน 9 อัน ครีบอกมีก๎านครีบอํอน 9 อัน
ครีบท๎องมีก๎านครีบอํอน 6 อัน ครีบก๎นมีก๎านครีบอํอน5อัน และครีบหางเว๎าเล็กน๎อย(emarginated) มีก๎านครีบอํอน 14 อัน ในครั้งนี้
ได๎ทําการจําแนกตามหลักการจัดลําดับชั้นของปลาตามวิธีของ Bleeker (1854) ดังนี้
ชั้น Actinopterygii
อันดับ Cypriniformes
วงศ์ Cobitidae
สกุล Acantopsis
ชนิด choirorhynchos Bleeker,1854
ตารางที่ 2 จํ า นวนและสั ด สํ ว นของการศึ ก ษาลั ก ษณะทางอนุ ก รมวิ ธ านของปลารากกล๎ ว ย ในแมํ น้ํ า วั ง จั ง หวั ด ลํ า ปาง
ระหวํางเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือน กันยายน 2555
ลักษณะทางอนุกรมวิธาน
ความยาวเหยียด
ความยาวมาตรฐาน
ความยาวเว๎าหาง
ความยาวหัว
ความกว๎างหัว
ระยะระหวํางตา
เส๎นผําศูนย์กลางตา
ความลึกของหัว
ความยาวจะงอยปาก
ความยาวหน๎าครีบหลัง
ความลึกของลําตัวบริเวณครีบ
หลัง กของลําตัวบริเวณครีบก๎น
ความลึ
ความยาวคอดหาง
ความลึกคอดหาง
ความยาวหน๎าครีบท๎อง

หนํวย
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.

ชํวง
40.20 - 120.75
34.31 - 103.05
37.49 - 112.61
7.05 - 21.16
1.68 - 5.05
0.93 - 2.79
0.67 - 2.01
3.27 - 9.82
4.65 - 13.97
16.26 - 48.85
4.37 - 13.11
2.82 - 8.48
5.57 - 16.74
1.77-5.32
18.84-56.58

ลักษณะทาง
อนุกรมวิาธงครี
าน บ
ระยะระหวํ
ท๎องกับรูทวาร
ความยาวก๎
าน
ครีบอก าน
ความยาวก๎
ครีบหลัง าน
ความยาวก๎
ครีบท๎อง าน
ความยาวก๎
ครีบก๎น าน
ความยาวก๎
ครีบหาง
ความยาวฐาน
ครีบก๎น างของ
ความกว๎
ปาก
ความยาวของ
ขากรรไกรลําง
ความยาวของ
ก๎ขากรรไกรบน
านครีบหลัง
ก๎านครีบอก
ก๎านครีบท๎อง
ก๎านครีบก๎น
ก๎านครีบหาง

หนํวย
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน

ชํวง
6.97-20.94
4.09-12.28
4.90-14.73
2.92-8.77
4.36-13.10
5.53-16.61
3.07-9.21
0.77-2.31
0.47-1.41
0.92-2.75
9
9
6
5
14

- 67 2. แหล่งที่อยู่อาศัย
ปลารากกล๎วย อาศัยอยูํในแมํน้ํา ลักษณะที่อยูํอาศัย พื้นท๎องน้ําเป็นทรายและมีน้ําไหล คุณภาพน้ําจากการตรวจวัด
ในบริเวณที่พบปลารากกล๎วย พบวํามีคําความเป็นกรดเป็นดําง อยูํระหวําง 6.5-9 คําความเป็นดําง อยูํระหวําง 25-121 มิลลิกรัมตํอ
ลิตร คําความกระด๎าง อยูํระหวําง 52-166 มิลลิกรัมตํอลิตร ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย อยูํ ระหวําง 3.13-8.2 มิลลิกรัมตํอลิตร
อุณหภูมิน้ํา อยูํระหวําง 24-34.7 องศาเซลเซียส
3. อาหารและนิสัยการกินอาหาร
จากการศึกษาตรวจสอบกระเพาะอาหารปลารากกล๎วยจํานวน 56 ตัวอยําง พบวํากระเพาะอาหารเป็นแบบตรง ชอบ
หากินบริเวณพื้นท๎องน้ํา อาหารที่พบในกระเพาะอาหารประกอบด๎วย แพลงก์ตอนพืชร๎อยละ 24 แพลงก์ตอนสัตว์ร๎อยละ 27 ตัวอํอน
แมลงและสัตว์น้ําขนาดเล็กร๎อยละ 30 อินทรียวัตถุเนําเปื่อยและอื่นๆ ร๎อยละ 19
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า งความยาวลํ า ไส๎ ตํ อ ความยาวตั ว ปลาพบวํ า ปลารากกล๎ ว ยจํ า นวน 56 ตั ว อยํ า ง
มีความยาวตัวปลาระหวําง 7.5-12.0 เซนติเมตร มีคําเฉลี่ย 9.25±0.90 เซนติเมตร ความยาวลําไส๎ระหวําง 2.5-4.5 เซนติเมตร มี
คําเฉลี่ย 3.62±0.48 เซนติเมตร อัตราสํวนความยาวเหยียดตํอความยาวลําไส๎ระหวําง 1:0.32-1:0.44 มีคําเฉลี่ย 1:0.39±0.04
แสดงวําปลาชนิดนี้มีทางเดินอาหารสั้น และเมื่อพิจารณารํวมกับองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหาร จึงสรุปได๎วําปลาราก
กล๎วยจัดอยูํในกลุํมปลากินทั้งพืชและสัตว์ (omnivorous fish) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 สัด สํ ว นความยาวลํ า ตั ว ตํ อความยาวลํ าไส๎ แ ละชนิ ดอาหารที่ พ บในกระเพาะอาหารของปลารากกล๎ วยในแมํ น้ํ า วั ง
จังหวัดลําปาง ระหวํางเดือน ตุลาคม 2554 ถึงเดือน กันยายน 2555
ตัวที่

ความยาว
ลําตัว (ซม.)

ความยาวลําไส๎
(ซม.)

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

10
9.5
10.5
9.5
9
7.5
8
10
10
9.5
10
10
8.5
10
9
8
10.7
10.2
9.7

3.5
3.5
4.5
4
4
2.5
3.5
4
3.5
3.5
3.7
4
3.2
3.5
3.2
3
5
4
4

สัดสํวนความ
ยาว ลําตัว :
ลําไส๎
1:0.35
1:0.37
1:0.43
1:0.42
1:0.44
1:0.33
1:0.44
1:0.40
1:0.35
1:0.37
1:0.37
1:0.40
1:0.38
1:0.35
1:0.36
1:0.38
1:0.47
1:0.39
1:0.41

ชนิดของอาหารที่พบในกระเพาะ (ร๎อยละ)
แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ตัวอํอนแมลง
และสัตว์น้ํา
25
35
30
25
25
30
30
30
25
25
20
45
25
30
30
30
35
20
20
20
40
15
10
50
15
20
40
25
45
15
30
40
25
30
30
25
20
15
50
25
20
40
25
20
40
20
40
10
40
20
30
25
25
30
15
25
20

อื่นๆ
10
20
15
10
15
15
20
25
25
15
5
15
15
15
15
30
10
20
40

- 68 ตัวที่

ความยาว
ลําตัว (ซม.)

ความยาวลําไส๎
(ซม.)

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

9.4
9.2
9
10
12
9.5
10.3
8.6
9
9
10.2
8.6
10
8.4
9.7
9
9.1
8.5
7.6
8.3
8
10.4
9.4
7.8
9
10.3
9
9.2
8
9.4
8
9.2
8.5
9
8
9.6
10

3.8
3.5
3.4
3.9
4
3
3.5
3.2
3
3.9
3.2
3.2
3.8
3
4.2
3.8
3.6
3.4
2.7
3.5
3
4.5
4.1
2.8
3.6
4
3.2
3.9
3.5
4
3.3
4
3.4
3.9
3.3
4.2
4.2

สัดสํวนความ
ยาวลําตัว :
ลําไส๎
1:0.40
1:0.38
1:0.38
1:0.39
1:0.33
1:0.32
1:0.34
1:0.37
1:0.33
1:0.43
1:0.31
1:0.37
1:0.38
1:0.36
1:0.43
1:0.42
1:0.40
1:0.40
1:0.36
1:0.42
1:0.38
1:0.43
1:0.44
1:0.36
1:0.40
1:0.39
1:0.36
1:0.42
1:0.44
1:0.43
1:0.41
1:0.43
1:0.40
1:0.43
1:0.41
1:0.44
1:0.42

ชนิดของอาหารที่พบในกระเพาะ (ร๎อยละ)
แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ตัวอํอนแมลง
และสัตว์น้ํา
40
20
30
30
40
15
20
40
10
40
20
15
20
20
30
35
15
35
30
35
30
20
35
25
15
20
45
30
20
35
25
40
20
30
25
35
20
40
25
35
25
25
35
25
15
25
40
10
40
30
0
25
30
30
40
15
25
15
40
30
15
20
40
10
40
20
15
20
40
20
40
20
15
35
30
20
40
20
25
25
30
20
15
40
20
20
40
15
15
45
10
30
40
10
25
45
20
30
40
20
30
40
25
35
25
10
15
55
20
15
45

อื่นๆ
10
15
30
25
30
15
5
20
20
15
15
10
15
15
25
25
30
25
20
15
25
30
25
20
20
20
15
25
20
25
20
20
10
10
15
20
20

- 69 4. ความแตกต่างระหว่างเพศและอัตราส่วนเพศ
4.1 ความแตกตํางระหวํางเพศ
จากการรวบรวมปลารากกล๎วยในรอบปี ปลาเพศผู๎ที่เจริญเติบโตเต็มที่ จะมีขนาดเล็กและเรียวยาวกวําปลาเพศเมีย ซึ่ง
สามารถแยกความแตกตํางระหวํางเพศภายนอกได๎ชัดเจนในฤดูปลาวางไขํ ซึ่งเพศผู๎จะมีถุงน้ําเชื้อสีขาวเป็นเส๎นมองเห็นชัดเจน และ
เพศเมียจะมีท๎องอูม ลําตัวกว๎าง และสั้นกวําปลาเพศผู๎ (ภาพที่ 2)

เพศผู้

เพศเมีย

ภาพที่ 2 แสดงความแตกตํางระหวํางปลารากกล๎วยเพศผู๎และปลารากกล๎วยเพศเมีย ที่รวบรวมในแมํน้ําวัง จังหวัดลําปาง
ระหวํางเดือน ตุลาคม 2554 ถึง เดือน กันยายน 2555
4.2 อัตราสํวนเพศ
จากตัวอยํางปลารากกล๎วยที่รวบรวมได๎ในรอบปี พบวําปลารากกล๎วยสามารถจําแนกเพศได๎จากลักษณะภายนอกด๎วยตา
เปลําได๎ในเฉพาะชํวงฤดูผสมพันธุ์ จํานวนปลารากกล๎วย 360 ตัว สามารถแยกเพศด๎วยตาเปลําได๎ จํานวนเพศผู๎ 40 ตัว เพศเมีย
จํานวน46 ตัว และไมํสามารถแยกเพศได๎ 154 ตัว และจากการนํามาศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยา จํานวนปลารากกล๎วย 120 ตัว แยกเป็น
เพศผู๎ 15 ตัว เพศเมีย 39 ตัว และไมํสามารถแยกเพศได๎ 66 ตัว โดยมีอัตราสํวนเพศในรอบปี อัตราสํวนเพศผู๎ : เพศเมีย เทํากับ
1 : 1.54 และผลการวิเคราะห์สัดสํวนเพศในรอบปีด๎วยวิธี Chi-square test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์พบวําคํา
Chi-square test ที่คํานวณได๎มีคําเทํากับ 6.43 มีคํามากกวํา คํา Chi-square test ที่เปิดจากตารางมีคําเทํากับ 3.84 ที่
degree of freedom = 1 แสดงวําตัวอยํางปลารากกล๎วยมีอัตราสํวนเพศผู๎แตกตํางจากปลาเพศเมีย (ตารางที่4)

- 70 ตารางที่ 4 อัตราสํวนเพศของปลารากกล๎วยที่รวบรวมในแมํน้ําวัง จังหวัดลําปาง ระหวํางเดือน ตุลาคม 2554
ถึง เดือนกันยายน 2555
เดือน
เพศผู๎ เพศเมีย
แยกเพศ
รวม
คําที่คาดวําจะ
อัตราสํวนเพศ
คํา
(ตัว)
(ตัว)
ไมํได๎
(ตัว)
ได๎รับ
(เพศผู๎ : เพศเมีย)
Chi-square
ตุลาคม
0
1
29
1
0.5
1:2
1.00
พฤศจิกายน
0
0
30
0
0
1:1
0.00
ธันวาคม
0
4
26
4
2
1:4
4.00
มกราคม
2
4
24
6
3
1:2
0.67
กุมภาพันธ์
1
0
29
1
0.5
1:0.5
1.00
มีนาคม
3
2
25
5
2.5
1:0.67
0.20
เมษายน
0
4
26
4
2
1:4
4.00
พฤษภาคม
4
8
18
12
6
1:2
1.33
มิถุนายน
8
13
9
21
10.5
1:1.63
1.19
กรกฎาคม
14
15
1
29
14.5
1:1.07
0.03
สิงหาคม
12
16
2
28
14
1:1.33
0.57
กันยายน
11
18
1
29
14.5
1:1.63
1.69
รวม
55
85
245
140
70
1:1.54
6.43
2
หมายเหตุ คํา Chi-square( ) จากตารางที่ degree of freedom = 1,11 ที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 มีคําเทํากับ 3.84
และ 19.68
5. ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้าหนักตัวปลา
5.1 ความสัมพันธ์ระหวํางความยาวและน้ําหนักตัวปลารากกล๎วยไมํแยกเพศ
จากการศึ ก ษาตั ว อยํ า งปลารากกล๎ ว ยจํา นวน 360 ตั ว พบวํ า ปลารากกล๎ว ย มี ค วามยาวเฉลี่ ย 7.38 ± 2.16
เซนติเมตร และมีน้ําหนักเฉลี่ย 2.86 ± 3.51 กรัม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางความยาวและน้ําหนักตัวปลา พบวํา สมการ
ความสัมพันธ์ระหวํางความยาวและน้ําหนักตัวปลาไมํแยกเพศ เป็นดังนี้ (ภาพที่ 3)
W = 0.001059 L3.714
log W = 2.975 + 3.714 Log L
R2 = 0.934
n = 360, p<0.05
จากผลการศึกษา พบวําสมการความสัมพันธ์ของ
ปลารากกล๎วยไมํ แยกเพศ มีคําสั มประสิท ธิ์การตัด สินใจ (R2)
เทํากับ 0.934 แสดงวําปลารากกล๎วยไมํแยกเพศ มีความสัมพันธ์
ระหวํางน้ําหนักและความยาวปลามีความผันแปรร๎อยละ 93.4 เมื่อ
นําคําสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มาคํานวณหาคํา t และนําไป
เปรียบเทียบกับคํา t ที่เปิดจากตาราง t-distribution ที่ t0.05(n–2)
พบวํา สมการความสัมพันธ์ที่คํานวณได๎ มีระดับความเชื่อมั่นในการ ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหวํางความยาวและน้ําหนักตัวปลารากกล๎วย
อธิ บ ายความผั น แปรของตั ว แปรตามอยํ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ไมํแยกเพศ ในแมํน้ําวัง จังหวัดลําปาง ระหวํางเดือนตุลาคม 2554 ถึง
(p<0.05)
เดือน กันยายน 2555
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จากการศึกษาตัวอยํางปลารากกล๎วยจํานวน 55 ตัว พบวํา ปลารากกล๎วย มีความยาวเฉลี่ย 8.80 ± 0.78 เซนติเมตร
และมีน้ําหนักเฉลี่ย 3.55 ± 1.26 กรัม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางความยาวและน้ําหนักตัวปลา พบวํา สมการความสัมพันธ์
ระหวํางความยาวและน้ําหนักตัวปลาเพศผู๎ เป็นดังนี้ (ภาพที่ 4)
W
log W
R2
n

=
=
=
=

0.00261 L3.298
-2.584 + 3.298 Log L
0.738
55, p<0.05

จากผลการศึกษา พบวําสมการความสัมพันธ์ของ
ปลารากกล๎วยเพศผู๎ มีคําสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เทํากับ
0.738 แสดงวําปลารากกล๎วยไมํแยกเพศ มีความสัมพันธ์ระหวําง
น้ําหนักและความยาวปลามีความผันแปรร๎อยละ 73.8 เมื่อนําคํา
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มาคํานวณหาคํา t และนําไป
เปรียบเทียบกับคํา t ที่เปิดจากตารางt-distribution ที่ t0.05(n–2)
พบวํา สมการความสัมพั นธ์ที่คํานวณได๎ มีระดับความเชื่อมั่นใน
การอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหวํางความยาวและน้ําหนักตัวปลารากกล๎วย
(p<0.05)
เพศผู๎ ในแมํน้ําวัง จังหวัดลําปางระหวํางเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือน
กันยายน 2555

5.3 ความสัมพันธ์ระหวํางความยาวและน้ําหนักตัวปลารากกล๎วยเพศเมีย
จากการศึ ก ษาตั ว อยํ า งปลารากกล๎ ว ยจํ า นวน 85 ตั ว พบวํ า ปลารากกล๎ ว ย มี ค วามยาวเฉลี่ ย 11.15 ± 0.86
เซนติเมตร และมีน้ําหนักเฉลี่ย 9.92 ± 2.04 กรัม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางความยาวและน้ําหนักตัวปลา พบวํา สมการ
ความสัมพันธ์ระหวํางความยาวและน้ําหนักตัวปลาเพศเมีย ดังนี้ (ภาพที่ 5)
W = 0.01811 L2.607
log W = -1.742 + 2.607 Log L
R2 = 0.730
n = 85, p<0.05
จากผลการศึกษา พบวําสมการความสัมพันธ์ของ
ปลารากกล๎วยเพศเมีย มีคําสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เทํากับ
0.730 แสดงวํ าปลารากกล๎วยเพศเมีย มีค วามสัม พันธ์ ระหวํา ง
น้ําหนักและความยาวปลามีความผันแปรร๎อยละ 73.0 เมื่อนําคํา
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2)มาคํานวณหาคํา t และนําไป
เปรียบเทียบกับคํา t ที่เปิดจากตารางt-distribution ที่ t0.05(n–2)
พบวํา สมการความสัมพันธ์ ที่คํานวณได๎ มีระดับความเชื่อมั่นใน
การอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหวํางความยาวและน้าํ หนักตัวปลารากกล๎วยเพศ
(p<0.05)
เมีย ในแมํน้ําวัง จังหวัดลําปาง ระหวํางเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือน
กันยายน 2555
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6.1 การพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ของปลารากกล๎วย จําแนกด๎วยตาเปลํา
ปลารากกล๎วยเพศเมียที่สุํมจับได๎ในรอบปีจํานวน 46 ตัว และเพศผู๎จํานวน 40 ตัว มีระยะการเจริญพันธุ์อยูํในระยะ
ที่ 3-4 (maturity stage)ในชํวงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน (ตารางที่ 4-5 ,ภาพที่ 6 และ 7)
ตารางที่ 4 การตรวจสอบระยะการเจริญพันธุ์ของปลารากกล๎วยเพศผู๎ ในแมํน้ําวัง จังหวัดลําปาง ระหวําง
เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 4
ระยะที่ 5
เดือน
virgin
developing
gravid
spawning
spent
ตัว ร๎อยละ ตัว ร๎อยละ ตัว ร๎อยละ
ตัว ร๎อยละ ตัว ร๎อยละ
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
4 100.00
มิถุนายน
4
50.00
4
50.00
กรกฎาคม
3
27.27
8
72.73
สิงหาคม
3
25.00
9
75.00
กันยายน
1
20.00
4
80.00
-

ภาพที่ 6 การตรวจสอบระยะการเจริญพันธุ์ของปลารากกล๎วยเพศผู๎ ในแมํน้ําวัง จังหวัดลําปาง
ระหวํางเดือน ตุลาคม 2554 ถึงเดือน กันยายน 2555

รวม
0
0
0
0
0
0
0
4
8
11
12
5

- 73 ตารางที่ 5 การตรวจสอบระยะการเจริญพันธุ์ของปลารากกล๎วยเพศเมีย ในแมํน้ําวัง จังหวัดลําปาง
ระหวําง เดือนตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 4
ระยะที่ 5
เดือน
virgin
developing
gravid
spawning
spent
ตัว ร๎อยละ ตัว ร๎อยละ ตัว
ร๎อยละ ตัว
ร๎อยละ
ตัว ร๎อยละ
ตุลาคม
พฤศจิกายน ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
4
100.00
มิถุนายน
9
100.00
กรกฎาคม
11 100.00
สิงหาคม
13 100.00
กันยายน
9
100.00
-

รวม

0
0
0
0
0
0
0
4
9
11
13
9

ภาพที่ 7 การตรวจสอบระยะการเจริญพันธุ์ปลารากกล๎วยเพศเมีย ในแมํน้ําวัง จังหวัดลําปาง
ระหวํางเดือน ตุลาคม 2554 ถึงเดือน กันยายน 2555
6.2 การศึกษาพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ โดยการศึกษาลักษณะทางพยาธิสภาพเนื้อเยื่อวิทยา (histology)
การศึกษาลักษณะโครงสร๎างทางเนื้อเยื่อวิทยา (histology) อวัยวะสืบพันธุ์เพศผู๎และเพศเมียของปลารากกล๎วยใน
ระยะตํางๆ แบํงตามวิธีการของ Nikolsky (1963) ปรากฏดังนี้
อวัยวะสร๎างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู๎
สําหรับการสร๎างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู๎ใน seminiferous tubules อาจแบํงออกเป็น 4-6 ระยะสําหรับในปลารากกล๎วย
แบํงออกได๎ 5 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 พบ spermatogonia ได๎ตามผนังของ seminiferous tubules ลักษณะเป็นเซลล์รูปกลมหรือรี มีขนาด
ใหญํ แตํมักเห็นผนังเซลล์ไมํชัดเจน นิวเคลียสมีรูปรํางไมํแนํนอนเห็นเป็นกลุํมเล็กๆ หลายขนาด ติดสีน้ําเงิน เมื่อย๎อมด๎วยสี H&E
เซลล์สืบพันธุ์เพศผู๎ในระยะนี้มี nucleolus เห็นเดํนชัดสํวน ไซโต พลาสซึมติดสีชมพูจาง

- 74 ระยะที่ 2 primary spermatocyte เป็นระยะหลังจากที่ permatogonia มีการเจริญและเริ่มเกิดขบวนการการแบํง
เซลล์แบบไมโอติกเป็นครั้งแรก (first meiotic division) เห็นเซลล์เป็นรูปกลม ขอบเขตเซลล์ชัดเจนขึ้น สํวนของนิวเคลียสเริ่มเห็น
เป็นกลุํม และติดสีน้ําเงินชัดเจนกวําระยะที่ 1 แตํยังมี บ างสํวนเห็น เป็นเม็ดเล็ กๆ ไซโตพลาสซึมติดสี ชมพูเข๎มขึ้น เล็กน๎อย พบ
ganules เล็กๆอยูํภายใน
ระยะที่ 3 secondary spermatocyte เป็นระยะที่เกิดการแบํงเซลล์แบบไมโอติคครั้งที่ 2 (second meiotic divivion)
เซลล์มีขนาดเล็กกวําระยะที่ 2 ภายในนิวเคลียสเห็นกลุํมของ chromatin ชัดเจนขึ้น สํวน nucleolus หายไปไซโตพลาสซึมมีจํานวน
น๎อยลง
ระยะที่ 4 spermatid เซลล์ที่พัฒนามาถึงระยะ
นี้สํวนใหญํจะเคลื่อนตัวมาใกล๎กับ lumen ของ seminiferous
tubules chromatine ในนิวเคลียสจะอัดกันแนํน ติดสีน้ําเงิน
ชัดเจน ไซโตพลาสซึมมีจํานวนน๎อยมาก
ระยะที่ 5 spermatozoa หรือ sperm เจริญมา
จากระยะสุดท๎ายของ spermatid ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเซลล์ที่เห็น
สํวนหัว ประกอบด๎วยนิวเคลียสรูปกลมขนาดเล็ก ติดสีน้ําเงิน
เข๎ม และมีสํวนหางยาวติดสีชมพูพบเซลล์ชนิดนี้ภายใน luman
ภาพที่ 8 ระยะการพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู๎
ของ seminiferous tubules ของปลาเพศผู๎ที่พร๎อมจะทําการ
spermatogonia (1), spermatocytes (2), secondary
spermatocytes (3), spermatids (4) และ spermatozoas (5)
ผสมพันธุ์
อวัยวะสร๎างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
ระยะที่ 1 (oocyte stage 1) ไขํระยะนี้ยังอยูํในรูปของ oogonia ที่อยูํรวมกันเป็นกลุํมมีขนาดเล็กมาก แทรกอยูํใน
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน oogonia มีไซโตพลาซึมติดสีชมพูจาง มีนิวเคลียสรูปกลม ติดสีน้ําเงินอยูํกลางเซลล์ เมื่อย๎อมด๎วยสี H&E
ระยะที่ 2 (oocyte stage 2) ไขํจะมีขนาดใหญํขึ้น ไซโตพลาสซึมติดสีน้ําเงินเข๎ม นิวเคลียสมีขนาดใหญํมากอยูํกลาง
เซลล์ และติดสีน้ําเงินแตํจางกวําไซโตพลาซึม และไขํจะเริ่มเคลื่อนตัวออกมาจากผนังlamellae
ระยะที่ 3 (oocyte stage 3) ไขํมีขนาดใหญํขึ้นมีลักษณะเป็นเหลี่ยม และมีการพัฒนาของfollicular cells มากขึ้น
ไซโตพลาสซึมติดสีน้ําเงินเข๎มมากกวําระยะที่ 2 นิวเคลียสติดสีชมพู พบอยูํกลางเซลล์หรือด๎านใดด๎านหนึ่งของเซลล์ ภายในนิวเคลียส
จะมี provitelline nucleoli เห็นเป็นเม็ดกลมๆ ติดสีน้ําเงินเข๎มและ provitelline nucleoli เหลํานี้จะมีการเคลื่อนตัวไปรอบๆ
เยื่อหุ๎มนิวเคลียส (nuclear membrane) ทําให๎เกิดเป็น euvitelline
ระยะที่ 4 (oocyte stage 4) เป็นระยะที่ไขํมีขนาดใหญํขึ้นมาก พบ euvitelline nucleoli อยูํที่ขอบของเยื่อหุ๎ม
นิวเคลียส นิวเคลียสกลมติดสีชมพู ไซโตพลาสซึมติดสีน้ําเงินจางลงเมื่อเทียบกับระยะที่ 2 และ 3 ภายในไซโตพลาสซึ ม เริ่มพบ
fat vacuoles และ yolk granules กระจายอยูํใกล๎ผนังไขํและที่บริเวณผนังไขํสามารถเห็นชั้น follicular epithelium ซึ่ง
ประกอบด๎วยเซลล์รูปแบน (squamous cells) ชั้นเดียวเรียงตํอกันล๎อมรอบไซโตพลาสซึมของไขํ
ระยะที่ 5 (oocyte stage 5) ไขํระยะนี้มีขนาดใหญํขึ้นกวําระยะที่ 4 มาก ไซโตพลาสซึมติดสีน้ําเงินปนเทา ภายใน
มี yolk granules และ fat vacuoles จํานวนมากขึ้น กระจายอยูํบริเวณใกล๎ขอบผนังไขํบริเวณผนังไขํจะพบ zona radiate เห็น
เป็นแถบ สีชมพูอยูํใต๎ชั้น follicular epithelium ซึ่งพัฒนาไปเป็นเซลล์รูปสี่เหลี่ยมทรงเตี้ย
ระยะที่ 6 (oocyte stage 6) ไขํระยะนี้ภายในไซโตพลาสซึมเต็มไปด๎วย fat vacuoles ซึ่งมีขนาดใหญํขึ้น และ
yolk granules ซึ่งติดสีแดงสด นิวเคลียสมีขนาดเล็กติดสีชมพู บริเวณผนังไขํเห็นชั้น zona radiate follicular cell ซึ่งยึดตัว
ทางด๎านความสูงมากกวํา follicular cell ซึ่งเป็นเซลล์รูปแบนปกคลุมอยูํด๎านนอกสุดของผนังไขํอีกชั้นหนึ่ง
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ก. ระยะที่ 1

ข. ระยะที่ 2

ค. ระยะที่ 3

ง. ระยะที่ 4
จ. ระยะที่ 5
ภาพที่ 9 ระยะการพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย

ฉ. ระยะที่ 6

6.3 การประเมินคําดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ (GSI)
จากการศึกษาคําดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ (GSI) ของปลารากกล๎วยเพศผู๎ จํานวน 40 ตัว มีคําอยูํระหวําง
0.72 - 4.76 เปอร์เซ็นต์ พบวํามีคํา GSI สูงในชํวงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน และมีคําสูงสุดในเดือนกรกฎาคม มีคําเฉลี่ย 4.76
เปอร์เซ็นต์ และจากการศึกษาคําดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ (GSI) ของปลารากกล๎วยเพศเมีย จํานวน 46 ตัว มีคําอยูํ
ระหวําง 7.05 - 19.98 เปอร์เซ็นต์พบวํามีคํา GSI สูงในชํวงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน และมีคําสูงสุดในเดือนกรกฎาคม มี
คําเฉลี่ย 19.98เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 6, ภาพที่ 15)
ตารางที่ 6 คําดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์(GSI) ของปลารากกล๎วยในแมํน้ําวัง จังหวัดลําปาง
ระหวํางเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือน กันยายน 2555
เดือน
เพศผู๎ GSI เพศเมีย
GSI
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
4
0.72
4
7.05
มิ.ย.
8
2.14
9
17.88
ภาพที่ 15 คําเฉลี่ย ดัชนีความสัมพันธ์ข องอวัยวะสืบ พันธุ์ (GSI) ของปลาราก
ก.ค.
11 4.76
11
19.98
กล๎ ว ยในแมํ น้ํ า วั ง จั งหวั ด ลํ า ป าง ระ ห วํ า งเดื อ นตุ ล าคม 2554 ถึ ง
ส.ค.
12 4.72
13
18.03
เดือน กันยายน 2555
ก.ย.
5
3.98
9
17.11
รวม
40
46

- 76 7. ลักษณะ ขนาด ความดกไข่ และความสัมพันธ์ระหว่างความดกไข่ต่อความยาวและน้าหนักปลา
จากการศึกษาปลารากกล๎วยเพศเมียจํานวน 20 ตัวอยําง มีความยาวตัวปลาระหวําง 9.03 – 12.75เซนติเมตร และมี
น้ําหนักตัวในชํวง 7.36 – 13.กรัม ไขํมีรูปรํางกลม ไขํแกํมีสีเหลือง ขนาดเส๎นผําศูนย์กลางเฉลี่ย 0.5 ± 0.01 มิลลิเมตร เป็นไขํ
ประเภทไขํลอย และมีความดกไขํอยูํระหวําง 10,898-20,010 ฟอง มีคําเฉลี่ย 15,126 ± 2,445 ฟอง
7.1 ความสัมพันธ์ระหวํางความดกไขํกับความยาวตัวปลารากกล๎วย
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางความดกไขํ
ตํอความยาวตัวปลา พบวําสมการความสัมพันธ์ของปริมาณความ
ดกไขํ (F) กับความยาวตัวปลา (L) มีดังนี้ (ภาพที่ 16)
F
log F
R2
n

=
=
=
=

563.6377 L1.361
2.751 + 1.361 log L
0.749
20, p<0.05
ภาพที่ 16 ความสัมพันธ์ระหวํา งความดกไขํ แ ละความยาวของปลาราก
กล๎ ว ยในแมํ น้ํ า วั ง จั ง หวั ด ลํ า ปาง ระหวํ า งเดื อ นตุ ล าคม 2554 ถึ ง
กันยายน 2555

7.2 ความสัมพันธ์ระหวํางความดกไขํกับน้ําหนักตัวปลารากกล๎วย
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางความดกไขํ
กับน้ําหนักตัวปลา พบวําสมการความสัมพันธ์ของปริมาณความ
ดกไขํ (F) กับน้ําหนักตัวปลา (W) มีดังนี้ (ภาพที่ 17)
F = 1972.423 W 0.884
log F = 3.295 + 0.884 log W
R2 = 0.942
n = 20, p<0.05
ภาพที่ 17 ความสัมพันธ์ระหวํางความดกไขํและน้ําหนักของปลารากกล๎วย
ในแมํน้ําวัง จังหวัดลําปาง ระหวํางเดือนตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555

ตารางที่ 7 ขนาดและจํานวนไขํของปลารากกล๎วยในแมํนา้ํ วัง จังหวัดลําปาง ระหวํางเดือนตุลาคม 2554
ถึง กันยายน 2555
น้ําหนัก
ลําดับ
ความยาว(ซม.)
น้ําหนักรังไขํ(กรัม)
จํานวนไขํ(ฟอง)
(กรัม)
1
12.75
10.03
1.6512
15,045
2
11.80
9.50
1.5933
14,518
3
9.74
8.20
1.4472
13,187
4
9.19
7.50
1.2580
11,463
5
10.70
9.14
1.5841
14,434
6
10.40
8.88
1.4867
13,547
7
11.46
10.85
1.7030
15,517
8
9.03
7.36
1.1961
10,899

GSI
(%)
19.70688
20.15126
21.43111
20.1538
20.96507
20.10875
18.61813
19.40492
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ความยาว(ซม.)

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
เฉลี่ย±SD

11.48
10.73
12.5
12.2
11.8
11.2
10.1
12.5
12.2
11.8
11.2
10.1
11.14±1.11

น้ําหนัก
(กรัม)
10.16
9.23
12.5
13.5
9.95
10.61
8.32
12.15
13.5
9.95
10.61
8.32
10.01±1.80

น้ําหนักรังไขํ(กรัม)

จํานวนไขํ(ฟอง)

1.6589
1.5234
2.0112
2.1685
1.5648
1.6241
1.2395
1.9811
2.0103
1.6381
1.7415
1.2987
1.62±0.27

15,116
13,881
18,450
19,512
15,955
15,415
14,350
18,201
20,010
14,915
15,812
12,301
15126±2444.84

GSI
(%)
19.51395
19.76747
19.17474
19.13692
18.66145
18.07387
17.50583
19.48195
17.49654
19.70789
19.63692
18.49657
19.36±1.02

8. ฤดูวางไข่และขนาดปลาแรกเริ่มเจริญพันธุ์
จากการตรวจสอบระยะการเจริญพันธุ์ของปลารากกล๎วยเพศผู๎ที่มีขนาดเล็กที่สุดและมีการพัฒนาของถุงน้ําเชื้อที่
สามารถสืบพันธุ์เป็นครั้งแรกพบมีขนาดปลาที่เล็กที่สุดเทํากับ 8.00 เซนติเมตร และมีน้ําหนัก 2.75 กรัม และมีคําดัชนีความสัมพันธ์
ของอวัยวะสืบพันธุ์(GSI) 7.75 เปอร์เซ็นต์ และเพศเมียที่มีขนาดเล็กที่สุดและมีระยะพัฒนาของรังไขํที่สามารถสืบพันธุ์วางไขํเป็นครั้ง
แรกพบมีขนาดปลาที่เล็กที่สุดเทํากับ 9.03 เซนติเมตร และมีน้ําหนัก 7.36 กรัม และมีคําดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ (GSI)
19.40 เปอร์เซ็นต์
9. การกระจายโครงสร้างขนาดปลา
การศึกษาการกระจายโครงสร๎างขนาดประชากรปลารากกล๎วย ตามชํวงเวลาที่ตํางกันในรอบปี พบวํา ปลารากกล๎วย
ในแมํน้ําวัง จังหวัดลําปางมีแนวโน๎มวําจะพบประชากรปลารากกล๎วยที่มีขนาดเล็กจํานวนมากในชํวงระหวํางเดือนสิงหาคม ถึงเดือน
กันยายน และชํวงเดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม จะพบปลาที่มีขนาด 3-4 เซนติเมตร เป็นจํานวนมาก และในชํวงเดือน สิงหาคม
ถึงเดือนมีนาคม จะพบปลาทุกขนาดประชากร และปลาขนาด 3-8 เซนติเมตร จะพบได๎ในทุกเดือน จากข๎อมูลโครงสร๎างทั้งหมดพบ
ขนาดความยาวของประชากรปลารากกล๎วยมีขนาดเล็กที่สุดเทํากับ 2.37 เซนติเมตร และมีขนาดใหญํที่สุด 12.75 เซนติเมตร (ภาพที่ 18)

ภาพที่ 18 รูปแบบการกระจายของขนาดโครงสร๎างประชากรปลารากกล๎วยที่สมุํ ตัวอยํางในแมํน้ําวัง
จังหวัดลําปาง ระหวํางเดือนตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555
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การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลารากกล๎วยในแมํน้ําวัง จังหวัดลําปาง โดยรวบรวม ระหวํางเดือน ตุลาคม 2554
ถึงเดือน กันยายน 2555 สามารถสรุปและวิจารณ์ผลการศึกษาได๎ดังนี้
1. ลักษณะทั่วไปและอนุกรมวิธาน
ปลาชนิดนี้มีรูปรํางลักษณะโดยทั่วไปคล๎ายกับปลาค๎อ แตํแตกตํางกันที่สํว นหัวแหลมยาวตาขนาดเล็กอยูํคํอนไปทาง
ด๎านบน บริเวณหน๎าตามีหนามเล็กๆปลายแยกเป็น 2 แฉกซํอนอยูํใต๎รํองผิวหนัง มีปากแบบ inferior จะงอยปากคํอนข๎างยาว
แหลมและงุ๎มต่ําริมฝีปากลํางคํอนข๎างหนา มีหนวดสั้นๆ 3 คูํ ปลารากกล๎วยมีลําตัวเรียวยาวแบนข๎างเล็กน๎อยโดยที่ตรงสํวนกลางของ
ลําตัวมีคําความลึกน๎อย จึงจัดเป็นปลาที่มีรูปรํางลําตัวยาวแบบ elongate มีความยาวมาตรฐาน (standard length = SL) มากกวํา
ความลึกมากประมาณ 5-8 เทํา ลําตัวมีสีน้ําตาลอํอน ท๎องสีขาว แนวสันหลังมีแถบสั้นๆสีน้ําตาลดําประมาณ 12-15 แถบ แนวเส๎น
ข๎างตัวมีจุดสีน้ําตาลกลมขนาดเล็กประมาณ 8-12 จุด พาดไปตามความยาวลําตัวเกล็ดเป็นแบบขอบหยัก (ctenoid) มีขนาดเล็กมาก
ซํอนใต๎ผิวหนังชั้นนอกไมํสามารถนับได๎ ในสํวนของครีบไมํมีก๎านครีบแข็ง ครีบหลังมีก๎านครีบอํอน 9 อัน ครีบอกมีก๎านครีบอํอน
9 อัน ครีบท๎องมีก๎านครีบอํอน6อัน ครีบก๎นมีก๎านครีบอํอน5อัน และครีบหางเว๎าเล็กน๎อย(emarginated) มีก๎านครีบอํอน 14 อัน
ในการศึกษาครั้งนี้ได๎ทําการจําแนกตามหลักการจัดลําดับชั้นของปลาตามวิธีของ Bleeker (1854) ดังนี้
ชั้น (Class) Actinopterygii
อันดับ (Oder) Cypriniformes
วงศ์ (Family) Cobitidae
สกุล (Genus) Acantopsis
ชนิด (Species) choirorhynchos Bleeker,1854
2. แหล่งที่อยู่อาศัย
ปลารากกล๎วยอาศัยอยูํในบริเวณที่มี ลักษณะพื้นท๎องน้ําเป็นดินปนทราย น้ําขุํน มีปริมาณออกซิเจนอยูํในชํวง 3.13-8.2
มีคํา pH อยูํในชํวง 6.5-9 มิลลิกรัมตํอลิตร ความเป็นดํางอยูํในชํวง 25-121 มิลลิกรัมตํอลิตร และความกระด๎างอยูํในชํวง 52-166
มิลลิกรัมตํอลิตร จากคําคุณภาพน้ําที่ตรวจวัดในแตํละชํวงฤดูกาลมีคําแตกตํางกัน แสดงวํา ปลารากกล๎วยสามารถอาศัยอยูํในน้ําที่มี
คําคุณภาพในชํวงกว๎าง
3. อาหารและนิสัยการกินอาหาร
จากการศึกษาสัดสํวนความยาวเหยียดตํอความยาวลําไส๎ และชนิดอาหารที่พบในกระเพาะอาหาร ปลารากกล๎วยจัดอยูํ
ในกลุํมปลากินทั้งพืชและสัตว์ (omnivorous fish) อาหารที่พบในกระเพาะประกอบด๎วยแพลงก์ตอนพืช ร๎อยละ 24 แพลงก์ตอน
สัตว์ ร๎อยละ 27 ตัวอํอนแมลงและสัตว์น้ําขนาดเล็ก ร๎อยละ 30 อินทรียวัตถุเนําเปื่อยและอื่นๆ ร๎อยละ 19
4. ความแตกต่างระหว่างเพศและอัตราส่วนเพศ
ลักษณะความแตกตํางระหวํางเพศภายนอกแยกได๎ชัดเจนในฤดูผสมพันธุ์ พบวํา ปลาเพศเมียจะมีขนาดใหญํ ท๎องอูม
ลําตัวกว๎าง เพศผู๎จะมีลําตัวเรียวยาวและมีขนาดเล็กกวําปลาเพศเมีย และเมื่อศึกษาลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์ภายใน พบวํา เพศเมียมี
รังไขํเป็นพู 2 พู และปลาเพศผู๎มีถุงน้ําเชื้อเป็นถุงสีขาวขุํน
การศึกษาอัตราสํวนเพศในรอบปี มีเพศผู๎ตํอเพศเมียเฉลี่ย 1 : 1.54 แสดงวําปลารากกล๎วยมีอัตราสํวนจํานวนเพศผู๎และ
เพศเมียในรอบปีแตกตํางกัน
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จากการศึกษา เมื่อนําคําความยาวและน้ําหนักปลามาคํานวณหาความสัมพันธ์ พบวํา สมการความสัมพันธ์ระหวํางความ
ยาวและน้ําหนักตัวปลาแบบไมํแยกเพศ คือ W = 0.001059 L3.714 (R2=0.934, n=360, p<0.05) แสดงวําน้ําหนักผันแปรตามการ
เปลี่ยนแปลงของความยาวตัวปลา โดยสมการอธิบายความผันแปรได๎ร๎อยละ 93.40 และเมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางความยาว
และน้ํ า หนั ก ตั ว ปลาแบบแยกเพศ พบวํ า สมการแสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า งความยาวและน้ํ า หนั ก ตั ว ปลาเพศผู๎ คื อ
W = 0.00261 L3.298 (R2=0.738, n=55, p <0.05) แสดงวําน้ําหนักผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงของความยาวตัวปลา โดยสมการ
อธิ บ ายความผั น แปรได๎ ร๎ อ ยละ 73.80 และสมการแสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า งความยาวและน้ํ า หนั ก ตั ว ปลาเพศเมี ย คื อ
W = 0.01811 L2.607 (R2=0.730, n=85, p<0.05) แสดงวําน้ําหนักผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงของความยาวตัวปลา โดยสมการ
อธิบายความผันแปรได๎ร๎อยละ 73.00
6. การพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์
ปลารากกล๎ ว ยที่ สุํ ม จั บ ได๎ ใ นรอบปี จากการจํ า แนกด๎ ว ยตาเปลํ า มี ร ะยะการเจริ ญ พั น ธุ์ อ ยูํ ใ นชํ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน
ถึงเดือนกันยายน และผลสอดคล๎องกับการศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยา ซึ่งพบวํา ระยะเจริญพันธุ์ อยูํในชํวงเดือนดังกลําวเชํนกัน และคํา
ดัชนีความสัม พันธ์ของอวัย วะสืบพันธุ์( GSI) เพิ่มสูงขึ้น ในเดือน มิ ถุนายน ถึงเดือน กันยายน โดยมีคํา สูงสุดในเดือ น กรกฎาคม
และต่ําสุดในเดือน
7. ฤดูวางไข่และขนาดปลาเมื่อแรกเริ่มเจริญพันธุ์
การศึกษาฤดูวางไขํจากระดับพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ 3 วิธี ได๎แกํ การตรวจสอบระยะการเจริญพันธุ์ด๎วยตาเปลํา
การศึ กษาทางเนื้อ เยื่อ วิทยา และการศึ กษาดั ชนีค วามสัมพั นธ์ข องอวัยวะสืบ พันธุ์ ในรอบปี ซึ่งจากการศึ กษาทั้ง 3 วิ ธีดังกลํา ว
ผลออกมาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงสรุปได๎วําปลารากกล๎วยวางไขํในชํวงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน
ขนาดปลาเมื่อ แรกเริ่ ม เจริ ญ พัน ธุ์ พบวํ า ปลาเพศผู๎ ที่ ส ามารถสื บ พั นธุ์ ไ ด๎ ครั้ ง แรกมี ข นาด 8.00 เซนติ เมตร น้ํ า หนั ก
2.75 กรัม สํวนในปลาเพศเมียมีขนาด 9.03 เซนติเมตร และน้ําหนัก 7.36 กรัม ซึ่งข๎อมูลที่ได๎สอดคล๎องกับลักษณะโครงสร๎างขนาด
ปลา ซึ่งพบวํา ปลารากกล๎วยเพศผู๎มีขนาดเล็กกวําปลารากกล๎วยเพศเมีย
8. ลักษณะขนาด ความดกไข่และความสัมพันธ์ระหว่างความดกไข่ต่อความยาวและน้าหนักปลา
จากการศึกษาพบวําไขํปลารากกล๎วยมีขนาด 0.5 ± 0.01 มิลลิเมตร เป็นไขํประเภทไขํลอย มีความดกไขํอยูํระหวําง
10,898-20,010 ฟอง สมการความสัมพันธ์ระหวํางความดกไขํตํอความยาวตัวปลาคือ F = 563.6377 L1.361 (R2= 0.749, n= 20
p<0.05) และสมการความสัมพันธ์ระหวํางความดกไขํตํอน้ําหนักปลาคือ F = 1972.423 W 0.884 (R2= 0.942, n= 22 p<0.05)
9. การกระจายโครงสร้างขนาดประชากร
การศึกษาการกระจายโครงสร๎างขนาดประชากรปลารากกล๎วย ตามชํวงเวลาที่ตํางกันในรอบปี พบวํา ปลารากกล๎วยใน
แมํน้ําวัง จังหวัดลําปางมีแนวโน๎มวําจะพบประชากรปลารากกล๎วยที่มีขนาดเล็กจํานวนมากในชํวงระหวํางเดือนสิงหาคม ถึงเดือน
กันยายน และชํวงเดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม จะพบปลาที่มีขนาด 3-4 เซนติเมตร เป็นจํานวนมาก ซึ่งการกระจายของ
โครงสร๎างขนาดประชากรปลาสอดคล๎องกับชํวงฤดูปลาวางไขํ คือในชํวงเดือน กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน
จากสมการความสัมพันธ์ จะเห็นได๎วํา มีคําสัมประสิทธิ์ ตัวกําหนด (R2) คํอนข๎างสูง โดยมีคําเทํากับ 0.749 และ 0.942
ตามลําดับ และพบวําสมการมีความสัมพันธ์กับน้ําหนักมากกวําความยาวปลา หรือความดกไขํมีความผันแปรตามการเปลี่ยนแปลง
ของน้ําหนักปลามากถึง ร๎อยละ 94.2 แตํมีความผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงของความยาวปลา เพียงร๎อยละ 74.9 ดังนั้นในการ
ประมาณคํา เมื่อคํานวณหาปริมาณความดกไขํ ควรประมาณคําจากน้ําหนักปลาจะให๎ระดับความเที่ยงตรง และแมํนยํากวําการ
ประมาณคําด๎วยความยาวปลา
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5. ผลของความเค็มที่มีผลต่อการสืบพันธุ์วางไข่ของพ่อแม่พันธุ์ปลาบู่ทราย
( The Salinity Effect on Breeding of Sand goby (Oxyeleotris marmorata, Bleeker) Broodstock )
ประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ๑* การุณ อุไรประสิทธิ์๑ และ นิติกรณ์ บุญญถิร๒
๑
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยะลา
๒
สํานักงานประมงจังหวัดปัตตานี
บทคัดย่อ
การทดลองเพาะพันธุ์ปลาบูํทรายในบํอคอนกรีต ขนาด 1.01.02.0 เมตร ระดับความเค็มที่แตกตําง กัน 3 ระดับ
คือ 0, 5 และ 10 สํวนในพันสํวน ดําเนินการ ณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปัตตานี ระหวํางเดือน เมษายน 2549 ถึงเดือน
มีนาคม 2550 ปลาทดลองมีความยาวเริ่มต๎นเฉลี่ยเทํากับ 32.50 + 7.05, 30.94 + 8.22 และ 32.80 + 3.33 เซนติเมตร ตามลําดับ
และน้ําหนักเริ่มต๎นเฉลี่ยเทํากับ 456.94 + 91.78, 493.05 +187.39 และ 493.05 + 88.26 กรัม ตามลําดับ ผลการทดลองพบวํา
จํานวนรังวางไขํเฉลี่ยตํอบํอตํอเดือนเทํากับ 1.61 ± 1.37, 1.39 ± 0.83 และ 1.14 ± 0.39 รัง ตามลําดับ ซึ่งทุกระดับความเค็มมี
ความแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) จํานวนรังวางไขํตํอแมํพันธุ์ตํอเดือนเทํากับ 0.54 ± 0.46, 0.48 ± 0.28 และ
0.38 ± 0.13 รังตํอแมํ ตามลําดับ ทุกระดับความเค็มมีความแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) จํานวนไขํตํอรังมีคํา
เทํากับ 44,438 + 6,173, 45,983 + 3,899 และ 44,926 + 4,241 ฟองตํอรัง ทุกระดับความเค็มมีความแตกตํางกันอยํางไมํมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) อัตราการปฏิสนธิ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 88.02 ± 2.47, 87.66 ± 2.86 และ 88.83 ± 0.46 เปอร์เซ็นต์
อัตราการฟักเป็นตัวมีคําเฉลี่ยเทํากับ 72.55 ± 4.31, 74.98 ± 5.00 และ 74.14 ± 5.18 เปอร์เซ็นต์ อัตรารอดของลูกปลาหลังไขํ
แดงยุบมีคําเฉลี่ยเทํากับ 40.19 ± 3.75, 40.51 ± 3.33 และ 42.76 ± 4.43 เปอร์เซ็นต์ และจํานวนลูกปลาตํอจํานวนไขํปลามี
คําเฉลี่ยเทํากับ 25.57 ± 2.52, 26.80 ± 2.07 และ 28.22 ± 3.75 เปอร์เซ็นต์ โดยทุกชุดการทดลองมีความแตกตํางกันอยํางไมํมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สํวนความยาวสุดท๎ายเฉลี่ยเทํากับ 32.78 ± 1.57, 32.90 ± 1.70 และ 34.71 ± 2.28 เซนติเมตร และ
น้ําหนักสุดท๎ายเฉลี่ยเทํากับ 505.00 ±102.71, 563.75 ± 122.93 และ 496.42 ± 66.12 กรัม ตามลําดับ และ มีอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยเทํากับ 13.47 ± 9.83, 15.63 ±9.89 และ 21.00 ± 11.84 เปอร์เซ็นต์ตํอวัน โดยแมํพันธุ์ทุกชุดการทดลอง
มีอัตราการเจริ ญเติบ โตที่ มีความแตกตํางกันอยํ างไมํมีนัย สําคั ญทางสถิติ (p>0.05) จากการทดลองในครั้ งนี้ สรุปได๎วําผลของ
ความเค็มของน้ําที่ระดับ 0 สํวนในพันสํวนเป็นระดับที่เหมาะสมที่สุดในการเพาะพันธุ์ปลาบูํทราย
คาสาคัญ : ปลาบูํทราย ระดับความเค็ม พํอแมํพันธุ์ บํอซีเมนต์
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The Salinity Effect on Breeding of Sand goby
(Oxyeleotris marmorata, Bleeker) Broodstock
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Abstract
The experiment on induced spawning of sand goby (Oxyeleotris marmorata) in cement ponds at
different salinity which size 1.0 x 1.0 x 2.0 meter. Three different level salinity in cement ponds i.e., 0, 5 and
10 ppt. Cultured at Pattani Inland Fisheries Research at Development Center during April 2006 to March 2007.
The initial average lengths of fish were 32.50 + 7.05, 30.94 + 8.22 and 32.80 + 3.33 centimeter, respectively.
And the initial average weight were 456.94 + 91.78, 493.05 +187.39 and 493.05 + 88.26 gram, respectively. Test
results found the average spawning nests per pond per month were 1.61 ± 1.37, 1.39 ± 0.83 and 1.14 ± 0.39
nests, respectively. There were not significantly differences (p>0.05) in salinity. An average spawning nests per
female per month were 0.54 ± 0.46, 0.48 ± 0.28 and 0.38 ± 0.13 nests, respectively. There were not significantly
differences (p>0.05) in salinity. Total number of eggs had 44,438 + 6,173, 45,983 + 3,899 and 44,926 + 4,241 egg
per nests. The difference of salinity were not significantly differences (p>0.05). The average fertilization of egg
had 88.02 ± 2.47, 87.66 ± 2.86 and 88.83 ± 0.46 percent, respectively. Hatching rate were 72.55 ± 4.31, 74.98 ±
5.00 and 74.14 ± 5.18 percent, respectively. Survival rate of fry were 40.19 ± 3.75, 40.51 ± 3.33 and 42.76 ±
4.43 percent, respectively. The number of fry per egg had 25.57 ± 2.52, 26.80 ± 2.07 and 28.22 ± 3.75 percent,
respectively. And there were not significantly differences (p>0.05). The final average lengths had 32.78 ± 1.57,
32.90 ± 1.70 and 34.71 ± 2.28 centimeter, respectively. The final average weight had 505.00 ±102.71, 563.75 ±
122.93 and 496.42 ± 66.12 gram, respectively. The average daily weight gain had 13.47 ± 9.83, 15.63 ±9.89 and
21.00 ± 11.84 percent per day, respectively. The difference of salinity were not significantly differences (p>0.05).
Considering on nest per month and growth rate the optimum salinity for sand goby spawing in cement
ponds from this experiment was 0 ppt.
Key words : Sand goby, Salinity, Brood stock, Cement Ponds
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การเพิ่มขึ้นของประชากรในทุกระดับพื้นที่ของโลกทําให๎ความต๎องการอาหารยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ อาหารจากโปรตีน
อยํางหนึ่งที่มีความต๎องการมากคือโปรตีนจากสัตว์น้ําซึ่งได๎จากการทําการประมงจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงสัตว์ สัตว์น้ํา
ชนิดหนึ่งที่ได๎ธรรมชาติในน้ําจืดที่มีปริมาณลดลงมากและสามารถนํามาเพาะเลี้ยง คือ ปลาบูํทราย แตํยังประสบปัญหาทั้งระบบของ
หํวงโซํการผลิต ตั้งแตํการรวบรวมพํอแมํพันธุ์ การเพาะพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยงและการจัดการด๎านการตลาด เป็นปลาที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีรสชาติดี มีคุณคําทางโภชนาการสูงและสามารถสํงเป็นสินค๎าสํงออกไปยังประเทศจีน
ฮํองกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต๎หวัน คิดเป็นมูลคําหลายร๎อยล๎านบาทตํอปี (เฉิดฉันและคณะ, 2538) แตํผลผลิตสํวนใหญํได๎จาก
ธรรมชาติเป็นหลัก ปัจจุบันปริมาณปลาบูํทรายในแหลํงน้ําธรรมชาติลดลง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ปัตตานี ได๎ทําการศึกษา
เรื่องผลของความเค็มที่มีตํอการสืบพันธุ์วางไขํของพํอแมํพันธุ์ปลาบูํทราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงผลของความเค็มที่มีตํอการ
สืบพันธุ์วางไขํของพํอแมํพันธุ์ปลาบูํ โดยมีการเพาะพันธุ์ด๎วยวิธีฉีดฮอร์โมนแล๎วปลํอยให๎วางไขํในบํอ แตํได๎ระดับหนึ่งและใช๎เวลานาน
ในการรอให๎ปลาบูํทรายวางไขํ อีกทั้งไมํสามารถนํามาดําเนินการในเชิงพาณิชย์ได๎ เพราะยุํงยากในการจัดการ (เฉิดฉันและคณะ,
2538) จึงมีการพัฒนาเป็นการเพาะพันธุ์เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ ทําให๎ได๎ผลผลิตมาขึ้น (ทวีและคณะ, 25328 งานวิจัยนี้มีกรอบ
แนวคิดวําปลาบูํทรายพบแพรํกระจายอยูํในน้ํามีความเค็มต่ําได๎ เชํน ทะเลน๎อย จังหวัดสงขลา และปากแมํน้ําสายบุรี จังหวัดปัตตานี
(เจริญ และคณะ, 2522 ) ผู๎วิจัยจึงได๎ศึกษาทดลองผลของความเค็มที่มีตํอการสืบพันธุ์วางไขํของพํอแมํพันธุ์ปลาบูํทราย เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการเพาะพันธุ์มาใช๎ในการเพาะพันธุ์ปลาบูํทรายให๎ได๎ผลดีมีประสิทธิภาพในเชิงพาณิชย์ตํอไป
วัตถุประสงค์
เปรียบเทียบจํานวนรังวางไขํ จํานวนไขํ อัตราการฟัก อัตรารอดของลูกปลาบูํทรายวัยอํอนและต๎นทุนการผลิ ต
ปลาบูํทราย ที่เพาะพันธุ์ ด๎วยความเค็ม 3 ระดับ
วิธีดาเนินการ
1. การวางแผนการทดลอง
1.1 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุํมตลอด (Completely Randomized Design; CRD) โดยแบํงการทดลองเป็น 3 ชุดการ
ทดลอง (treatment) ในแตํละชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา (replication) ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 ระดับความเค็ม 0 สํวนในพันสํวน
ชุดการทดลองที่ 2 ระดับความเค็ม 5 สํวนในพันสํวน
ชุดการทดลองที่ 3 ระดับความเค็ม 10 สํวนในพันสํวน
1.2 สถานที่และระยะเวลาดําเนินการทดลอง
ดําเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปัตตานี ระหวํางเดือนเมษายน 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2550
ระยะเวลา 12 เดือน
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2.1 การเตรียมบํอทดลอง ใช๎บํอซีเมนต์ขนาด 1.01.02.0 เมตร ระดับน้ําสูง 70 เซนติเมตร จํานวน 9 บํอ ระดับ
ความเค็ม 5 สํวนในพันสํวน จํานวน 3 บํอ ระดับความเค็ม 10 สํวนในพันสํวน จํานวน 3 บํอ ใสํหัวทรายขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง
1.5 นิ้ว จํานวน 6 หัว ไว๎ตามมุมและกลางบํอ ทําการเปลี่ยนถํายน้ําทุก 2 สัปดาห์
2.2 การเตรียมปลาทดลอง ใช๎พันธุ์ปลาบูํทรายที่รวบรวมได๎จากธรรมชาติที่มีขนาดน้ําหนัก 300 – 500 กรัม จํานวน
100 ตัว เป็นพํอพันธุ์ จํานวน 50 ตัว แมํพันธุ์ จํานวน 50 ตัว สัดสํวนเพศผู๎ : เพศเมีย 1 : 1
2.3 อาหารและการให๎อาหารใช๎ปลาเป็ดบด : รําละเอียด : เกลือ : วิตามิน (สัดสํวน 80 :14:5:1) ซึ่งจะบดปลาเป็ด
ด๎วยเครื่องบดอาหาร แล๎วผสมกับวัตถุดิบที่กําหนด และปั้นเป็นก๎อนวางไว๎ในยอ
2.4 การเตรียมวัสดุสําหรับวางไขํ ใช๎แผํนกระเบื้องแผํนเรียบ ขนาด 12 x12 นิ้ว สําหรับเป็นวัสดุให๎ปลาวางไขํ
ทําความสะอาดโดยแชํฆําเชื้อโรคด๎วยดํางทับทิม ความเข๎มข๎น 10 เปอร์เซ็นต์ กํอนใสํในบํอ นําแผงไขํวางในบํอ จํานวน 3 แผงตํอบํอ
เว๎นระยะหํางแผงละ 1 เมตร
2.5 การตรวจสอบการวางไขํ โดยการบันทึกจํานวนรังที่ได๎ตํอบํอซึ่งตรวจเช็คจํานวนรังไขํที่วางไว๎ในบํอทุกวัน เวลา
09.00 น. เมื่อพบรังไขํจะนําแผงไขํขึ้นมาทําความสะอาดพร๎อมสุํมนับจํานวนไขํตํอรัง วัดขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางของรังไขํเพื่อหา
จํานวนไขํตํอแผง และเปลี่ยนแผงไขํใหมํแทนทุกครั้ง นําแผงไขํไปฟักในโรงเพาะฟัก โดยจะฟักไขํในถังพลาสติก ขนาดความจุ
500 ลิตรใสํน้ําจืดจํานวน 400 ลิตร แขวนแผงไขํถังละ 1 แผง บันทึกเปอร์เซ็นต์การฟัก และอัตรารอดเมื่ออายุ 5 วัน
2.6 การจัดการ ทุกชุดการทดลองจะทําการชั่งวัดขนาดพํอพันธุ์ - แมํพันธุ์ทุก ๆ 4 สัปดาห์
2.7 การเก็บข๎อมูล จํานวนรังไขํที่เก็บได๎ จํานวนไขํเฉลี่ยตํอรัง อัตราการฟักไขํ และอัตรารอดเมื่ออายุ 5 วัน
2.8 การตรวจสอบคุณสมบัติของน้ํา สําหรับน้ําที่ใช๎ในการทดลองทําการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ําในบํอทดลอง ทุก
15 วัน เวลา 06.30 น. ในวันเดียวกันกับที่มีการเก็บข๎อมูลการเจริญเติบโตจนครบ 48 สัปดาห์ โดยวัดคําอุณหภูมิน้ํา ความเป็นกรด
เป็นดําง ความเป็นดําง ความกระด๎าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา ไนไตรท์ และ แอมโมเนียรวม ตําง ๆ ดังนี้
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ทําการบันทึกน้ําหนักของพํอแมํปลา จํานวนรังไขํรวมตํอปี จํานวนรังไขํเฉลี่ยตํอแมํ จํานวนไขํรวมทั้งปี จํานวนไขํเฉลี่ย
ตํอรัง จํานวนไขํเฉลี่ยตํอแมํ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก อัตราการรอด และจํานวนลูกปลาบูํทรายของแตํละชุดการทดลองมา
วิเคราะห์ความแปรปรวนด๎วยวิธี one way analysis of variance และเปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ยด๎วยวิธี Duncan ,s
new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยแปลงคําเปอร์เซ็นต์ให๎อยูํในรูป arcsine transformation
กํอนการวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติทั้งหมดใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows Version 11.5
ผลการทดลอง
1. ความสามารถในการวางไข่ปลาบู่ทรายในบ่อซีเมนต์
1.1 จานวนรังวางไข่เฉลี่ยต่อบ่อในแต่ละเดือน
จํานวนรังวางไขํตลอดการทดลองปลาบูํทรายมีการวางไขํเฉลี่ยตํอบํอตํอเดือนเทํากับ 1.61 ± 1.37, 1.39 ± 0.83 และ
1.14 ± 0.39 รัง/บํอ/เดือน ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติในแตํละชุดการทดลอง พบวําไมํมีความแตกตํางกัน
ทางสถิติ (p>0.05) และพบวําระดับความเค็มที่ระดับ 0 สํวนในพันสํวน ปลาบูํวางไขํได๎สูงสุดในเดือนธันวาคมมีจํานวนรังวางไขํสูงถึง
5.00 ± 0.71 รัง ระดับความเค็มที่ระดับ 5 สํวนในพันสํวน ปลาบูํวางไขํได๎สูงสุดในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ จํานวนรังไขํเทํากับ
2.67 ± 0.58 และ 2.67 ± 3.06 รัง และระดับความเค็มที่ระดับ 10 สํวนในล๎านสํวน ปลาบูํทรายวางไขํได๎สูงสุดในเดือนธันวาคม ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ มีคําเทํากับ 1.67 ± 1.53, 1.67 ±1.53 และ 1.67 ± 1.53 รัง/บํอ ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
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จากการศึกษาผลของความเค็มที่มีผลตํอการสืบพันธุ์วางไขํของพํอแมํพันธุ์ปลาบูํทราย ระดับความเค็มที่ตํางกัน
3 ระดับ พบวําจํานวนรังวางไขํของแมํพันธุ์ตํอเดือน เทํากับ 0.77 ± 0.43, 0.66 ± 0.29 และ 0.63 ± 0.14 รัง ตามลําดับ เมื่อนํามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติในแตํละชุดการทดลอง พบวํามีความแตกตํางอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
2. จานวนไข่ของปลาบู่
จํานวนไขํของปลาบูํทราย พบวํา ปลาบูํมีจํานวนไขํเฉลี่ยอยูํระหวําง 31,356 – 60,300, 42,880 – 53,064 และ
36,582 – 57,888 ฟองตํอรัง ตามลําดับ จํานวนไขํเฉลี่ยตํอวัสดุวางไขํในแตํละเดือนมีคําเทํากับ 44,628.58 ± 5,689.69, 47,965.75
± 3,515.81 และ 46,442.49 ± 5,193.28 ฟอง ตามลําดับ จํานวนไขํเฉลี่ยในแตํละเดือนพบวํามีความแตกตํางอยํางไมํมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05)
3. อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟักเป็นตัว อัตรารอดและจานวนลูกปลาต่อจานวนไข่ปลา
3.1 อัตราการปฏิสนธิ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 88.02 ± 2.47, 87.66 ± 2.86 และ 88.83 ± 0.46 เปอร์เซ็นต์ ผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติพบวํามีความแตกตํางอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)
3.2 อัตราการฟักเป็นตัวมีคําเฉลี่ยเทํากับ 72.55 ± 4.31, 74.98 ± 5.00 และ 74.14 ± 5.18 เปอร์เซ็นต์ ผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติพบวํามีความแตกตํางอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)
3.3 อัตรารอดของลูกปลาหลังอนุบาล เป็นระยะเวลา 5 วันมีคําเฉลี่ยเทํากับ 40.19 ± 3.75, 40.51 ± 3.33 และ
42.76 ± 4.43 เปอร์เซ็นต์ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบวํามีความแตกตํางอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)
3.4 จํานวนลูกปลาตํอจํานวนไขํปลาเฉลี่ยตํอรังวางไขํมีคําเฉลี่ยเทํากับ 25.57 ± 2.52, 26.80 ± 2.07 และ 28.22 ±
3.75 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบวํามีความแตกตํางอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จํานวนรังไขํเฉลี่ยตํอบํอตํอเดือน จํานวนรังไขํเฉลี่ยตํอแมํพันธุ์ตํอเดือน จํานวนไขํเฉลี่ยตํอเดือน อัตราการปฏิสนธิ
อัตราการฟักเป็นตัว อัตรารอด และจํานวนลูกปลา จากการเพาะพันธุ์ปลาบูํทรายทีร่ ะดับความเค็มทีต่ ํางกัน 3 ระดับ
ระยะเวลา 12 เดือน
ระดับความเค็ม
รายการ
0 สํวนในพันสํวน
5 สํวนในพันสํวน
10 สํวนในพันสํวน
a
a
จํานวนรังไขํเฉลี่ยตํอบํอตํอเดือน (รัง)
1.61 ± 1.37
1.39 ± 0.83
1.14 ± 0.39a
จํานวนรังไขํเฉลี่ยตํอแมํตํอเดือน (รัง)
0.54 ± 0.46a
0.48 ± 0.28a
0.38 ± 0.13a
จํานวนไขํเฉลี่ยตํอเดือน (ฟอง)
44,438 ± 6,173a
45,983 ± 3,899a
44,926 ± 4,241a
อัตราการปฏิสนธิ (เปอร์เซ็นต์)
88.02 ± 2.47 a
87.66 ± 2.86 a
88.83 ± 0.46 a
อัตราการฟักเป็นตัว (เปอร์เซ็นต์)
72.55 ± 4.31a
74.98 ± 5.00 a
74.14 ± 5.18 a
อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์)
40.19 ± 3.75 a
40.51 ± 3.33 a
42.76 ± 4.43 a
จํานวนลูกปลาตํอจํานวนไขํ(เปอร์เซ็นต์)
25.57 ± 2.52 a
26.80 ± 2.07 a
28.22 ± 3.75 a
หมายเหตุ คําเฉลี่ยที่กํากับด๎วยอักษรภาษาอังกฤษที่ตํางกันในแนวนอน แสดงวํามีความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
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4.1 น้ําหนักเฉลี่ยพบวําเมื่อเลี้ยงพํอแมํพันธุ์ปลาบูํทรายในระดับความเค็มตํางกัน 3 ระดับ ในบํอซีเมนต์ขนาด 1.01.02.0 เมตร
เป็นเวลา 12 เดือนโดยพํอพันธุ์มีขนาดน้ําหนักเริ่มต๎นเฉลี่ยเทํากับ 475.50±41.16, 481.38±47.82 และ 492.77±63.57 กรัม/ตัว และ
แมํพันธุ์มีขนาดน้ําหนักเริ่มต๎นเฉลี่ยเทํากับ 456.94±91.78, 493.05±187.39 และ 493.05±88.26 กรัม/ตัว ตามลําดับ เมื่อทดสอบ
ทางสถิ ติ พ บวํ า มี ค วามแตกตํ า งอยํ า งไมํ มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p>0.05) พํ อ พั น ธุ์ มี น้ํ า หนั ก สุ ด ท๎ า ยเฉลี่ ย เทํ า กั บ 494.28±41.47,
497.50±59.81 และ 576.42± 61.35 กรัมตํอตัว เมื่อทดสอบทางสถิติพบวํามีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
(ตารางที่ 2)
4.2 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวํา มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.029±0.01, 0.033±0.03 และ
0.038±0.01 เปอร์เซ็นต์ตํอวัน และแมํพันธุ์ปลาบูํ มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยเทํากับ 13.47±9.84, 15.63±9.90 และ
21.01±11.84 เปอร์เซ็นต์ตํอวัน ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบวํามีความแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คําเฉลี่ย (mean ± SD) ของอัตราการเจริญเติบโตของแมํพันธุ์ปลาบูํทรายในบํอซีเมนต์ที่ระดับความเค็มตํางกัน 3 ระดับ
ระยะเวลา 12 เดือน
รายการ
ระดับความเค็ม
0 สํวนในพันสํวน
5 สํวนในพันสํวน
10 สํวนในพันสํวน
a
a
ความยาวเริ่มต๎นเฉลี่ย (เซนติเมตร)
32.50 ±7.05
30.94 ± 8.22
32.80 ± 3.33a
น้ําหนักเริ่มต๎นเฉลี่ย (กรัม)
456.94 ± 91.78a
493.05 ±187.39a
493.05 ± 88.26a
ความยาวสุดท๎ายเฉลี่ย (เซนติเมตร)
32.78 ± 1.57a
32.90 ± 1.70a
34.71 ± 2.28a
น้ําหนักสุดท๎ายเฉลีย่ (กรัม)
505.00 ±102.71a
563.75 ± 122.93 a
496.42 ± 66.12 a
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอร์เซ็นต์ตํอวัน)
13.47 ± 9.83a
15.63 ±9.89 a
21.00 ± 11.84 a
หมายเหตุ คําเฉลี่ยที่กํากับด๎วยอักษรภาษาอังกฤษที่ตํางกันในแนวนอนแสดงวํามีความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05)
5. คุณสมบัติของน้าในบ่อ
ผลการตรวจวัดคุณสมบัติน้ําในบํอทดลอง พบวํามีคําใกล๎เคียงกันทุกชุดการทดลองโดยมีคําอุณหภูมิของน้ําอยูํในชํวง
27.4 – 29.0 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นดํางมีคําอยูํในชํวง 7.00 – 7.89 ความเป็นดํางมีคําอยูํในชํวง 50.5 – 84.0 มิลลิกรัม
ตํอลิตร ความกระด๎างมีคําอยูํในชํวง 56.2 – 94.6 มิลลิกรัมตํอลิตร ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํามีคําอยูํในชํวง 4.8 – 5.7 มิลลิกรัม
ตํอลิตร ไนไตรท์มีคําอยูํในชํวง 0.011 - 1.125 มิลลิกรัมตํอลิตร และแอมโมเนียรวมมีคําอยูํในชํวง 0.003 - 1.536 มิลลิกรัมตํอลิตร
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จากการเพาะพันธุ์ปลาบูํทรายที่ระดับความเค็มที่แตกตํางกัน 3 ระดับ คือ 0, 5 และ 10 สํวนในพันสํวน ในบํอซีเมนต์
ขนาด 1.01.02.0 เมตร โดยปลํอยพํอแมํพันธุ์บํอละ 6 ตัว อัตรา 1:1 เป็นเวลา 12 เดือน ซึ่งปลาบูํทรายสามารถเจริญเติบโตได๎ใน
น้ําที่มีความเค็ม ถึงแม๎วําปลาบูํทรายจัดเป็นปลาน้ําจืดแตํก็พบแพรํกระจายในน้ํากรํอยและบริเวณปากน้ํากรํอยขึ้นถึง (เจริญและคณะ
, 2522) ซึ่งปลาบูํทรายมีกลไกที่สามารถปรับตัวเองให๎ดํารงชีพอยูํในน้ํากรํอยได๎ แตํอัตราการฟักในน้ําจืดสูงกวําในน้ํากรํอยมาก แสดง
วําพํอแมํพันธุ์ปลาโดยปกติจะอาศัยและวางไขํในน้ําจืดเป็นหลัก (สุนิตย์ และ เจนจิตต์, 2543) และตลอดชํวงเวลาทดลองพบวํา ปลา
บูํทรายสามารถวางไขํได๎ตลอดปี โดยมีการวางไขํรวมทั้งหมดอยูํระหวําง 13 – 19 รังตํอปี และจํานวนรังวางไขํรวมใกล๎เคียงกับการ
ทดลองของ จริยาและไชยวัฒน์ (2546) ที่รายงานวําปลาบูํทราย ขนาดน้ําหนัก 380 – 657 กรัม มีจํานวนรังวางไขํรวมตํอปี อยูํ
ระหวําง 10 – 11 รังตํอปี เฉลี่ยเดือนละ 1.14 – 1.61 รัง และวางไขํเฉลี่ยแมํละ 0.38 - 0.54 รังตํอเดือน ซึ่งสอดคล๎องกับการ
ทดลองของธีรภัทรและสุวิมล (2551) พบวําความสามารถในการวางไขํปลาบูํทรายสามารถวางไขํได๎เกือบตลอดปี ซึ่งใกล๎เคียงกับ
ทดลองครั้งนี้ที่พบวําการวางไขํสูงสุดคือเดือนธันวาคม ซึ่งการวางไขํของปลาบูํทราย จะแบํงได๎เป็น 3 ชํวง คือชํวงแรกตั้งแตํเดือน
เมษายน ถึงเดือนกรกฏาคม มีการวางไขํเฉลี่ย เดือนละ 0.67 – 2.67 รัง ชํวงที่ 2 มีการวางไขํลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแตํเดือน
สิงหาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน มีการวางไขํเฉลี่ย 0.67 – 1.33 รัง และ ชํวงสุดท๎ายมีการวางไขํสูงสุดคือตั้งแตํเดือนธันวาคม ถึงเดือน
มีนาคม มีการวางไขํเฉลี่ย 0.67 – 5.00 รัง เมื่อนําจํานวนรังวางไขํของปลาบูํทรายทุกระดับความเค็ มมาทดสอบทางสถิติ พบวํา
แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ทุกระดับความเค็มไมํมีผลตํอจํานวนรังวางไขํที่แตกตํางกัน แตํจะแตกตํางกันในแตํ
ชํวงเวลา คือทุกชุดการทดลองเมื่อวางไขํแล๎ว แมํปลาจะต๎องอาศัยเวลาในการฟอร์มไขํประมาณ 1-2 เดือน ถึงจะสามารถวางไขํได๎ ใน
ทุกระดับความเค็ม จํานวนรังวางไขํตํอแมํพันธุ์แตํละตัวก็เป็นในทํานองเดียวกัน คือระดับความเค็มไมํมีผลทําให๎จํานวนรังวางไขํตํอแมํ
ตลอดทั้งปีแตกตํางกัน
จํานวนไขํของปลาบูํทราย ซึ่งเป็นไขํจมติด พบวําชํวงแรกที่วางไขํมีจํานวนไขํเฉลี่ยต่ําสุดคืออยูํ 33,969 - 50,652 ฟอง
ตํอตัว ชํวงที่สองมีแนวโน๎มมากกวําชํวงแรกและชํวงสุดท๎ายคือ มีจํานวนไขํเฉลี่ย 43,684 - 57,285 ฟองตํอตัว และชํวงที่สุดท๎ายมี
จํานวนไขํเฉลี่ย 40,277 - 49,741 ฟองตํอตัว ซึ่งใกล๎เคียงกับสมปองและกําธร (2521) ที่รายงานวําปลาบูํทรายมีปริมาณไขํตํอรัง
วางไขํเทํากับ 36,200 ฟอง
อัตราการปฏิสนธิมีคําอยูํระหวําง 87 – 88 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีคําสูงกวําที่ Tavarutmaneegul, P. and Lin, C. K., (1987)
ซึ่งรายงานวํา อัตราการปฏิสนธิของปลาบูํทราย อยูํประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์
อัตราการรอด มีคําอยูํระหวําง 40 - 42 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีคําใกล๎เคียงกัน แตํอัตรารอดของลูกปลาบูํทรายมีความผัน
แปรสูงโดยเฉพาะในการอนุบาลในน้ํากรํอย ซึ่งมีอัตรารอดสูงถึง 96 เปอร์เซ็นต์ (สุนิตย์ และ เจนจิตต์, 2543) ซึ่งการทดลองในครั้งนี้
ใช๎โรติเฟอร์ขนาดเล็กเป็นอาหารและอนุบาลในน้ําจืด ปลาเริ่มตายหลังอายุ 3 วัน
จํานวนลูกปลาตํอจํานวนไขํ มีคําอยูํระหวําง 25 – 28 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีคําคํอนข๎างต่ํา เพราะสํวนหนึ่งตายระหวําง
อนุบาล เพราะธรรมชาติปลาบูํทราย เมื่อฟักเป็นตัว กระแสน้ําจะพาตัวอํอนลอยตามกระแสน้ํา ทําให๎ลูกปลามีอัตรารอดสูงขึ้น
(สถาบั น ประมงน้ําจืดแหํงชาติ, 2523)
อัตราการเจริญเติบโตของพํอแมํพันธุ์ปลาบูํทรายมีความยาวสุดท๎ายเฉลี่ยเทํากับ 32.78 ± 1.57, 32.90 ± 1.70 และ
24.71 ± 2.28 เซนติเมตร และน้ําหนักสุดท๎ายเฉลี่ยเทํากับ 505.00 ± 102.71, 563.75 ± 122.93 และ 496.42 ± 66.12 กรัม
ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบวํามีความแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ทั้งนี้ชี้ให๎เห็นวําอัตราการเจริญเติบโต
ของปลาบูํทรายที่เลี้ยงในทุกระดับความเค็มไมํมีผลตํอการวางไขํของปลาบูํ
คุณภาพน้ําจากการทดลองในทุกระดับมีคําอยูํในเกณฑ์มาตรฐาน ที่ใช๎ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (ไมตรี และจารุ วรรณ,
2528) ซึ่งผู๎วิจัยนําข๎อมูลคุณภาพน้ํามาประกอบการวิเคราะห์ ปัจจัยในเรื่องคุณภาพน้ําไมํนําจะมีผลมาจากคุณภาพน้ํา

- 89 จากผลการทดลองครั้งนี้ สรุปได๎วําการเพาะพันธุ์ปลาบูํทรายในระดับความเค็มตํางกัน 3 ระดับ นั้น เมื่อพิจารณา
จากจํานวนรังวางไขํและจํานวนรังไขํตํอแมํพันธุ์ จํานวนไขํ อัตราการฟัก อัตรารอด และอัตราการเจริญเติบโต การเพาะพันธุ์ปลาบูํ
ทรายในระดับความเค็ม 0 สํวนในพันสํวนเหมาะสมที่สุด ซึ่งมีความแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และการ
เพาะพันธุ์ปลาบูํทรายแบํงเป็น 3 ชํวง คือชํวงแรกตั้งแตํเดือนเมษายน ถึงเดือน กรกฏาคม พบวําปลาเริ่มไขํและจะฟอร์มไขํอีกในชํวง
ที่สองคือเริ่มตั้งแตํเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน และชํวงสุดท๎าย ตั้งแตํเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ซึ่งมีการวางไขํสูงที่สุด
เอกสารอ้างอิง
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6. การเปรียบเทียบวัสดุส้าหรับหลบซ่อนในการอนุบาลลูกปลาไหลนา
( Comparison on Different Shading Materials Nursing for Swamp Eel
(Monopterus albus, Zuiew, 1793) )

ประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ๑* และ นิตกิ รณ์ บุญญถิร๒
๑
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยะลา
๒
สํานักงานประมงจังหวัดปัตตานี
บทคัดย่อ
ทดลองอนุบาลลูกปลาไหลนาโดยใช๎วัสดุสําหรับเป็นที่หลบซํอนตํางกัน 4 ชนิด คือ ไมํใสํวัสดุ ผักตบชวา เชือกฟาง
และ ทํอ พี วี ซี อนุบาลในถังพลาสติกกลม ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 1.0 เมตร ระดับน้ําสูง 20 เซนติเมตร ลูกปลามีน้ําหนักเริ่มต๎น
เฉลี่ย 0.09+0.01 กรัม ความยาวเริ่มต๎นเฉลี่ย 5.35+0.20 เซนติเมตร อัตราการปลํอยลูกปลา 352 ตัวตํอถัง (550 ตัว/ตารางเมตร)
ดําเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปัตตานี ระหวํางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน 2549 ให๎ลูกปลากิน
อาหารผงสําเร็จรูปโปรตีนไมํต่ํากวํา 40 เปอร์เซ็นต์ ปัน้ เป็นก๎อนในปริมาณที่มากเกินพอ วันละ 2 ครั้ง ระยะเวลา 20 สัปดาห์ พบวํา
ลูกปลาไหลนามีน้ําหนักสุดท๎ายเฉลี่ย 1.09+0.53, 1.02+0.44, 1.09+0.54 และ 1.11+0.43 กรัม ความยาวสุดท๎ายเฉลี่ย
11.47+1.63, 11.47+1.28, 11.70+1.64 และ 11.93+1.34 เซนติเมตรอัตรารอดเฉลี่ย 53.98+ 24.36, 48.77+ 15.25, 85.04+7.29
และ 62.03+6.58 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ พบวําความยาวสุดท๎ายเฉลี่ยและอัตรารอดเฉลี่ย มีความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) แตํน้ําหนักสุดท๎าย น้ําหนักเพิ่มตํอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ มีความแตกตํางอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิ ติ (p>0.05)
มีผลผลิตเทํากับ 190,172, 299 และ 218 ตัวตํอถัง ต๎นทุนการผลิตเทํากับ 2.98, 3.50, 2.09 และ 2.87 บาทตํอตัว เมื่อพิจารณา
อัตรารอด ต๎นทุนและผลตอบแทนตํอการลงทุน ชนิดของวัสดุที่เหมาะสมในการทําที่หลบซํอนเพื่อการอนุบาลปลาไหลนาในถัง
พลาสติกกลมในการทดลองครั้งนี้คือ เชือกฟาง

คาสาคัญ : ปลาไหลนา การอนุบาล วัสดุหลบซํอน
*ผู๎รับผิดชอบ: ๓๔๐ หมูํที่ ๑ ตําบลธารโต อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ๙๕๑๕๐ โทรศัพท์: ๐ ๗๓๒๙๗๐๔๒
โทรสาร: ๐ ๗๓๒๙๗๒๓๗ e-mail : pradit.ifsk@gmail.com
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Comparison on Different Shading Materials Nursing for Swamp Eel
(Monopterus albus, Zuiew, 1793)
Pradit Petcharoon1* and Nitikron Boonyathira2
1
Yala Inland Fisheries Research and Development Center
2
Pattani Fisheries Officer
Abstract
The study was aimed to investigate suitable shading materials for nursing Swamp eel,
Monopterus albus (Zuiew) fry. Four different shading materials included of no shading (as control), water
hyacinth, plastic raffia and PVC pipes. The study was done in plastic tank 1.0 m. diameter. The water depth
was 20 cm. Fry has initial size of 0.09+0.01 g in weight and 5.35+0.20 cm in length. The stocking density was
352 fry per tank (550 fishes/Square meter). The study was carried at Pattani Inland Fisheries Research and
Development Center between May to September 2006 for 20 weeks. Fish were fed with powder feed to
satiation twice daily. The results showed that the final average weight were 1.09+0.53, 1.02+0.44, 1.09+0.54
and 1.11+0.43 g, respectively. The final average lengths were 11.47+1.63, 11.47+1.28, 11.70+1.64 and
11.93+1.34 cm, respectively. The average survival rates were 53.98+ 24.36, 48.77+ 15.25, 85.04+7.29 and
62.03+6.58 %, respectively. The average final length and average survival rate were significantly different
(p<0.05). But the final weight, daily weight gain, specific growth rate were not significant different (p>0.05).
The total productions were 190,172, 299 and 218 fishes per tank. The production costs were 2.98, 3.50, 2.09
and 2.87 bath per fish. Considering on survival rate and costs of all return the optimum shading material for
swamp eel nursing fry were plastic-tank from the experimental was plastic raffia.
Key words : Swamp eel, nursing, Shading Materials
*Corresponding author: 340 Moo 1, T. Than To, A. Than To, P. Yala 95150 Tel. 0 73297042
e-mail : pradit.ifsk@gmail.com
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ปลาไหลนาเป็นปลาน้ําจืดชนิดหนึ่ง พบได๎ทั่วไปประเทศไทยมีความสําคัญทางเศรษฐกิจแพรํกระจายตามแหลํงน้ํา
ทั่วไปในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และแถบอเมริกากลาง เพราะมีคุณสมบัติพิเศษคือนอกจากใช๎เหงือกในการหายใจ
แล๎วยังใช๎ลําไส๎สํวนท๎าย (Hind gut) เป็นเครื่องชํวยหายใจ ทําให๎ทนตํอทุก ฤดูวางไขํของปลาไหลนาอยูํระหวํางเดือนเมษายน ถึง
มิถุนายน จัดเป็นไขํประเภทไขํจมไมํติดวัสดุ มีสีเหลืองขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 2.0 – 3.0 มิลลิเมตร ผลผลิตที่มีอยูํในท๎องตลาดสํวน
ใหญํจับปลาจากธรรมชาติเป็นหลัก จากสถิติการประมงปี 2556 ผลผลิตปลาไหลนาของไทยมีปริมาณผลผลผลิตรวมทั้งสิ้ น 1,100
พันตัน คิดเป็นมูลคํา 145.6 ล๎านบาท (กลุํมวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง, 2556) นับวํามีมูลคําสูง แตํความรู๎ด๎านการเพาะเลี้ยง
ปลาไหลนายังไมํเป็นที่แพรํหลายมากนัก สาเหตุอยํางหนึ่งคือเป็นปลาที่สามารถจับจากธรรมชาติได๎ ทําให๎การพัฒนาทางด๎านการ
เพาะเลี้ย งยั งอยูํ ในวงแคบ ขาดแคลนลู กพั นธุ์ เพราะเทคโนโลยี ด๎า นการเพาะพัน ธุ์ป ลาไหลนายั งมีข๎ อจํ า กัด อยูํ ห ลายประการ
โดยเฉพาะทางด๎านการเพาะพันธุ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปัตตานีได๎ทําการศึกษาวิธีการเพาะพันธุ์ปลาไหลนาได๎ตั้งแตํ ปี 2536 แตํการก็ยัง
ขาดองค์ความรู๎ในการจัดการการเพาะพันธุ์และอนุบาล โดยพบวําเมื่อลูกปลาได๎ขนาดความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ปลาอยูํกัน
เป็นกลุํมก๎อนในที่มืด เพื่อต๎องการหลบซํอนรอเหยื่อ จากการศึกษาวัสดุที่ใช๎ทําที่หลบซํอน โดยปลาไหลนาที่เลี้ยงในบํอที่มีผักตบชวา ทํอพีวีซี
มีการเพิ่มขึ้นของน้ําหนักสูงกวําปลาไหลนาที่เลี้ยงในบํอที่มีดินรองก๎นบํอ (วิรัช และ นําชัย, 2544) เพราะในธรรมชาติพบวําลูกปลาไหลนา
จะอยูํตามรากหญ๎าหรือวัสดุในน้ําโดยเฉพาะพืชน้ําริมฝัง่ การทดลองนี้เป็นการทดลองเปรียบเทียบวัสดุสําหรับหลบซํอนในการอนุบาล
ลูกปลาไหลนา เพื่อต๎องการทราบวําในปลาขนาดเล็ก สามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอด ได๎อยํางไร เพื่อให๎ทร าบวํา
วัสดุสําหรับหลบซํอนที่เหมาะสมในการอนุบาลควรเป็นชนิดใด เพื่อเป็นข๎อมูลนํามาพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาไหลนาตํอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต อัตรารอด อัตราแลกเนื้อ ลูกปลาไหลนาที่อนุบาลโดยใช๎วัสดุหลบซํอนตํางกัน 4 ชนิด
2. เพื่อศึกษาต๎นทุนการผลิต ลูกปลาไหลนาที่อนุบาลโดยใช๎วัสดุหลบซํอนตํางกัน 4 ชนิด
วิธีดาเนินการ
1. การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุํมตลอด (Completely Randomized Design; CRD) โดยแบํงการทดลองเป็น 4 ชุดการ
ทดลอง (treatment) ในแตํละชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา (replication) ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1

ไมํใสํที่หลบซํอน

ชุดการทดลองที่ 2

ใช๎ผักตบชวาเป็นที่หลบซํอน 25 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่

ชุดการทดลองที่ 3

ใช๎เชือกฟางสีน้ําเงินเป็นที่หลบซํอน 25 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่

ชุดการทดลองที่ 4

ใช๎ทํอ พี วี ซี สีน้ําเงินเป็นที่หลบซํอน 25 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่
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2.1 การเตรียมบํอทดลองใช๎ถังพลาสติกขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 1.0 เมตร สูง 1.0 เมตร (0.157 ลูกบาศก์เมตร)
จํานวน 12 ถัง
2.2 การเตรียมปลาทดลอง ใช๎พันธุ์ปลาไหลนาที่ได๎จากการเพาะขยายพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ปัตตานี เริ่มต๎นการทดลองลูกปลามีขนาดความยาวเฉลี่ย 5.35+0.20 เซนติเมตร น้ําหนัก เฉลี่ย 0.09+0.01 กรัม จํานวน 4,224 ตัว
กํอนเริ่มการทดลองเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ปลํอยลูกปลาลงเลี้ยงในถังพลาสติก เพื่อสร๎างความคุ๎นเคยกับสภาพถังพลาสติก อัตรา
ปลํอยลูกปลาจํานวน 352 ตัว/ถัง (550 ตัว/ตารางเมตร)
2.3 การเตรียมวัสดุที่ใช๎ทําที่หลบซํอน
2.3.1 พรรณไม๎น้ําใช๎ผักตบชวา โดยมัดรวมเป็นกลุํม จํานวน 5 กลุํมๆ ละ 4 กอ ทําความสะอาดโดยวิธีการแชํ
ด๎วยดํางทับทิมความเข๎มข๎น 10 สํวนในล๎านสํวน นาน 30 นาที ควบคุมพื้นที่ 25 เปอร์เซ็นต์ โดยใช๎ทํอ พี วี ซี กั้นเป็นคอก
2.3.2 เชือกฟางใช๎เชือกฟางสีน้ําเงินโดยมัดรวมกันเป็นกลุํม จํานวน 5 กลุํม ควบคุมพื้นที่ 25 เปอร์เซ็นต์ โดยใช๎
ทํอ พี วี ซี กั้นเป็นคอก
2.3.3 ทํอพี วี ซี สีน้ําเงิน ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว ความยาวทํอนละ 10 เซนติเมตร จํานวน 10 ทํอน
พื้นที่ 25 เปอร์เซ็นต์
2.4 อาหารทดลองและการให๎อาหาร ใช๎อาหารผงสําเร็จรูประดับโปรตีนไมํต่ํากวํา 40 เปอร์เซ็นต์ โดยปั้นเป็นก๎อน
ลักษณะกลม ให๎กินในปริมาณที่มากเกินพอ ทุกชุดการทดลองให๎อาหารวันละ 2 ครั้ง คือเวลา 09.00 น. และ 16.00 น. ดูดเศษ
อาหารที่เหลือออกทุกมื้อภายหลังจากให๎อาหารแล๎ว 1 ชั่วโมง บันทึกปริมาณอาหารที่ให๎และงดให๎อาหารในวันที่สุํมชั่งน้ําหนักและวัด
ความยาว
2.5 การจัดการ ทําความสะอาดเชือกฟางและทํอ พี วี ซี ด๎วยดํางทับทิมความเข๎มข๎น 10 สํวนในล๎านสํวน ทุก ๆ
2 สัปดาห์ สําหรับผักตบชวาทําการเปลี่ยนพันธุ์ไม๎น้ําทุก ๆ 2 สัปดาห์ เปลี่ยนถํายน้ํา 75 เปอร์เซ็นต์ของบํอวันละ 1 ครั้ง และเติมน้ํา
ให๎มีปริมาตรเทําเดิมทุกครั้ง
2.6 การเก็บข๎อมูล ชั่งน้ําหนักด๎วยเครื่องชั่งไฟฟูาทศนิยม 2 ตําแหนํง หนํวยเป็นกรัม นําลูกปลาไหลนามาใสํในน้ําเย็น
อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 - 3 นาที เพื่อให๎ลูกปลาสลบวัดความยาวด๎วยไม๎บรรทัด หนํวยเป็นเซนติเมตร กํอนทดลอง
และระหวํางการทดลองทุกๆ 2 สัปดาห์ จํานวน 30 ตัวตํอชุดการทดลอง นับลูกปลาที่เหลือรอดทุกๆ 4 สัปดาห์ และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
2.7 การตรวจสอบคุณสมบัติของน้ํา สําหรับน้ําที่ใช๎ในการทดลองทําการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ําดังนี้ คือ อุณหภูมิ
น้ํา ความเป็นกรดเป็นดําง ความเป็นดําง ความกระด๎าง และปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา
3. การวิเคราะห์ข้อมูล : นําข๎อมูลที่รวบรวมได๎มาคํานวณหาอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอด และต๎นทุนการผลิต ดังนี้
3.1 น้ําหนักเพิ่มตํอวัน (daily weight gain, DWG; กรัมตํอวัน)
3.2 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR; เปอร์เซ็นต์ตํอวัน) อ๎างตามวิธีของวิมล (2536)
3.3 อัตรารอด (survival rate ; เปอร์เซ็นต์)
3.4 อัตราแลกเนื้อ (Food conversion ratio; FCR)
3.5 ต๎นทุนการผลิต (cost of production; บาทตํอตัว)
3.6 การวิเคราะห์ผลตอบแทน (benefit of production)

- 94 นําคําเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติ บโตและอัตรารอดเมื่อสิ้นสุดการทดลองมาทดสอบความแตกตํางทางสถิติด๎วยการ
วิเคราะห์วาเรียนซ์และเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางคําเฉลี่ยของชุด การทดลอง โดยการนําข๎ อมูลทั้งหมดมาหาคําความ
แปรปรวนของน้ํ า หนั ก เพิ่ ม อั ต ราการเจริญ เติบ โตจํ า เพาะ อั ต รารอดและอั ตราแลกเนื้ อ โดยวิธี LSD ที่ร ะดับ ความเชื่ อ มั่ น
95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการศึกษา
1. การเจริญเติบโต
1.1 น้ําหนักเฉลี่ย พบวําเมื่ออนุบาลลูกปลาไหลนาโดยใช๎วัสดุหลบซํอนตํางกัน 4 ชนิด คือไมํใสํวัสดุ ผักตบชวา เชือกฟาง
และ ทํอ พี วี ซี ระยะเวลา 20 สัปดาห์ ลูกปลาไหลนามีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต๎น 0.09+0.01 กรัม ทุกชุดการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง ลูกปลาไหลนามีน้ําหนักสุดท๎ายเฉลี่ยเทํากับ 1.09+0.53, 1.02+0.44, 1.09+0.54 และ 1.11+0.43 กรัม ตามลําดับ เมื่อ
ทดสอบทางสถิติพบวําน้ําหนักเฉลี่ยมีความแตกตํางอยํางไมํมีนั ยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ในสัปดาห์ที่ 18 และ 20 แตํมีความ
แตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในสัปดาห์ที่ 2, 4, 6, 8,10, 12, 14, และ 16 สัปดาห์ ชํวงสัปดาห์ที่ 12 – 16 ชุดการ
ทดลองที่ใสํผักตบชวามีน้ําหนักเฉลี่ยสูงกวําใช๎วัสดุอยํางอื่นจนถึง ระยะสุดท๎ายของการทดลองซึ่งมีความแตกตํางอยํางไมํมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)
1.2 ค ว า ม ย า ว เ ฉ ลี ่ ย พบวํ า เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลองลู ก ปลาไหลนามี ค วามยาวเฉลี่ ย สุ ด ท๎ า ยเทํ า กั บ 11.47+1.63,
11.47+1.28, 11.70+1.64 และ 11.93+1.34 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบวําความยาวเฉลี่ยในสัปดาห์ที่
2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 และ 20 มีความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สัปดาห์ที่ 18 ทุกชนิดของวัสดุหลบซํอนมีคําไมํ
แตกตํางกัน และสัปดาห์ที่ 20 ชุดการทดลองที่ใสํวัสดุ ทํอ พี วี ซี มีคําสูงสุดแตํแตกตํางอยํางไมํมีนัยสําคัญกันทางสถิติ (p>0.05) กับ
ชุดที่ใสํเชือกฟาง แตํมีความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ชุดที่ไมํใสํวัสดุและชุดที่ใสํผักตบชวามีคํา
1.3 น้ําหนักเพิ่มตํอวัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวําลูกปลาไหลนาที่อนุบาลโดยใช๎วัสดุหลบซํอนตํางกัน คือ ไมํใสํวัสดุ
ผักตบชวา เชือกฟาง และ ทํอ พี วี ซี ระยะเวลา 20 สัปดาห์ มีน้ําหนักเพิ่มตํอวันเทํากับ 0.0072+0.0027, 0.0063+0.0008,
0.0071+0.0001 และ 0.0076+0.0004 กรัมตํอวัน ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบวําน้ําหนักเพิ่มตํอวันมีความแตกตํางกันอยําง
ไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)
1.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวําลูกปลาไหลนาที่อนุบาลโดยใช๎วัสดุหลบซํอนตํางกัน คือ
ไมํใสํวัสดุ ผักตบชวา เชือกฟาง และ ทํอ พี วี ซี ระยะเวลา 20 สัปดาห์ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 1.75+0.27, 1.73+0.11, 1.78+0.02 และ
1.79+0.06 เปอร์เซ็นต์ตํอวัน ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติ พบวําอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยของลูกปลาไหลนามีความ
แตกตํางอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)

- 95 2. อัตรารอด
เมื่ออนุบาลลูกปลาไหลนาโดยใช๎วัสดุหลบซํอนตํางกัน 4 ชนิด คือ ไมํใสํวัสดุ ผัก ตบชวา เชือกฟาง และ ทํอ พี วี ซี
ระยะเวลา 20 สัปดาห์ พบวําลูกปลามีอัตรารอดเฉลี่ยเทํากับ 53.98+24.36, 48.77+15.25, 85.04+7.29 และ 62.03+6.58
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง อัตรารอดลูกปลาที่ใช๎เชือกฟางและทํอ พี วี ซี มีคําสูงและแตกตํางกันอยํางไมํมี
นัยสําคัญ (p > 0.05) แตํแตกตํางกับลูกปลาที่ใช๎ผักตบชวาและไมํใสํวัสดุหลบซํอนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ตารางที่ 1 คําเฉลี่ย (mean + SD) ของอัตราการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และ อัตรารอด ลูกปลาไหลนาที่
อนุบาลโดยใช๎วัสดุหลบซํอนตํางกัน 4 ชนิด ระยะเวลา 20 สัปดาห์
ชนิดวัสดุหลบซํอน
รายการ
น้ําหนักเริ่มต๎น (กรัม)

ไมํใสํวัสดุ
0.09+0.01

ผักตบชวา
0.09+0.01

เชือกฟาง
0.09+0.01

ทํอ พี วี ซี
0.09+0.01

ความยาวเริ่มต๎น (เซนติเมตร)

5.35+0.20

5.35+0.20

5.35+0.20

5.35+0.20

น้ําหนักสุดท๎าย (กรัม)

1.09+0.53a

1.02+0.44a

1.09+0.54a

1.11+0.43a

ความยาวสุดท๎าย (เซนติเมตร)

11.47+1.63b

11.47+1.28b

11.70+1.64ab

11.93+1.34a

น้ําหนักเพิ่มตํอวัน (กรัมตํอวัน)

0.0072+0.0027a

0.0063+0.0008a

0.0071+0.0001a

0.0076+0.0004a

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
(เปอร์เซ็นต์ตํอวัน)
อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์)

1.75+0.27a

1.73+0.11a

1.78+0.02a

1.79+0.0.06a

53.98+ 24.36b

48.77+ 15.25b

85.04+7.29a

62.03+6.58b

4.62+0.18a

4.61+0.07a

4.57+0.01 a

4.56+0.04a

อัตราแลกเนื้อ

หมายเหตุ คําเฉลี่ยที่กํากับด๎วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตํางกันตามแนวนอนแสดงวํามีความแตกตํางกันอยํา งมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05)
3. อัตราแลกเนื้อ (FCR)
อนุบาลปลาไหลนาโดยใช๎วัสดุหลบซํอนตํางกัน 4 ชนิด คือ ไมํใสํวัสดุ ผักตบชวา เชือกฟาง และ ทํอ พี วี ซี ระยะเวลา
20 สัปดาห์ พบวําอัตราแลกเนื้อเฉลี่ยของลูกปลาไหลนามีคําเทํากับ 4.62+0.18, 4.61+0.07, 4.57+0.01 และ 4.56+0.04 เมื่อนํา
ผลมาวิเคราะห์ทางสถิติพบวํา มีความแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) (ตารางที่ 4)
5. คุณสมบัติของน้า
ผลการตรวจวัดคุณสมบัติน้ําในบํอทดลองทุกชุดการทดลอง ระยะเวลา 20 สัปดาห์ พบวํา อุณหภูมิน้ํามีคําระหวําง
24.3-27.5 องศาเซลเซียส คําความเป็นกรดเป็นดํางมีคําระหวําง 7.3-7.5 คําความเป็นดํางมีคําระหวําง 50.2-86.5 มิลลิกรัมตํอลิตร
คําความกระด๎างมีคําระหวําง 70.0-84.8 มิลลิกรัมตํอลิตร และปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํามีคําระหวําง 4.8-5.7 มิลลิกรัมตํอลิตร
ซึ่งมีคําใกล๎เคียงกันทุกชุดการทดลอง
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การวิเคราะห์ต๎นทุนการอนุบาลลูกปลาไหลนาโดยใช๎วัสดุหลบซํอนตํางกัน 4 ชนิด คือไมํใสํวัสดุ ผักตบชวา เชือกฟาง
และทํอ พี วี ซี เป็นที่หลบซํอน ระยะเวลา 20 สัปดาห์ มีคําต๎นทุนการผลิตทั้งหมดเทํากับ 567.62, 603.08, 627.64 และ 626.43
บาทตํอถัง ตามลําดับ ซึ่งสามารถแยกออกเป็นต๎นทุนผันแปรและต๎ นทุนคงที่ โดยต๎นทุนสํวนใหญํเป็นต๎นทุนผันแปร ซึ่งมีคําเทํากับ
561.53, 596.99, 621.55 และ 620.34 บาทตํอถัง ตามลําดับ หรือคิดเป็นร๎อยละ 98.93, 98.99, 99.03 และ 99.03 ตามลําดับ
ต๎นทุนการผลิตตํอตัวมีคําเทํากับ 2.98, 3.50, 2.09 และ 2.87 บาทตํอตัว ตามลําดับ
7. รายได้ทั้งหมด รายได้สุทธิ กาไรสุทธิ และผลตอบแทนต่อการลงทุน
ลูกปลาไหลนาที่อนุบาลโดยใช๎วัสดุหลบซํอนตํางกัน 4 ชนิด คือ ไมํใสํวัสดุ ผักตบชวา เชือกฟาง และทํอ พี วี ซี ระยะเวลา
20 สัปดาห์ พบวํามีรายได๎ทั้งหมดเฉลี่ยเทํากับ 950, 860, 1,495 และ 1,090 บาทตํอถัง รายได๎สุทธิเฉลี่ยเทํากับ 388.47, 263.01,
873.45 และ 469.66 บาทตํอถัง กําไรสุทธิเฉลี่ยเทํากับ 382.38, 256.92, 867.36 และ 463.57 บาทตํอถัง และผลตอบแทนตํอ
การลงทุนเทํากับ 68.43, 43.61, 139.16 และ 74.97 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
สรุปและวิจารณ์ผล
การทดลองอนุบาลลูกไหลนาในถังพลาสติกกลม ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 1.0 เมตร โดยการเปรียบเทียบวัสดุหลบซํอน
4 ชนิด คือ ไมํใสํวัสดุ ผักตบชวา เชือกฟาง และ ทํอ พี วี ซี ลูกปลามีน้ําหนักเริ่มต๎น เฉลี่ย 0.09+0.01 กรัมตํอตัว ความยาวเริ่มต๎น
เฉลี่ย 5.0 เซนติเมตร ระยะเวลา 20 สัปดาห์ ปรากฏวําวัสดุหลบซํอนที่แตกตํางกันให๎ผลความยาวสุดท๎ายเฉลี่ยและอัตรารอดเฉลี่ยที่
แตกตํางกัน เมื่อพิจารณาจากการเจริญเติบโต ด๎านน้ําหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลองให๎ผลที่ใกล๎เคียงกันมาก คือ มีน้ําหนักเฉลี่ย
สุด ท๎ า ยเทํ า กั บ 1.09+0.53, 1.02+0.44, 1.09+0.54 และ 1.11+0.43 กรั ม ตามลํ าดั บ ซึ่ งผลที่ ไ ด๎ มี ค วามแตกตํ า งกั น อยํ า งไมํ มี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ด๎านน้ําหนักเพิ่มตํอวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะทางด๎านน้ําหนัก ชนิดของวัสดุหลบซํอนที่
แตกตํางกันให๎ผลที่แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) อัตรารอดเฉลี่ย มีคําเทํากับ 53.98+24.36, 48.77+15.25,
85.04+7.29 และ 62.03+6.58 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามลํ า ดั บ ซึ่ งการอนุ บ าลโดยใช๎ วั ส ดุ เ ชือ กฟางเป็น ที่ ห ลบซํ อนมี อั ต รารอดสู งที่ สุ ด
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองที่ไมํใสํวัสดุในการหลบซํอนและใช๎ผักตบชวา แตํแตกตํางกันอยํางไมํ
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองที่ใช๎ทํอ พี วี ซี ซึ่งมีคําอัตรารอดเฉลี่ยรองลงมา สาเหตุอยํางหนึ่งคือเมื่อพิจารณา
ลักษณะนิสัยของปลาไหลนาจะชอบอยูํรวมกันเป็นกลุํม ในที่มืด การใสํวัสดุหลบซํอนทําให๎ลูกปลามีอัตรารอดมากขึ้น สอดคล๎องกับ
การศึกษาของวัฒนะและทวี (2538) ที่ได๎สังเกตพฤติกรรมของปลาในครอบครัว Gobiidae เชํน ปลาบูํ พบวําเป็นปลาที่ชอบนอนอยูํ
นิ่ง ๆ ตามพื้นดินอํอน พื้นทรายหรือหลบซํอนตัวอยูํตามบริเวณก๎อนหิน เสาไม๎ และตอไม๎ คุณสมบัติน้ําตลอดการทดลองพบวําทุก
พารามิเตอร์ อยูํในเกณฑ์ที่เหมาะสม ตามที่ไมตรี (2530) รายงานวํา คุณภาพน้ําที่เหมาะสมสําหรับสัตว์น้ําควรมีอุณหภูมิอยูํในชํวง
23.0-32.0 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา ไมํน๎อยกวํา 3 มิลลิกรัมตํอลิตร ความเป็นกรดเป็นดําง อยูํในชํวง 6.5-9.0
และ มั่นสินและไพรพรรณ (2538) กลําววําความเป็นดํางของน้ําควรมีคํามากกวํา 40 มิลลิกรัมตํอลิตร
การวิเคราะห์ต๎นทุนการผลิต เมื่อคิดต๎นทุนการผลิตตลอดการทดลอง (20 สัปดาห์) พบวําต๎นทุนการผลิตทั้งหมด มีคําอยูํ
ระหวําง 567.62-627.64 บาทตํอถัง

- 97 ต๎นทุนการผลิตตํอตัว มีคําอยูํระหวําง 2.09-3.50 บาท พบวําลูกปลาไหลนาที่ใช๎เชือกฟางเป็นวัสดุเป็นที่หลบซํอนมีต๎นทุน
การผลิตตํอตัวต่ําที่สุดเทํากับ 2.09 บาท รองลงมาคือใช๎ทํอ พี วี ซี เทํากับ 2.87 บาทตํอตัว และ ต๎นทุนการผลิตตํอตัวสูงที่สุด คือใช๎
ผักตบชวาเป็นที่หลบซํอน จะเห็นได๎วํา ต๎นทุนการผลิตมีคําใกล๎เคียงกั บการอนุบาลลูกปลาไหลนาในความหนาแนํนตํางกัน ซึ่ง
ประดิษฐ์และการุณ (2548) ศึกษาการอนุบาลลูกปลาไหลนาในความหนาแนํนตํางกัน คือ 320, 448, 576 และ 704 ตัวตํอตาราง
เมตร ขนาดความยาวและน้ําหนักเริ่มต๎นเทํากับ 4.00 เซนติเมตร และ 0.08 กรัม ให๎อาหารผงสําเร็จรูปโปรตีนไมํต่ํา กวํา 40 %
ระยะเวลาอนุบาล 16 สัปดาห์ พบวําปลาขนาดความยาวและน้ําหนัก เทํากับ 11.00 – 11.54 เซนติเมตร และ 1.02-1.17 กรัม
ต๎นทุนการผลิตอยูํระหวําง 1.96-3.56 บาทตํอตัว สําหรับรายได๎สุทธิ มีคําระหวําง 263.01- 873.45 บาทตํอถัง กําไรสุทธิ มีคํา
ระหวําง 256.92 - 867.36 บาทตํอถัง ผลตอบแทนตํอการลงทุนสูงสุดเทํากับ 139.16 เปอร์เซ็นต์
จากการทดลองครั้งนี้ สรุปได๎วํา การเปรียบเทียบวัสดุที่ใช๎ทําที่หลบซํอนในการเลี้ยงลูกปลาไหลนา เมื่อพิจารณาอัตรา
การเจริญเติบโต อัตรารอด และต๎นทุนการผลิต การใช๎เชือกฟางเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับการทดลองในครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
มั่นสิน ตัณฑุลเวศน์ และ ไพพรรณ พรประภา. 2538. การจัดการคุณภาพน้ําและการบําบัดน้าํ เสียในบํอเลี้ยงปลาและสัตว์น้ําอื่นๆ.
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, พญาไท, กรุงเทพฯ. 62 หน๎า.
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กรมประมง. 38 หน๎า.
ประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ และ การุณ อุไรประสิทธิ์. 2548. ผลของความหนาแนํนตํอการเจริญเติบโตของลูกปลาไหลนา. เอกสารวิชาการ
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14/2538. กองประมงน้ําจืด, กรมประมง. หน๎า 3-7.
วิรัช จิ๋วแหยม และนําชัย เจริญเทศประสิทธิ์. 2547.การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาไหลนาเพือ่ การค๎า. ขอนแกํน : ภาควิชา
ประมง คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแกํน. 343 หน๎า.
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7. การเลี้ยงปลาอีกงในบ่อซีเมนต์ท่รี ะดับความหนาแน่นต่างกัน
( Culture of Long Whiskered Catfish, Mystus gulio (Hamiton, 1822) in the Cement Tank
at Different Stocking Densities )
วนัส เชิดฉัน๑ สุรังษี ทัพพะรังสี๒ อนุรักษ์ สุขโข๒* วิวิธนนท์ บุญยัง๒
มะลิ มาฆะมนต์๒ และ คูณชัย อนันต์๓
๑
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี
๒
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดราชบุรี
๓
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสระแก๎ว
บทคัดย่อ
ทดลองเลี้ยงปลาอีกง Mystus gulio (Hamiton, 1822) ในบํอซีเมนต์ ขนาด 2x2x0.8 เมตร ที่ระดับความหนาแนํน
ตํางกัน คือ 200, 400 และ 800 ตัวตํอตารางเมตร ดําเนินการทดลองระหวํางเดือนธันวาคม 2547 ถึง กันยายน 2558 ใช๎ระยะเวลา
ในการเลี้ยง 8 เดือน การทดลองดังกลําว ใช๎ลูกปลาอีกงขนาดความยาว 6-7 เซนติเมตร น้ําหนัก 3-4 กรัม เลี้ยงด๎วยอาหารเม็ ด
สําเร็จรูปลอยน้ํา ระดับโปรตีน 32 เปอร์เซ็นต์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงประมงน้ํา จืด ราชบุรี ผลการทดลองพบวํา การ
เจริญเติบโตของปลาอีกงโดยวัดจากความยาวเฉลี่ยสุดท๎าย แตกตํางกัน อยํางไมํมีนัย สําคัญทางสถิติที่ร ะดับความเชื่อมั่น 95%
(α = 0.05) ซึ่งคํามีคําเฉลี่ยของความยาว ที่ระดับความหนาแนํน 200, 400 และ 800 ตัวตํอตารางเมตร เทํากับ 9.34+0.18,
9.56+0.23 และ 9.51+0.35 เซนติเ มตร ตามลํา ดับ สํว นการเจริญ เติบ โตโดยวัด จากน้ํา หนัก สุด ท๎า ยแตกตํา งกัน อยํา งไมํมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งคํามีคําเฉลี่ยของน้ําหนัก เทํากับ 10.04+0.79, 10.63+0.64 และ 9.93+0.29 ตามลําดับ อยํ า งไรก็ ต าม
อั ต ราการรอดตายแตกตํา งกัน อยํา งไมํม ีน ัย สํา คัญ ทางสถิต ิ โดยมีค ํา เทํ า กั บ 98.08+0.41, 97.42+0.91 และ 95.54+3.10
เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการวิ เ คราะห์ ต๎ น ทุ น การผลิ ต พบวํ า การเลี้ยงปลาอีกงในบํอซีเมนต์ที่อัตราความหนาแนํน 200, 400
และ 800 ตัวตํอตารางเมตร มีต๎นทุนการผลิตเทํากับ 2,070.13, 2,755.07 และ 4,041.00 บาทตํอบํอ ตามลําดับ โดยต๎นทุนการ
ผลิต จะมีคํา เพิ่ม ขึ้น เมื่อ เลี้ย งในอัต ราความหนาแนํน ที่เ พิ่ม ขึ้น ซึ่งต๎น ทุน สํว นใหญํเ ป็น ต๎น ทุน ผัน แปร มีคํา ระหวํา ง 1,845.21,
2,448.94 และ 3,715.55 บาทตํอบํอ ต๎ น ทุ น ตํ อ กิ โ ลกรั ม มี คํ า เทํ า กั บ 267.71, 166.27 และ 133.10 บาทตํ อ กิ โ ลกรั ม
ตามลํา ดั บ จากการทดลองพบวํ า การเลี้ ย งปลาอี ก งในบํ อ ซี เ มนต์ ที่ ร ะดั บ ความหนาแนํ น 800 ตั ว ตํ อ ตารางเมตร มี ต๎ น ทุ น
ต่ํา สุ ด
คาสาคัญ : ปลาอีกง (long whiskered catfish) บํอซีเมนต์ (cement tank) ความหนาแนํน (Stocking Densities)
การเจริญเติบโต (growth)
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Culture of Long Whiskered Catfish, Mystus gulio (Hamiton, 1822)
in the Cement Tank at Different Stocking Densities
Anurak Sukko1Koonchai Anan2* Burachat Chantaganond2Somphot Tempium3
Udompong Boonthueng4 Cholathorn Chamnankidy5 and Nuwat Leelapata6
Vanus cherdchun Anuruk Sukkho
1
Ratchaburi Inland Aquaculture Research and Development Centre
2
Suphanburi Inland Fisheries Research and Development Centre
Abstract
The experimental culture on Long-whiskered catfish or Mystus gulio (Hamiton, 1822) in semen pond
conducted by 2 x 2 x 0.3 meter pond which classified by 3 densities including 200, 400 and 800 fishes per
square meter. This study was held months on November 2014 to September 2015. On the experiment, 6-7
centimeters and 3 - 4 grams fingerings were used for experimental units. There feed by flooding feed with 32%
protein by Rachaburi In land Fisheries Research Center. The results show statistical difference of last average
length at 95% confidence level (α=0.05). The average length of densities at 200, 400 and 800 fishes per square
meter were 9.34 ± 0.18, 9.56 ± 0.32 and 9.5 ± 0.35 centimeter respectively. While, the last average weighs of
density at 200, 400 and 800 fishes per square meter were 10.04 ± 0.79, 10.63 ± 0.64 and 9.93 ± 0.29 grams
respectively.
However, e-survivor rates were no statistical difference at 95% confidence level. The survivor rates of
three densities were 98.08 ± 0.41, 97.42 ± 0.91 and 95.54 ±3.10 percents respectively.
Regarding to production cost analysis, the long whiskered catfish at 200, 400 and 800 fishes per square
meter invested by 2,070.13 , 2,755.07 and 4,041.00 THB/pond respectively. The production costs were
increased by rising of density. Most of costs were variable costs then were 1,845.21, 2,448.94 and 3,715.55
THB/pond while costs per weight (kilogram) were 267.71, 166.27 and 133.10 THB/kg. respectively. The finding
confirmed long-whiskered catfish culture in semen pond by density at 800 fishes per square meter used
lowest cost of production.
Key words : long whiskered catfish Mystus gulio (Hamiton, 1822), Stocking Densities, cement tank, growth
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ปลาอีกง มีชื่อสามัญวํา long whiskered catfish (Mystusgulio Hamilton, 1822) มีชื่อเรียกแตกตํางกันไปตาม
ท๎องถิ่น เชํน มังกง แขยง กด แขยงหมู สามารถพบปลาอีกงบริเวณแมํน้ําสายใหญํ ๆ ที่ติดตํอกับทะเลโดยเฉพาะบริเวณน้ํากรํอย
(ชัย วุฒิ , 2537) เนื่ องจากมี ความทนทานตํ อการเปลี่ย นแปลงความเค็ มของน้ํา ระหวํ าง 0 – 30 สํว นในพั นสํ วน ได๎เ ป็น อยํ างดี
(บุญชัย, 2539) ปลาอีกงสามารถพบแพรํกระจายทั่วไปในอินเดีย พมํา ศรีลังกา คาบสมุทรมาเลย์ สุมาตรา บอร์เนียว และไทย พบ
ในแมํน้ําปัตตานี แมํน้ําจันทรบูรณ์ แมํน้ําเจ๎าพระยา แมํน้ําทําจีน และคลองสาขา ชอบวํายน้ํารวมกันเป็นฝูง ลักษณะลําตัวคํอนข๎าง
กลม หนา ปกติมีสีเทาอมทอง หรือสีเทาอมมํวง ท๎องมีสีขาว กินกุ๎ง ปลา ตัวอํอนของแมลง แพลงก์ตอนพืชและสัตว์เป็นอาหาร เมื่อโต
เต็มวัยมีขนาดประมาณ12 – 15 เซนติเมตรและจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมในปัจจุบันทําให๎พบปลาอีกงในแมํน้ําตํางๆ
เชํน แมํน้ําบางปะกง แมํน้ําแมํกลองได๎น๎อยลง และแทบไมํพบปลาอีกงในบางคลองสาขา โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
เพชรบุรีทําการเพาะพันธุ์ปลาอีกงเพื่อปลํอยแหลํงน้ํา ดังนั้นการปลํอยปลาอีกงคืนสูํแหลํงน้ําธรรมชาติจึงเป็นการอนุรักษ์และปูองกัน
การสูญพันธุ์ของปลาอีกงไปจากธรรมชาติ ปัจจุบันปลาอีกงถือวําเป็นปลาเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เกษตร กรนิยมเลี้ยงคํอนข๎างมาก
โดยเฉพาะในพื้นที่ติดกับทะเลแถบจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี รวมถึงเขตบางขุนเทียน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงงําย พบวําต๎นทุนการเลี้ยงปลาอีกงชนิดเดียวในบํอดินจากการสํารวจจังหวัดเพชรบุรี
เลี้ยงด๎วยอาหารเม็ดสําเร็จรูป มีอัตราการปลํอยอยูํที่ 20,000 ตัวตํอไรํ ขนาดลูกปลา 2 - 3 เซนติเมตรตํอตัว ใช๎ระยะเวลาในการเลี้ยง
10 เดือน มีอัตรารอด 80เปอร์เซ็นต์จึงจะได๎ขนาด 30 ตัว ตํอกิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํอยูํที่ 533.33 กิโลกรัม ราคาจําหนําย
120 บาทตํอกิโลกรัม เกษตรกรมีรายได๎เฉลี่ย 63,999.60 บาทตํอไรํ มีต๎นทุนดําเนินการในการเลี้ยง (พิจารณาเฉพาะต๎นทุนผันแปร)
อยูํที่ 57,859.38 บาทตํอไรํตํอรุํน ซึ่งเป็นต๎นทุนคําอาหาร 40,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 69 ของต๎นทุนผันแปรทั้งหมด นอกนั้นจะเป็น
ต๎นทุนลูกพันธุ์ คําไฟฟูา และคําใช๎จํายอื่นๆ คิดเป็นร๎อยละ 31 มีอัตราแลกเนื้อ อยูํที่ 3 กิโลกรัม จึงจะได๎ปลา 1 กิโลกรัม มีต๎นทุน
ผันแปรเฉลี่ย 108.49 บาทตํอกิโลกรัม ดังนั้นเกษตรกรมีกําไรเฉลี่ย อยูํที่ 6,140.23 บาทตํอไรํ หรือกําไรเฉลี่ยตํอกิโลกรัม 11.51 บาท
มีอัตราผลตอบแทนตํอต๎นทุนผันแปรอยูํที่ร๎อยละ 10.61(เกวลิน, 2555) จะเห็นได๎วําการเลี้ยงปลาอีกงจะให๎ผลตอบแทนในการเลี้ยงตํอ
หนํวยพื้นที่สูงกวําการเลี้ยงปลาหลายชนิด และสามารถลดต๎นทุนการเลี้ยงลงได๎หากมีการใช๎วัสดุเศษเหลือภายในท๎องถิ่น โดยในปี
2555 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุ รีได๎ผลิตลูกพันธุ์ปลาอีกงจํานวน 1,653,000 ตัว เพื่อจําหนํายให๎กับเกษตรกรผู๎เลี้ยง
ปลาอีกงในพื้นที่ 8 จังหวัด รวมเกษตรกรผู๎เลี้ยงทั้งหมด 44 ราย และพบวําความต๎องการลูกพันธุ์ปลาอีกงของเกษตรกรมีแนวโน๎ม
เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2556 สามารถจําหนํายลูกพันธุ์ปลาอีกงมากกวํา 1,000,000 ตัว ให๎กับเกษตรกรจํานวน 50 ราย และปัจจุบัน
เกษตรกรมีความต๎องการลูกพันธุ์ปลาอีกงมากกวํา 4,000,000 ตัว เกษตรกรนิยมเลี้ยงปลาอีกงรํวมกับปลากะพง และปลานิล ซึ่งเป็น
การเพิ่มผลผลิตอีกทางหนึ่ง กรมประมงได๎ให๎ความสําคัญกับปลาอีกง โดยกําหนดให๎ปลาอีกงเป็นปลาชนิดหนึ่งในแผนแมํบทการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 – 2559 นอกจากนี้กรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรีได๎มีการ
สํงเสริมให๎มีการเลี้ยงปลาอีกงในโครงการฟาร์มทะเลตัวอยําง เพื่อให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ของประชาชนผู๎สนใจ จึงจําเป็นต๎องมีการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาอีกงเพื่อนําเทคโนโลยีที่ได๎จากการวิจัยไปพัฒนาการเลี้ยงและเผยแพรํให๎แกํเกษตรกรผู๎สนใจตํอไป
ปลาอีกงจัดเป็นปลาตลาดท๎องถิ่นมีความต๎องการในปริมาณมากสํงผลให๎ปลาอีกงมีราคาแพง บางพื้นที่มีราคาสูงถึง 120 – 200 บาท
ตํอกิโลกรัม และจะมีราคาสูงขึ้นหากเป็นปลาที่มีไขํ(ราคาขายในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา และ
จันทบุรี) การเลี้ยงปลาอีกงในปัจจุบันสามารถเลี้ยงได๎ทั้งในพื้นที่น้ําจืดและน้ําเค็ม เนื่องจากเป็นปลาที่สามารถทนความเค็มได๎ดีจึงอาจ
เป็นแนวทางหนึ่งในการสํงเสริมให๎มีการเลี้ยงปลาอีกงทดแทนการเลี้ยงกุ๎งในพื้นที่นากุ๎งทิ้งร๎าง ทําให๎มีการใช๎ประโยชน์จากพื้นที่ร๎างให๎
เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเป็นการสร๎างอาชีพและสร๎างรายได๎ให๎แกํเกษตรกรอีกทางหนึ่งด๎วย นอกจากนี้ปลาอีกงเป็นปลาชนิดหนึ่งที่
มีรสชาติดี โดยทั่วไปนิย มนําไปแปรรูปเป็นปลาอีกงแดดเดียวหรือบริโภคสดเป็นฉูํฉี่ปลาอีกง แกงปุาปลาอีกง เป็นต๎น แตํพบวําการ
เลี้ยงปลาอีกงของเกษตรกรในปัจจุบันยังประสบปัญหาการขาดข๎อมูลการเลี้ยง ในด๎านตํางๆ ทั้งด๎านชนิดอาหารที่เหมาะสมในการ
เลี้ยง ซึ่งได๎แกํ ระดับโปรตีนและพลังงานที่ในอาหารที่เหมาะสม การใช๎วัสดุเศษเหลือในท๎องถิ่นเพื่อลดต๎นทุนด๎านอาหารในการเลี้ยง

- 101 ปลาอีกง หรือการใช๎วัตถุดิบอาหารที่มีราคาถูกเพื่อทดแทนวัตถุดิบอาหารที่มีราคาแพง ด๎านรูปแบบการเลี้ยงตํางๆ ทั้งการเลี้ยงในบํอ
ดิน การเลี้ยงในกระชัง และการเลี้ยงในบํอซีเมนต์ ด๎านการจัดการระหวํางการเลี้ยงทั้งการเปลี่ยนถํายน้ําระหวํางการเลี้ยงและการเพิ่ม
ออกซิเจนในแหลํงเลี้ยง รวมถึงความหนาแนํนที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาอีกงทั้งในบํอดิน กระชัง และบํอซีเมนต์ เพื่อให๎ได๎ผลผลิตที่
คุ๎มคํา ดังนั้นการศึกษานี้จึงเป็นข๎อมูลพื้นฐานที่สําคัญในการสํงเสริมการเลี้ยงปลาอีกงให๎กับเกษตรกรผู๎สนใจตํอไป
ในปัจจุบันนี้สัตว์น้ําที่นิยมเลี้ยงในบํอซีเมนต์มากที่สุด คือ ปลาดุก และกบ แตํเนื่องจากราคาของสัตว์น้ําทั้งสองชนิดนี้มี
ราคาถูก บางครั้งไมํคุ๎มตํอการลงทุน เทียบกับปลาอีกงซึ่งมีราคาสูงกวํา จึงนําสนใจที่จะลงทุนมากกวํา ดังนั้น การทดลองเรื่องการ
เลี้ยงปลาอีกงในบํอซีเมนต์ที่ระดับความหนาแนํนตํางกัน จึงเป็นการทดลองที่มีประโยชน์ตํอเกษตรกรผู๎สนใจได๎เป็นอยํางดี
วัตถุประสงค์
ศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอด ต๎นทุนการเลี้ยง การกระจายของน้ําหนักปลาอีกงที่เลี้ยงในบํอซีเมนต์ที่ความ
หนาแนํน 3 ระดับ
วิธีดาเนินการ
1. การวางแผนการศึกษา
1.1 วางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุํมตลอด (completely randomized design) โดยแบํงเป็น 3 ชุดการทดลองๆ ละ
3 ซ้ํา ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 เลี้ยงปลาอีกงด๎วยความหนาแนํน 200 ตัวตํอตารางเมตร
ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงปลาอีกงด๎วยความหนาแนํน 400 ตัวตํอตารางเมตร
ชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงปลาอีกงด๎วยความหนาแนํน 800 ตัวตํอตารางเมตร
1.2 สถานที่และระยะเวลาการทดลอง
ดําเนินการเลี้ยงในบํอซีเมนต์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดราชบุรี ระหวํางเดือนมีนาคม 2558 –
พฤศจิกายน 2558 เป็นเวลา 8 เดือน
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
2.1 เตรียมบํอทดลอง
เตรียมบํอซีเมนต์ขนาด 2.0 x 2.0 x 0.8 เมตร จํานวน 9 บํอ เติมน้ําให๎มีระดับลึกประมาณ 60 เซนติเมตร
2.2 เตรียมปลาทดลอง
ใช๎ปลาที่ได๎จากการเพาะพันธุ์ในรุํนเดียวกัน ซึ่งอนุบาลจนได๎ขนาดความยาวประมาณ 3 – 5 เซนติเมตรหลังจาก
นั้นนําปลาขึ้นมาพักในบํอซีเมนต์โดยฝึกให๎กินอาหารเม็ดสําเร็จรูป ระดับโปรตีน 32 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2 ครั้ง เวลา 8.30 น. และ
เวลา 15.00 น. เป็นเวลา 5 วันเพื่อให๎คุ๎นเคยกับอาหารกํอนนําไปทดลองเลี้ยงตามแผนการทดลอง โดยใช๎ปลาทดลองน้ําหนักเริ่มต๎น
เฉลี่ยประมาณ 4 กรัม
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3.1 การให๎อาหารทดลอง
ให๎ปลากินอาหารจนอิ่ม (ประมาณ 3 – 5 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัว) วันละ 2 ครั้งเวลา 8.30 น. และ เวลา 15.00น. เลี้ยง
นาน 8 เดือน ทุกบํอมีการถํายเทน้ําแบบไหลผํานในอัตรา 10 ลิตร/นาที ให๎อากาศตลอด 24 ชั่วโมง บันทึกปริมาณอาหารที่ปลากิน
พร๎อมทั้งเก็บอาหารที่เหลือ นําไปทําให๎แห๎งแล๎วนําไปหักออกจากอาหารที่ให๎ และงดให๎อาหารในวันที่ชั่งสุํมวัดขนาดปลา
3.2 การรวบรวมข๎อมูล
ชั่งน้ําหนักและวัดความยาวปลาทดลองเดือนละ 1 ครั้ง บํอละ 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อหาอัตราการเจริญเติบโต ของปลาในแตํ
ละชุดการทดลอง ทําการบันทึกการตายของปลา ในระหวํางการทดลองเป็นประจําทุกวัน เมื่อสิ้นสุดการ ทดลองทําการตรวจนับ
จํานวนปลาที่เหลือทั้งหมดในแตํละบํอทดลองเพื่อหาอัตราการรอดตาย
3.3 การวิเคราะห์คุณสมบัติน้ํา
ทําการวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติของน้ําในบํอทดลองอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เวลา 7.00 น. ตลอดการทดลองโดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้
- ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร) ด๎วยเครื่อง DO meter ยี่ห๎อ YSI รุํน 52
- อุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส)
ด๎วยเทอร์โมมิเตอร์
- ความเป็นกรดเป็นดําง
ด๎วย เครื่องวิเคราะห์น้ํายีห่ ๎อ TOA-WQC20A
- ความกระด๎าง (มิลลิกรัม/ลิตร)
ใช๎วิธีไตเตรท อ๎างตาม APHA, AWWA and WPCF (1989)
- ความเป็นดําง (มิลลิกรัม/ลิตร)
ใช๎วิธีไตเตรท อ๎างตาม APHA, AWWA and WPCF (1989)
- แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัม/ลิตร)
ใช๎วิธีไตเตรท อ๎างตาม APHA, AWWA and WPCF (1989)
3.4 การจัดการบํอ
ทําความสะอาดและเปลี่ยนถํายน้ําในบํอทดลอง 50 เปอร์เซ็นต์ ทุก 1 เดือน หลังการชั่งน้ําหนักและวัดความยาวเพื่อ
รวบรวมข๎อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
นําข๎อมูล ความยาว น้ําหนักตัว อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และอัตราการรอดตาย มาวิเคราะห์ความแปรปรวนด๎วยวิธี
one way analysis of variance ข๎อมูลที่มีคําเป็นอัตราสํวน กํอนวิเคราะห์ ทําการแปลงข๎อมูลด๎วยวิธี Augular transformation
และเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางคําเฉลี่ยของชุดการทดลอง ด๎วยวิธี Duncan’s new multiple rangtest ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองนําข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์ ตามวิธี
ของ Hepher(1976) ดังนี้
4.1 น้ําหนักเพิ่มตํอวัน (daily weight gain, DWG) (กรัม)
=
(น้ําหนักสิ้นสุดการทดลอง)-(น้ําหนักเริ่มการทดลอง)
ระยะเวลาทดลอง
4.2 อัตราการเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR) (ร๎อยละ/ตํอวัน)
=
(ln น้ําหนักสิ้นสุดการทดลอง)-(ln น้ําหนักเริ่มการทดลอง)
ระยะเวลาทดลอง
4.3 อัตราการรอดตาย (survival rate) (ร๎อยละ)
=
จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง x 100
จํานวนปลาที่เริ่มการทดลอง
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=
น้ําหนักอาหารที่ปลากิน
น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น
นําข๎อมูลที่ได๎ไปวิเคราะห์ความแตกตํางทางสถิติโดยวิธี one way analysis of variance และเปรียบเทียบความแตกตําง
ของคําเฉลี่ยแตํละชุดการทดลองโดยวิธี Ducan´new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยโปรแกรม
SPSS version 10.1
วิเคราะห์ต๎นทุนการผลิตของการเลี้ยงปลาอีกงในบํอซีเมนต์ที่เลีย้ งด๎วยความหนาแนํนที่แตกตํางกันตามวิธีของ สมศักดิ์
(2530) และ Kay (1986) ข๎อมูลที่วิเคราะห์มีดังนี้
ต๎นทุนทั้งหมด
=
ต๎นทุนคงที่ +ต๎นทุนผันแปร
ต๎นทุนผันแปร
=
พันธุ์ปลา +อาหาร+แรงงาน+ไฟฟูา+น้ํามันเชื้อเพลิง+คําเสียโอกาสในการลงทุน
ต๎นทุนคงที่
=
คําเสื่อมราคาอุปกรณ์+คําเสียโอกาสในการลงทุน
คําเสียโอกาสในการลงทุน =
คําเสียโอกาสในการลงทุนไปประกอบกิจการอื่นๆ โดยคํานวณจากอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา ๑๒ เดือน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ปี 2555 (http://www.baac.or.th)
คําเสื่อมราคา
=
มูลคําซื้อหรือสร๎าง
อายุการใช๎งาน
คําเสื่อมราคาอุปกรณ์คดิ คําเสื่อมราคาแบบวิธีเส๎นตรง (straight-line depreciation method) โดยกําหนดให๎มลู คําซาก
เป็นศูนย์เมื่อหมดอายุการใช๎งานตามประเภทอุปกรณ์
สําหรับรายได๎และผลตอบแทนคํานวณจากสูตรตํางๆ ดังนี้
รายได๎ทั้งหมด
=
จํานวนผลผลิต (กิโลกรัม) x ราคาผลผลิตที่จําหนํายได๎
รายได๎สุทธิ
=
รายได๎ทั้งหมด - ต๎นทุนผันแปร
กําไรสุทธิ
=
รายได๎ทั้งหมด - ต๎นทุนทั้งหมด
ผลตอบแทนตํอการลงทุน (เปอร์เซ็นต์)
=
รายได๎สุทธิ
x 100
ต๎นทุนทั้งหมด
จุดคุ๎มทุนของราคาขาย (บาท/กิโลกรัม)
=
ต๎นทุนทั้งหมด
ผลผลิตเป็นกิโลกรัม
ผลการศึกษา
การศึ กษาลี้ ยงปลาอีกงที่ระดับความหนาแนํน 200, 400 และ 800 ตัว /ตารางเมตร เป็น เวลา 8 เดือน ปรากฏผล
การศึกษา ดังนี้
1. การเจริญเติบโต
1.1 ความยาวเฉลี่ย
ปลาอีกงทั้ง 3 ชุดการทดลองที่ เลี้ยงด๎วยความหนาแนํน 200, 400และ800ตัว/ตารางเมตร มีความยาวเฉลี่ย เริ่ม ต๎น เฉลี่ย
เทํา กับ 6.59+0.96, 6.65+0.05และ6.55+0.09 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบวําปลาอีกงที่อนุบาลด๎วยความ
หนาแนํน 400 ตัว/ตารางเมตร จะมีความยาวเฉลี่ยแตกตํางจากความหนาแนํนอื่นๆ อยํางมีนัยสําคัญยิ่ง ทางสถิติ ( P<0.05) ในชํวง
เดือนที่ 5 – 8 นอกนั้นความยาวเฉลี่ยของปลาอีกงในชํวงเดือนอื่นไมํมีความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ หลังสิ้นสุดการทดลอง
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9.51+0.35เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1)
ตารางที่ 1 ความยาวเฉลี่ย(เซนติเมตร) ของปลาอีกงที่เลี้ยงในบํอซีเมนต์ที่ระดับความหนาแนํนแตกตํางกัน 3 ระดับ เป็นเวลา 8 เดือน
ระยะเวลา (เดือน)

ระดับความหนาแนํน (ตัว/ตร.ม.)
400
6.65+0.05
7.27+0.13
7.41+0.14
7.76+0.02
8.42+0.07b
8.74+0.05b
8.95+0.02
9.28+0.13 b
9.56+0.23

200
6.59+0.09
7.14+0.05
7.46+0.07
7.73+0.11
8.19+0.08 a
8.71+0.13 b
8.90+0.10
8.98+0.04 a
9.34+0.18

ความยาวเริ่มต๎น
1
2
3
4
5
6
7
8

800
6.55+0.09
7.12+0.14
7.42+0.15
7.72+0.08
8.24+0.07 a
8.48+0.09a
8.79+0.15
9.01+0.09 a
9.51+0.35

หมายเหตุ คําเฉลี่ยของข๎อมูลที่กํากับด๎วยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตํางกันในแนวนอน แสดงวํามีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P < 0.05)
ความยาวเฉลี่ย
12

ความยาว (ซ.ม.)

10
8
200 ตัว/ตร.ม.
400ตัว/ตร.ม.
800ตัว/ตร.ม.

6
4
2
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

ระยะเวลาการเลี้ยง (เดือน)
ภาพที่ 1

ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาอีกงในบํอซีเมนต์ที่ระดับความหนาแนํนแตกตํางกัน 3 ระดับ เป็นเวลา 8 เดือน
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ปลาอีกงทั้ง 3 ชุดการทดลองที่เลี้ยงด๎วยความหนาแนํน 200, 400 และ 800 ตัว/ตารางเมตร มีน้ําหนักเฉลี่ย เริ่ม ต๎น
เฉลี่ย เทํา กับ 3.64+0.22, 3.48+0.07 และ 3.56+0.17 เซนติเมตร ตามลําดับ หลังสิ้นสุดการทดลองในเดือนสุดท๎าย มีน้ําหนัก
เฉลี่ยเทํากับ 10.04+0.79, 10.63+0.64 และ 9.93+0.29 กรัม ตามลํา ดับ เมื่อ วิเ คราะห์ท างสถิติพ บวํา แตกตํา งกัน อยํา งไมํมี
นัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2 และภาพที่ 2)
ตารางที่ 2 น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาอีกงที่เลี้ยงในบํอซีเมนต์ที่ระดับความหนาแนํนแตกตํางกัน 3 ระดับ เป็นเวลา 8 เดือน
ระดับความหนาแนํน (ตัว/ตร.ม.)
ระยะเวลา (เดือน)
200
400
800
น้ําหนักเริ่มต๎น
3.64+0.22
3.48+0.07
3.56+0.17
1
4.43+0.14
4.47+0.17
4.43+0.27
2
4.96+0.20
4.96+0.21
4.86+0.11
3
5.41+0.17
5.58+0.21
5.75+0.22
4
6.42+0.40
6.89+0.24
6.51+0.29
5
7.17+0.26
7.54+0.12
7.14+0.41
6
7.95+0.36
8.34+0.12
7.87+0.62
7
8.43+0.27
8.92+0.35
8.26+0.47
8
10.04+0.79
10.63+0.64
9.93+0.29
12
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น้ําหนัก(กรัม)

8

200ตัว/ตร.ม

6

400ตัว/ตร.ม
4

800ตัว/ตร.ม

2
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

ระยะเวลาการเลีย้ ง(เดือน)
ภาพที่ 2

น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาอีกงในบํอซีเมนต์ที่ระดับความหนาแนํนแตกตํางกัน 3 ระดับ เป็นเวลา 8 เดือน
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น้ํา หนั ก เพิ่ ม เฉลี่ ย ตํ อ วั น ของปลาอี ก งทั้ ง 3 ชุ ด การทดลอง มี คํ า เทํ า กั บ 0.026+0.03, 0.029+0.003 และ 0.026+0.001
กรัมตํอวัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบวํา ไมํมีความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ หลังสิน้ สุดการทดลองในเดือนสุดท๎าย
(ตารางที่ 4)
1.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตจํา เพาะของปลาอี ก งทั้ ง 3 ชุ ด การทดลองมี คํ า เทํ า กั บ 0.42+0.03, 0.46+0.03 และ
0.42+0.02 เปอร์เซ็นต์/วัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบวํา ไมํมีความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ หลังสิ้นสุดการทดลอง
ในเดือนสุดท๎าย (ตารางที่ 4)
2. อัตราการรอดตาย
อั ต ราการรอดตายของปลาอี ก งทั้ ง 3 ชุ ด การทดลอง มี คํ า เทํ า กั บ 98.08+0.41, 97.42+0.91 และ 95.54+3.10
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบวํา ไมํมีความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ หลังสิ้นสุดการทดลองในเดือนสุดท๎าย
(ตารางที่ 4)
3. อัตราแลกเนื้อ
อัต ราแลกเนื้ อของปลาอี กงทั้ง 3ชุ ดการทดลอง มีคํ าเทํ ากั บ 3.64+1.20, 3.33+0.96 และ 3.09+1.28 ตามลํ าดับ เมื่ อ
วิเคราะห์ทางสถิติพบวํา ไมํมีความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ หลังสิ้นสุดการทดลองในเดือนสุดท๎าย (ตารางที่ 3 )
ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาอีกงที่เลี้ยงในบํอซีเมนต์ที่ระดับความหนาแนํนแตกตํางกัน 3 ระดับ
เป็นเวลา 8 เดือน
ระดับความหนาแน่น (ตัว/ตร.ม.)
200
400
800
น้ําหนักเริ่มต๎น (กรัม)

3.64+0.22

3.48+0.07

3.56+0.17

ความยาวเริ่มต๎น (เซนติเมตร)

6.59+0.09

6.65+0.05

6.55+0.09

น้ําหนักสุดท๎าย (กรัม)

10.04+0.79

10.63+0.64

9.93+0.29

ความยาวสุดท๎าย (เซนติเมตร)

9.34+0.18

9.56+0.23

9.93+0.29

น้ําหนักเพิ่มตํอวัน (กรัม/วัน)

0.026+0.03

0.029+0.003

0.026+0.001

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ(เปอร์เซ็นต์/วัน)

0.42+0.03

0.46+0.03

0.42+0.02

อัตราการรอดตาย(เปอร์เซ็นต์)

98.08+0.41

97.42+0.91

95.54+3.10

อัตราแลกเนื้อ (FCR)

3.64+1.20

3.33+0.96

3.09+1.28

หมายเหตุ คําเฉลี่ยของข๎อมูลที่กํากับด๎วยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตํางกันในแนวนอน แสดงวํามีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P <0.05)

- 107 4.คุณภาพน้า
คุณภาพน้ําระหวํางการเลี้ยงปลาอีกงด๎วยระดับความหนาแนํน 200, 400 และ 800 ตัวตํอตารางเมตร เป็นระยะเวลา 8
เดือน พบวํ ามีปริ มาณออกซิเ จนที่ ละลายในน้ํ าอยูํใ นชํวง 3.80 – 7.08 มิลลิ กรัมตํ อลิตร ความเป็ นกรดเป็นดํ างมีคํ าอยูํใ นชํว ง
7.12 – 7.95 ความเป็นดํางของน้ํามีคําอยูํในชํวง 112 – 188 มิลลิกรัมตํอลิตร อุณหภูมิน้ํามีคําอยูํในชํวง 27 – 31 องศสาเซลเซียส
ความกระด๎างของน้ํามีคําอยูํในชํวง 78 – 148 มิลิกรัมตํอลิตร ไนไตรท์มีคําอยูํในชํวง 0.009 – 0.073 มิลลิกรัมตํอลิตร และ
แอมโมเนียรวมมีคําอยูํในชํวง 0.013 – 0.087 มิลลิกรัมตํอลิตร (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 คุณภาพน้ําบางประการระหวํางการเลี้ยงปลาอีกงด๎วยความหนาแนํนตํางกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 8 เดือน
คุณภาพน้ํา

ระดับความหนาแนํน (ตัว/ตร.ม.)
200

400

800

ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา(มิลลิกรัมตํอลิตร)

3.80 – 6.51

4.10 – 7.08

84 – 5.22

ความเป็นกรดเป็นดําง

7.12 – 7.93

7.18 – 7.95

7.24 – 7.93

ความเป็นดําง(มิลลิกรัมตํอลิตร)

112 – 186

112 – 178

112 - 188

27 - 31

27 - 31

27 - 31

ความกระด๎างของน้ํา(มิลลิกรัมตํอลิตร)
ไนไตร์ท(มิลลิกรัมตํอลิตร)

78 – 148
0.009 – 0.051

78 – 148
0.013 – 0.070

78 – 144
0.013 – 0.073

แอมโมเนียรวม(มิลลิกรัมตํอลิตร)

0.013 – 0.087

0.013 – 0.077

0.019 – 0.087

อุณหภูมินา้ํ (องศาเซลเซียส)

5. ต้นทุนการผลิตรายได้และผลตอบแทนต่อการลงทุน
5.1 ต๎นทุนการผลิต
การทดลองเลี้ย งปลาอีก งในบํอ ซีเ มนต์ที่อัต ราหนาแนํน 200, 400 และ800 ตัว ตํอ ลูก บาศก์เ มตร เป็น
ระยะเวลา 8 เดือน พบวําต๎นทุนในการเลี้ยงปลาอีก งทั้ง 3 ชุด การทดลอง มีคํา เทํา กับ 2,070.13, 2,755.07 และ4,041.00
บาท/บํอ ตามลํา ดับ แบํง เป็น ต๎น ทุน ผัน แปรเทํา กับ 89.13, 88.89 แ ละ 91.95 เปอร์เ ซ็น ต์ ข องต๎น ทุน การผลิต ทั้ง หมด
ตามลําดับ และต๎นทุนคงที่ เทํากับ 10.87, 11.11 และ 8.05 เปอร์เซ็นต์ ของต๎นทุนการผลิตทั้งหมด ตามลําดับ (ตารางที่ 5)

5.2 รายได้และผลตอบแทน
การเลี้ย งปลาอีก งในบํอ ซีเ มนต์ที่อัต ราหนาแนํน 200, 400 และ800 ตัว ตํอ ลูก บาศก์เ มตร เป็น ระยะเวลา
8 เดือน พบวํา มีรายได๎ทั้งหมดเทํากับ 630.4, 1,325.6 และ 2,428.8 บาทตํอบาท ตามลําดับ โดยมีรายได๎สุทธิเทํากับ -1214.81,
-1123.34 และ -1286.74 บาทตํอบํอ ตามลําดับ ผลตอบแทนตํอการลงทุนเทํากับ -65.84, -45.87 และ -34.63 เปอร์เซ็นต์ และ
จุดคุ๎มทุนของราคาขายเทํากับ 262.71, 166.27 และ 133.10 บาทตํอกิโลกรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 6)
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ระดับความหนาแนํน(ตัว/ตารางเมตร)
รายการ
200
400
800
บาท/บํอ
%
บาท/บํอ
%
บาท/บํอ
%
ต้นทุนผันแปร
คําพันธุ์ปลา (1)
200.00
9.66
400.00
14.52
800.00
19.80
คําอาหารปลา (2)
475.66
22.98
870.18
31.58
1,717.44
42.50
คําแรงงาน (3)
1,000.00
48.31
1,000.00
36.30
1,000.00
24.75
คําไฟฟูา(4)
94.13
4.55
94.13
3.42
94.13
2.33
คําเสียโอกาสเงินลงทุน(5)
75.42
3.64
84.64
3.07
103.97
2.57
รวมเป็นเงิน
1,845.21
89.13
2,448.94
88.89
3,715.54
91.95
ต้นทุนคงที่
คําเสื่อมราคาอุปกรณ์(6)
221.49
10.70
221.49
8.04
221.49
5.48
คําเสียโอกาสเงินลงทุน(5)
3.43
0.17
3.43
0.13
3.43
0.09
รวมเป็นเงิน
224.92
10.87
169.27
11.11
207.94
8.05
รวมต้นทุนทั้งหมด
2,070.13
100.00
2,755.07
100.00
4,041.00
100.00
หมายเหตุ

(1) คําพันธุ์ปลา ราคาตัวละ 0.25 บาท (คิดจากราคาจําหนํายของกรมประมง)
(2) คําอาหารปลา (อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดโปรตีนไมํต่ํากวํา 32 เปอร์เซ็นต์) ราคากิโลกรัมละ 27 บาท)
(3) คําแรงคํานวณจากคําแรงขั้นต่ํา 300 บาทโดยใช๎เวลาการให๎อาหาร วันละ 1 ชั่วโมง จํานวน 8 เดือน ( http://www.mol.go.th) อัตราวันละ 8 ชั่วโมง เป็นเงิน
ชั่วโมงละ 37.5 บาท โดยคิดเฉพาะเวลาที่ทํางาน วันละ 1 ชั่วโมง จํานวน 1 คน
(4) คําไฟฟูาหนํวยละ 3.15 บาท (ปั๊มลม 3 แรงม๎า วันละ 24 ชั่วโมง)ปั๊มน้ําวันละละ 2 ชั่วโมง)
(5) คําเสียโอกาสเงินลงทุนคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ร๎อยละ 1.00 บาท ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ปี 2555 เทํากับ 1.55 ตํอ
ปี (http://www.baac.or.th/)
(6) คําเสื่อมราคาของบํอซีเมนต์ และมอเตอร์ไฟฟูา ใช๎วิธีคิดแบบเส๎นตรง อายุการใช๎งานเฉลี่ย 10 ปี

ตารางที่ 6 ผลตอบแทนตํอการลงทุน และจุดคุ๎ม ทุน ในการเลี้ยงปลาอีกงในบํอซีเมนต์ที่ระดับความหนาแนํนแตกตํางกัน 3 ระดับ
เป็นเวลา 8 เดือน
ระดับความหนาแนํน (ตัว/ตร.ม.)
รายการ
200
400
800
ต๎นทุนผันแปร (บาท/บํอ)
1845.21
2448.94
3715.54
ต๎นทุนคงที่ (บาท/บํอ)

224.92

224.92

224.92

ต๎นทุนทั้งหมด (บาท/บํอ)

2,070.13

2,755.07

4,041.00

ผลผลิตปลาอีกง(ก.ก./บํอ)

7.88

16.57

30.36

รายได๎ทั้งหมด(บาท/บํอ)

630.4

1325.6

2428.8

รายได๎สุทธิ(บาท/บํอ)

-1214.81

-1123.34

-1286.74

กําไรสุทธิ (บาท/บํอ)

-1439.73

-1429.47

-1612.2

จุดคุ๎มทุนของราคาขาย (บาท/ก.ก.)

262.71

166.27

133.10

ผลตอบแทนตํอการลงทุน(เปอร์เซ็นต์)

-65.84

-45.87

-34.63

หมายเหตุ เปรียบเทียบกับราคาพํอค๎าคนกลางมารับซื้อปากบํอ (ปี 2559) ของราคาขายปลาอีกงน้ําหนัก 10 - 15 กรัม ราคากิโลกรัมละ 80 บาท
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ผลการทดลองเลี้ยงปลาอีกงในบํอซีเมนต์ที่ระดับความหนาแนํน 200, 400 และ 800 ตัวตํอตารางเมตร เลี้ย งด๎ว ย
อาหารเม็ดสําเร็จรูป ลอยน้ํา ระดับ โปรตีน 32 เปอร์เ ซ็น ต์ ใช๎ร ะยะเวลาในการเลี้ยง 8 เดือน ผลปรากฏวํา มีการเจริญเติบโต
และอัตรารอด แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากปลาอีกงเป็นปลาที่มีขนาดเล็ก สํงผลให๎การเลี้ยงปลาอีกงด๎วย
ความหนาแนํน ทั้ง ๓ ระดับ มีก ารเจริญ เติบ โตไมํเ กิน กํา ลังผลิต ของบํอ สอดคล๎อ งกับ อัม พุชนีแ ละคณะ ( 2559) รายงานวํา
ปลาอีกงมีพฤติกรรมอยูํรวมกันเป็นฝูงทั้งในขณะวํายน้ําหรือกินอาหาร เมื่อระดับความหนาแนํนสูงปลามีการแยํงกินอาหาร สํงผล
ให๎การเลี้ยงปลาอีกงในบํอซีเมนต์ที่ความหนาแนํน 200, 400 และ 800 ตัวตํอตารางเมตรมีการเจริญเติบและอัตราการรอดตายไมํ
แตกตํางกัน
คุณสมบัติของน้ําตลอดการทดลองพบวํา มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําอยูํในชํวง 3.80 – 7.08 มิลลิกรัมตํอลิตร
ความเป็นกรดเป็นดํางมีคําอยูํในชํวง 7.12 – 7.95 ความเป็นดํางของน้ํามีคําอยูํในชํวง 112 – 188 มิลลิกรัมตํอลิตร อุณหภูมิน้ํามี
คําอยูํในชํวง 27 – 31 องศสาเซลเซียส ความกระด๎างของน้ํามีคําอยูํในชํวง 78 – 148 มิลิกรัมตํอลิตร ไนไตรท์มีคําอยูํในชํวง
0.009 – 0.073 มิลลิกรัมตํอลิตร และแอมโมเนียรวมมีคําอยูํในชํวง 0.013 – 0.087 มิลลิกรัมตํอลิตร ซึ่งอยูํในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ตามที่ ไมตรี (...........) รายงานวํา คุณภาพน้ําที่เหมาะสมควรมี ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําอยูํในชํวง 3.80 – 7.08 มิลลิกรัม
ตํอลิตร ความเป็นกรดเป็นดํางมีคําอยูํในชํวง 7.12 – 7.95 ความเป็นดํางของน้ํามีคําอยูํในชํวง 112 – 188 มิลลิกรัมตํอลิตร
อุณหภูมิน้ํามีคําอยูํในชํวง 27 – 31 องศสาเซลเซียส ความกระด๎างของน้ํามีคําอยูํในชํวง 78 – 148 มิลิกรัมตํอลิตร ไนไตรท์มีคํา
อยูํในชํวง 0.009 – 0.073 มิลลิกรัมตํอลิตร และแอมโมเนียรวมมีคําอยูํในชํวง 0.013 – 0.087 มิลลิกรัมตํอลิตร
ต๎นทุนการผลิตทั้งหมดของการเลี้ยงปลาอีกงด๎วยอัตราความหนาแนํนที่แตกตํางกัน 3 ระดับ คือ200, 400 และ 800 ตัว
ตํอตารางเมตร มีคําระหวําง 2,070.13 – 4,041.00 บาทตํอบํอ และต๎นทุนสํวนใหญํจะเป็นต๎นทุนผันแปร มีคําระหวําง 1,845.21
– 3,715.54 บาทตํอบํอ คิดเป็นร๎อยละ 88.89 – 91.95 สําหรับรายได๎สุทธิ มีคําระหวําง 630.24 – 2,428.75 บาทตํอบํอ โดย
ต๎นทุนการผลิตมีคําเพิ่มขึ้น เมื่อเลี้ย งในอัตราความหนาแนํนที่เพิ่มขึ้น สอดคล๎องกับการเลี้ยงปลาข๎างลายที่ระดับความหนาแนํน
ตํางกัน (สุพัฒน์และคณะ, 2547)
จากทดลองการเลี้ยงปลาอีกงในบํอซีเมนต์ที่อัตราความหนาแนํน 200, 400 และ 800 ตัวตํอตารางเมตร เลี้ยงเป็น
ระยะเวลา 8 เดือน ต๎นทุนตํอกิโลกรัมมีคําเทํากับ 267.71, 166.27 และ 133.10 บาทตํอกิโลกรัม ตามลําดับ เมื่อพิจารณาต๎นทุน
การผลิตแล๎ว พบวําระดับความหนาแนํน 800 ตํอตารางเมตร เป็นระดับความหนาแนํนที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาอีกง เนื่องจากมี
ต๎นทุนการผลิตตํอกิโลกรัมต่ําสุด
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8. การอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส้น) ด้วยความหนาแน่นแตกต่างกัน
ในระบบน้้าหมุนเวียน
ชิดชนก นิยมไทย1 ประสิทธิ์ นิยมไทย1 สุจิตรา สรสิทธิ1์ อรรถพล โลกิตสถาพร2
และ ณพัชร สงวนงาม3
1
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ําจืดอุทัยธานี
2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปาง
3
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุรี
คานา
ปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด7เส๎น) Polynemus longipectoralis (Weber&de Beaufort, 1922 ) เป็นปลาน้ําจืด
ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ทั้งในด๎านการเลี้ยงเพื่อเป็นปลาสวยงาม และเป็นปลาที่บริโภค จัดอยูํในวงศ์ปลากุเรา
(Family Polynemidae) มีชื่อสามัญวํา Paradise Threadfins (Nelson, 1994) ปลาในครอบครัวนี้อาศัยอยูํในทะเล เว๎นแตํปลา
หนวดพราหมณ์ที่เข๎ามาในน้ําจืด ซึ่งพอสังเกตได๎จากครีบอก ที่แบํงออกเป็น 2 สํวนสํวนบนเหมือนครีบอกของปลาธรรมดาอื่นๆแตํ
สํวนลํางแบํงเป็นเส๎น ๆ มากบ๎างน๎อยบ๎างจาก 3 ถึง 14 เส๎น ตามชนิดของปลา ปลาชนิดนี้มีหนวดที่อก 7 เส๎น ซึ่งยาวไมํเทํากัน โดย
3 เส๎น ตอนบนดูเหมือนจะยาวเป็น 2 เทําของลําตัว ทั้งตัวเล็กและตัวใหญํมีสีเหลืองหลังเทาหรือเขียวพบในแมํน้ําเจ๎าพระยา แมํน้ํา
บางปะกงและในลําน้ําที่ไหลสูํอําวไทย และพบปลาหนวดพราหมณ์หนวดเจ็ดเส๎น ที่แมํน้ําสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี(ชวลิตและคณะ,
2540; สมโภชน์ และกาญจนรี, 2543; ประสิทธิ์ และชิดชนก, 2552) ปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด7เส๎น) มีลักษณะเดํน ก๎านครีบอก
สํวนลํางแยกเป็นข๎างละ 7 เส๎น สามเส๎นบนมีความยาวมากกวําสองเทําของความยาวลําตัว มีเกล็ดบนเส๎นข๎างตัว 77-80 เกล็ด ครีบ
อกและครีบหางเรียวยาวและมีปลายแหลมบาง (รติมา ครุวรรณเจริญ, 2542) ปลาหนวดพราหมณ์ เป็นปลาที่ได๎รับความนิยม
สําหรับผู๎ที่เลี้ยงปลาสวยงาม เนื่องจากเป็นปลาที่มีรูปทรงสวยงามขณะวํายน้ํา มีครีบอกที่ยาวพลิ้ว ทําให๎เป็นที่ต๎องการของตลาดปลา
สวยงามทั้งในประเทศและตํางประเทศ เกษตรกรรวบรวมปลาหนวดพราหมณ์จากธรรมชาติ โดยเฉพาะในแมํน้ําสะแกกรังและแมํน้ํา
เจ๎าพระยา สํงจําหนํายให๎พํอค๎าปลาสวยงามที่จําหนํายในประเทศและสํงออกยังตํางประเทศโดยตรง ปลาหนวดพราหมณ์มีแนวโน๎ม
ปริมาณลดลงอยํางตํอเนื่อง เนื่องจากสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไป การทําการประมงที่เกินกําลังผลิตในแหลํงน้ํา และการเกิดภัย
ธรรมชาติทั้งอุทกภัยและความแห๎งแล๎งในแหลํงน้ํา นับเป็นสาเหตุหนึ่งที่สํงผลให๎จํานวนปลาหนวดพราหมณ์ ในแหลํงน้ําธรรมชาติมี
แนวโน๎มลดน๎อยลง โดยเฉพาะในแมํน้ําสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี
ปัจจุบันพํอแมํพันธุ์ปลาหนวดพราหมณ์ที่รวบรวมไว๎ในบํอเลี้ยงยังไมํสามารถที่จะเพาะพันธุ์ได๎ ลูกปลาทั้งหมดได๎จาก
การเพาะพันธุ์ จากพํอแมํพันธุ์ที่รวบรวมจากแหลํงน้ําธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์เพศในชํวงฤดูผสมพันธุ์ และจากการอนุบาลพบวําลูก
ปลาหนวดพราหมณ์ยังมีอัตรารอดต่ํา ปลาหนวดพราหมณ์เป็นปลาไทยประจําหนํวยงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
อุทัยธานี ในปี 2555 หนํวยงานได๎ดําเนินการเพาะพันธุ์โดยใช๎พํอแมํพันธุ์จากธรรมชาติได๎ลูกปลาจํานวนหนึ่ง ใช๎ในการศึกษาชนิด
ของอาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์วัยอํอน อยํางไรก็ตามการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปลาหนวดพราหมณ์ยังขาด
ข๎อมูลอีกหลายด๎านรวมถึงข๎อมูลเกี่ยวกับความหนาแนํนที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลา ชํวงขนาด 1-2 เซนติเมตร เพื่อเพิ่มอัตรา
รอดสู งขึ้ น และสามารถผลิ ตลู ก ปลาหนวดพราหมณ์ไ ด๎ ป ริ มาณที่ เพิ่ ม ขึ้ น เพี ย งพอที่ จ ะปลํอ ยสูํ แ หลํ งน้ํ า ธรรมชาติ เ พื่ อ คงความ
หลากหลายทางชีวภาพและสํงเสริมการเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นปลาสวยงาม เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู๎ในด๎านอื่นๆ เชํน การ
เพาะพันธุ์ปลาหนวดพราหมณ์จากพํอแมํพันธุ์ในบํอเลี้ยง ทดแทนพํอแมํพันธุ์ที่รวบรวมจากธรรมชาติที่นับวันจะมี ปริมาณลดน๎อยลง
รวมทั้งเป็นประโยชน์ในด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและพัฒนาไปสูํการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ในรูปแบบตํางๆ ตํอไป
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เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย จากการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ ขนาด 1-2 เซนติเมตร เป็น
ขนาด 3-5 เซนติเมตร ด๎วยความหนาแนํนตํางกัน 3 ระดับในระบบน้ําหมุนเวียน
วิธีดาเนินการ
1. การวางแผนการทดลอง
1.1 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุํมตลอด Completely Randomized Design (CRD) โดยสุํมจับสลากแบํงการทดลอง
ออกเป็น 3 ชุดๆ ละ 3 ซ้ํา ดังนี้ ปัจจัยที่ต๎องการศึกษาคือความหนาแนํนที่เหมาะสมในการอนุบาล
ชุดการทดลองที่ 1 ความหนาแนํน 1 ตัวตํอลิตร
ชุดการทดลองที่ 2 ความหนาแนํน 2 ตัวตํอลิตร
ชุดการทดลองที่ 3 ความหนาแนํน 4 ตัวตํอลิตร
1.2 สถานที่และระยะเวลาการทดลอง
ดําเนินการทดลองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ําจืดอุทัยธานี 38 หมูํ 8 ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธานี ระหวําง มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2559 เป็นระยะเวลา 30 วัน
2. การเตรียมลูกปลาทดลอง
2.1 เตรียมลูกปลาหนวดพราหมณ์วัยอํอนที่เพาะพันธุ์รุํนเดียวกัน อายุประมาณ 30 วัน ความยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร
สุํมลงตู๎ทดลอง ตามความหนาแนํนที่กําหนด ทําการทดลองระยะเวลาประมาณ 30 วัน หรือลูกปลามีความยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร
2.2 การจัดการคุณภาพน้ํา จัดระบบน้ําหมุนเวียนโดย บํอบําบัดน้ํา ใช๎ถังไฟเบอร์ขนาด 140 x 80 x 50 เซนติเมตร จํานวน
1 ถัง โดยใช๎ใยแก๎ว ไบโอบอล กรวด ทราย และถําน เป็นวัสดุกรอง (bioball) ซึ่งมีตะแกรงกั้นวัสดุแตํละชั้น
3. วิธีดาเนินการทดลอง
3.1 เตรียมตู๎ทดลองขนาด 45x90x45 เซนติเมตร จํานวน 9 ตู๎ เติมน้ําสะอาดที่ผํานการพักไว๎แล๎วประมาณ 7 - 15 วัน ให๎ได๎
ระดับ 15 เซนติเมตร ปริมาตรน้ํา 60 ลิตร โดยกรองน้ําผํานถุงกรองแพลงก์ตอนขนาด 40 ไมครอน ใสํหัวทรายในตู๎ทดลองตู๎ละ 1 หัว
ให๎อากาศตลอดเวลา ตู๎ทดลองมีการคลุมด๎วยตะแกรงพลาสติกเพื่อปูองกันปลากระโดด
3.2 อาหารและการให๎อาหาร ให๎อาร์ทีเมียตัวเต็มวัย ให๎วันละ 4 ครั้ง เวลา 08.30 น. 13.00 17.30และ 22.00 น. โดยให๎กิน
จนอิ่ม และดูดตะกอนในตู๎ทดลองกํอนให๎อาหารมื้อเช๎าทุกวัน
3.3 การจัดการคุณภาพน้ํา จัดระบบน้ําหมุนเวียนโดย บํอบําบัดน้ํา ใช๎ถังไฟเบอร์ขนาด140x80x50 เซนติเมตร จํานวน 1 ถัง
โดยใช๎ใยแก๎ว ไบโอบอล กรวด ทราย และถําน เป็นวัสดุกรอง (bioball) ซึ่งมีตะแกรงกั้นวัสดุแตํละชั้น
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ระบบหมุนเวียนน้ําในระบบกรอง
3.4 การวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
วิเคราะห์คุณสมบัติของน้ําสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเก็บตัวอยํางน้ําที่เวลา 08.00 น. สําหรับพารามิเตอร์คุณภาพน้ําที่ทํา
การตรวจวิเคราะห์ได๎ดําเนินตามวิธีที่กลําวอ๎างในไมตรี และ จารุวรรณ (2528) ประกอบด๎วยพารามิเตอร์น้ํา ดังนี้
อุณหภูมินา้ํ

โดยใช๎เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท

ปริมาณออกซิเจนละลาย

วิเคราะห์โดยวิธไี ตเตรท หนํวยเป็นมิลลิกรัมตํอลิตร

ความเป็นกรด-ดํางของน้ํา

วิเคราะห์โดยใช๎ pH meter

ความเป็นดํางของน้ํา

วิเคราะห์โดยวิธีไตเตรท หนํวยเป็นมิลลิกรัมตํอลิตร

ความกระด๎างของน้ํา

วิเคราะห์โดยวิธีไตเตรท หนํวยเป็นมิลลิกรัมตํอลิตร

ปริมาณแอมโมเนีย

วิเคราะห์โดยวิธีไตเตรท หนํวยเป็นมิลลิกรัมตํอลิตร

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข๎อมูลที่ได๎จากการตรวจสอบและบันทึกไว๎ได๎นํามาวิเคราะห์เพื่อใช๎ศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังตํอไปนี้ นําข๎อมูลที่
คํานวณได๎มาวิเคราะห์ความแปรปรวน ด๎วยวิธี one way analysis of variance ทําการแปลงข๎อมูลอัตรารอดตายกํอนวิเคราะห์ด๎วย
วิธี arcsine transformation เปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ยด๎วยวิธี Duncan's new multiple range test ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 การวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติทั้งหมดใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป
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4.2 น้ําหนักตัวเฉลี่ยเป็นน้ําหนักเฉลี่ยตํอตัว (กรัม) ของปลาในแตํละชุดการทดลอง
4.3 น้ําหนักเพิ่มตํอวัน (average daily weight gain, ADG; กรัม/วัน)
น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – น้ําหนักปลาเริ่มต๎น
ADG =
ระยะเวลาการอนุบาล
4.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR; %/วัน)
SGR =

ln(น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง)–ln(น้ําหนักปลาเริ่มต๎น)
ระยะเวลาการอนุบาล

4.5 อัตรารอดตาย (survival rate, %)
จํานวนปลาที่เหลือรอดตายเมื่อสิน้ สุดการทดลอง
อัตรารอดตาย =
จํานวนปลาเมื่อเริม่ ต๎น

X 100

X 100

ผลการศึกษา
การอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ ด๎วยความหนาแนํนแตกตํางกันในระบบน้ําหมุนเวียน อัตราความหนาแนํน 1, 2 และ 4
ตัวตํอลิตร ลูกปลาหนวดพราหมณ์ มีนา้ํ หนักเริ่มต๎นเฉลี่ย 20.390.05 มิลลิกรัม ความยาวเฉลี่ย 15.010.06 มิลลิเมตร อนุบาล
ลูกปลาหนวดพราหมณ์ด๎วยอาร์ทีเมียตัวเต็มวัย วันละ 4 ครั้ง เวลา 08.30 น. 13.00 17.30และ 22.00 น. โดยให๎กินจนอิ่ม รวม
ระยะเวลาประมาณ 30 วัน หรือลูกปลามีความยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร มีผลการทดลองดังนี้
1. น้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย
การอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ ด๎วยความหนาแนํนแตกตํางกันในระบบน้ําหมุนเวียน อัตราความหนาแนํน 1, 2 และ 4
ตัว ตํอ ลิต ร พบวํา มีคําน้ําหนักสุดท๎ายเฉลี่ย เทํา กับ 232.6319.98, 224.0814.72 และ 224.3513.35 มิลลิกรัม ตามลําดับ
เมื่อวิเคราะห์ท างสถิติ พบวํา ลูกปลาหนวดพราหมณ์ มีน้ําหนักสุดท๎ายเฉลี่ยแตกตํา งกัน อยํา งไมํมีนัย สํา คัญ ทางสถิติ (p>0.05)
(ตารางที่ 1)
2. ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย
การอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ ด๎วยความหนาแนํนแตกตํางกันในระบบน้ําหมุนเวียน อัตราความหนาแนํน 1, 2 และ 4
ตัว ตํอ ลิต ร พบวํา มีคําความยาวสุดท๎ายเฉลี่ย เทํากับ 35.680.41, 35.770.86 และ 34.391.11 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อ
วิเ คราะห์ ท างสถิ ติ พบวํา ลู ก ปลาหนวดพราหมณ์ มี ค วามยาวสุ ด ท๎ า ยเฉลี่ ย แตกตํ า งกั น อยํ า งไมํมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p>0.05)
(ตารางที่ 1)

- 115 ตารางที่ 1 ผลการศึกษาลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่อนุบาลในตู๎ทดลองด๎วยอัตราความหนาแนํนแตกตํางกันในระบบน้ําหมุนเวียน
อัตราความหนาแนํน 1, 2 และ 4 ตัวตํอลิตร เป็นระยะเวลา 30 วัน
คําเฉลี่ย

อัตราความหนาแนํน (ตัวตํอลิตร)

1
2
3
น้ําหนักเริ่มต๎น (มิลลิกรัม)
20.41±0.20a
20.33±0.56a
20.42±0.43a
ความยาวเริ่มต๎น (มิลลิเมตร)
14.99±0.18a
15.08±0.31a
14.98±0.27a
น้ําหนักสุดท๎าย (มิลลิกรัม)
232.63±19.98a
224.08±14.72a
224.35±13.35a
ความยาวสุดท๎าย (มิลลิเมตร)
35.68±0.41a
35.77±0.86a
34.39±1.11a
น้ําหนักเพิ่มตํอวัน (มิลลิกรัมตํอวัน)
7.07±0.66a
6.79±0.48a
6.80±0.45a
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอร์เซ็นต์ตํอวัน)
8.10±0.27a
8.00±0.18a
7.99±0.22a
อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์)
90.00±3.75a
88.89±3.94a
89.86±0.87a
หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตํางกันตามแนวนอนแสดงวํามีความแตกตํางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
3. น้าหนักเพิ่มต่อวัน
การอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ ด๎วยความหนาแนํนแตกตํางกัน ในระบบน้ําหมุนเวียน อัตราความหนาแนํน 1, 2
และ 4 ตัวตํอลิต ร พบวํา มีคําน้ําหนักเพิ่มตํอวันเทํากับ 7.070.66, 6.790.48 และ 6.800.45 มิลลิกรัม/วัน ตามลําดับ เมื่อ
วิเคราะห์ทางสถิติ พบวํา ลูกปลาหนวดพราหมณ์ มีน้ําหนักเพิ่มตํอวันแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)
4. อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ
การอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ ด๎วยความหนาแนํนแตกตํางกัน ในระบบน้ําหมุนเวียน อัตราความหนาแนํน 1, 2
และ 4 ตัว ตํอ ลิต ร พบวํา มีคําอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเทํากับ 8.100.27, 8.000.18 และ 7.990.22 เปอร์เซ็นต์ตํอวัน
ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบวํา ลูกปลาหนวดพราหมณ์ มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)
5. อัตราการรอดตาย
การอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ ด๎วยความหนาแนํนแตกตํางกัน ในระบบน้ําหมุนเวียน อัตราความหนาแนํน 1, 2
และ 4 ตัว ตํอ ลิต ร พบวํา มีคําอัตราการรอดตาย เทํากับ 90.003.75, 88.893.94 และ 89.860.87 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบวํา ลูกปลาหนวดพราหมณ์ มีอัตราการรอดตายแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
(ตารางที่ 1)
6. คุณภาพน้า
คุณภาพน้ําระหวํางทดลองพบวําปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํามีคําอยูํในชํวง 6.0-7.9 มิลลิกรัมตํอลิตร ความเป็นกรด
เป็นดํางมีคําอยูํในชํวง 7.5-8.5 ความเป็นดํางของน้ํา 37-69 มิลลิกรัมตํอลิตร ความกระด๎างของน้ํามีคําอยูํในชํวง 110-136 มิลลิกรัม
ตํอลิตร อุณหภูมิน้ํามีคําอยูํในชํวง 28.0-30.5 องศาเซลเซียส และแอมโมเนียรวมมีคําอยูํในชํวง 0.0-0.25 มิลลิกรัมตํอลิตร ตามลําดับ
(ตารางที่ 2)

- 116 ตารางที่ 2 คุณภาพน้ําบางประการระหวํางการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ ด๎วยความหนาแนํนแตกตํางกัน
ในระบบน้ําหมุนเวียน อัตราความหนาแนํน 1, 2 และ 4 ตัวตํอลิตร เป็นระยะเวลา 30 วัน
อัตราความหนาแนํน (ตัวตํอลิตร)
คุณภาพน้ํา
บํอกรองน้ํา
1
2
4
ออกซิเจนที่ละลายน้ํา (มิลลิกรัมตํอลิตร)
6.0-7.9
6.0-7.9
6.0-7.9
6.0-7.9
ความเป็นกรดเป็นดําง
7.5-8.5
7.5-8.5
7.5-8.5
7.5-8.5
ความเป็นดําง (มิลลิกรัมตํอลิตร)
37-69
46-67
45-69
40-67
ความกระด๎างเป็นดําง (มิลลิกรัมตํอลิตร)
110-136
112-136
112-136
112-136
อุณหภูมินา้ํ (องศาเซลเซียส)
28.0-30.5
28.0-30.5
28.0-30.5
28.0-30.5
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมตํอลิตร)
0.00-0.25
0.00-0.25
0.00-0.25
0.00-0.25
สรุปและวิจารณ์ผล
การอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ ด๎วยความหนาแนํนแตกตํางกัน ในระบบน้ําหมุนเวียน อัตราความหนาแนํน
1, 2 และ 4 ตัว ตํอ ลิต ร อนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ด๎วยอาร์ทีเมียตัวเต็มวัย วันละ 4 ครั้ง เวลา 08.30 น. 13.00 17.30 และ
22.00 น. โดยให๎กินจนอิ่ม เมื่อสิ้นสุดการทดลองระยะเวลา 30 วัน พบวําลูกปลาหนวดพราหมณ์ มีคําน้ําหนักสุดท๎ายเฉลี่ย เทํากับ
232.6319.98, 224.0814.72 และ 224.3513.35 มิลลิกรัม มีคําความยาวสุดท๎ายเฉลี่ย เทํากับ 35.680.41, 35.770.86
และ 34.391.11 มิลลิเมตร มีคําน้ําหนักเพิ่มตํอวันเทํากับ 7.070.66, 6.790.48 และ 6.800.45 มิลลิกรัม/วัน มีคําอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะเทํากับ 8.100.27, 8.000.18 และ 7.990.22 เปอร์เซ็นต์ตํอวัน และมีคําอัตราการรอดตาย เทํากับ
90.003.75, 88.893.94 และ 89.860.87 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบวํา น้ําหนักสุดท๎ายเฉลี่ย ความยาว
สุดท๎ายเฉลี่ย น้ําหนักเพิ่มตํอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการรอดตาย ทุกชุดการทดลองแตกตํางกันอยํางไมํมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
คุณภาพของน้ําระหวํางการทดลองมีความเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตว์น้ํา ซึ่งสอดคล๎องกับมั่นสินและไพพรรณ
(2544) รายงานวําคุณภาพน้ําที่เหมาะสมสําหรับสัตว์น้ํา ควรมีความเป็นกรดเป็นดํางอยูํในชํวง 6.5-9.0 ความเป็นดํางของน้ําไมํน๎อย
กวํา 20-40 มิลลิกรัมตํอลิตร แอมโมเนียไมํควรเกิน 0.12-1.43 มิลลิกรัมตํอลิตร (ที่ความเป็นกรดเป็นดําง 7.5-9.0 และอุณหภูมิ
25-30 องศาเซลเซียส) ออกซิเจนที่ละลายน้ําไมํต่ํากวํา 3 มิลลิกรัมตํอลิตร
จากการทดลองครั้งนี้ การอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ ด๎วยความหนาแนํนแตกตํางกันในระบบน้ําหมุนเวียน
อัตราความหนาแนํน 1, 2 และ 4 ตัวตํอลิตร อนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ด๎วยอาร์ทีเมียตัวเต็มวัย วันละ 4 ครั้ง โดยให๎กินจนอิ่ม
พบวําลูกปลาหนวดพราหมณ์ทุกชุดการทดลองมีอัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายไมํแตกตํางกัน และมีคุณภาพน้ําที่
เหมาะสมตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 30 วัน(พบวํามีคําออกซิเจนสูงและมีปริมาณแอมโมเนียน๎อยมากตลอดการทดลอง) การอนุบาล
ลูกปลาหนวดพราหมณ์ด๎วยระบบน้ําหมุนเวียน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะชํวยให๎การอนุบาลลูกปลาโดยใช๎อัตราความหนาแนํนสูง
มีการเจริญเติบโตดี และมีอัตราการรอดตายสูง
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9. อาหารมีชวี ติ ที่เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส้น) วัยอ่อน
ชิดชนก นิยมไทย
ประสิทธิ์ นิยมไทย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอุทัยธานี
คานา
ปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น) Polynemus longipectoralis (Weber&de Beaufort, 1922 ) เป็นปลาน้ําจืดที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทยจัดอยูํในครอบครัว Polynemide (Weber & de Beaufort, 1922) ปลาใน
ครอบครัวนี้อาศัยอยูํในทะเล เว๎นแตํปลาหนวดพราหมณ์ที่เข๎ามาในน้ําจืด ซึ่งพอสังเกตได๎จากครีบอก ที่แบํงออกเป็น 2 สํวนสํวนบน
เหมือนครีบอกของปลาธรรมดาอื่นๆ แตํสํวนลํางแบํงเป็นเส๎น ๆ มากบ๎างน๎อยบ๎างจาก 3 ถึง 14 เส๎น ตามชนิดของปลา ปลาชนิดนี้มี
หนวดที่อก 7 เส๎น ซึ่งยาวไมํเทํากัน โดย 3 เส๎น ตอนบนดูเหมือนจะยาวเป็น 2 เทําของลําตัว ทั้งตัวเล็กและตัวใหญํมีสีเหลืองหลัง
เทาหรือเขียวพบในแมํน้ําเจ๎าพระยา แมํน้ําบางปะกงและในลําน้ําที่ไหลสูํอําวไทย (สมโภชน์และกาญจนรี, 2543) และพบปลา
หนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น) ที่แมํน้ําสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ปลาหนวดพราหมณ์ เป็นปลาที่กําลังได๎รับความนิยมสําหรับผู๎ที่
เลี้ยงปลาสวยงาม เนื่องจากเป็นปลาที่มีรูปทรงสวยงาม หนวดยาวพริ้วสวยเวลาวํายน้ํา ทําให๎ ปัจจุบันปลาหนวดพราหมณ์ เป็นปลาที่
ตลาดปลาสวยงามมีความต๎องการมากเกษตรกรที่จับได๎จากธรรมชาติ โดยเฉพาะในแมํน้ําสะแกกรังและแมํน้ํา เจ๎าพระยา จะจับปลา
หนวดพราหมณ์(หนวด 7 เส๎น) จากธรรมชาติสํงให๎พํอค๎าปลาสวยงามที่สํงออกยังตํางประเทศโดยตรง ซึ่งปัจจุบันปลาหนวดพราหมณ์
มีแนวโน๎มวําจะมีปริมาณลดลงมาก เนื่องจากสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไปมาโดยเฉพาะบางปีที่แหลํงน้ํามีความแห๎งแล๎งมาก
แมํน้ําตื้นเขินทําให๎จํานวนปลาหนวดพราหมณ์ลดน๎อยลงและการทําการประมงที่เกินกําลังผลิตในแหลํงน้ําของชาวประมง ปัจจุบัน
พํอแมํพันธุ์ปลาหนวดพราหมณ์ยังไมํสามารถที่จะเพาะพันธุ์จากบํอเลี้ยงได๎ ลูกปลาได๎จากการเพาะพันธุ์จากพํอแมํพันธุ์ที่รวบรวมจาก
แหลํงน้ําธรรมชาติ ดังนั้นจึงประสบปัญหาด๎านการอนุบาล ลูกปลาที่ได๎ยงั มีอัตรารอดต่ํา อีกทั้งยังขาดข๎อมูลด๎านการศึกษาการอนุบาล
ลูกปลาให๎มีอัตรารอดสูง ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุทัยธานีจึงทําการศึกษาชนิดของอาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูก
ปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น) วัยอํอนให๎มีอัตรารอดสูงขึ้น เพื่อชํวยลดต๎นทุนการผลิต รวมทั้งเป็นแนวทางการจัดการด๎านการ
เพาะเลี้ยงทางหนึ่งที่มีประสิทธิ ภาพเพื่อให๎สามารถผลิตลูกปลาหนวดพราหมณ์ ปลํอยคืนสูํธรรมชาติ และสํงเสริมเกษตรกรเพื่อ
เพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ตํอไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาชนิดของอาหารมีชีวิตที่เหมาะสมตํอการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น) วัยอํอนเพื่อให๎มีอัตรา
เจริญเติบโต และอัตรารอดสูง
วิธีดาเนินการ
1. การวางแผนการทดลอง : แบํงการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง
การทดลองที่ 1 ชนิ ดของอาหารมีชี วิตที่เหมาะสมในการอนุ บาลลู กปลาหนวดพราหมณ์( หนวด7 เส้ น) วัยอ่ อ น
ระยะแรก จากอาหารมีชีวิต 4 ชนิด
1.1 ทําการศึกษาปริมาณอาหารที่ปลากินโดยให๎อาหารในปริมาณที่มากเกินพอตํอความต๎องการของลูกปลา โดยปรับปริมาณ
การให๎อาหารอาหารมีชีวิตทุก 5 วัน จนสิ้นสุดการทดลอง
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ทดลอง แตํละชุดการทดลองมี 4 ซ้ํา ให๎อาหารมีชีวิตแตกตํางกัน 4 ชนิด ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1
พารามีเซียม
ชุดการทดลองที่ 2
โรติเฟอร์น้ําจืด
ชุดการทดลองที่ 3
ไรแดง (กรองด๎วยถุงกรองแพลงก์ตอนขนาด 60 ไมครอน)
ชุดการทดลองที่ 4
อาร์ทีเมียวัยอํอน
1.3 เตรียมตู๎กระจกขนาด 23 x 33 x 24 เซนติเมตร จํานวน 16 ตู๎ เติมน้ําสะอาดที่ผํานการพักไว๎แล๎วประมาณ 7 - 15 วัน
ให๎ได๎ระดับ 20 เซนติเมตร ปริมาตรน้ํา 15.18 ลิตรโดยกรองน้ําผํานถุงกรองแพลงก์ตอนขนาด 40 ไมครอนใสํหัวทรายในตู๎ทดลองตู๎ละ
1 หัว ให๎อากาศตลอดเวลา
1.4 เตรียมอาหารมีชีวิตได๎แกํ พารามี เซียม โรติเฟอร์น้ําจืด ไรแดง และอาร์ทีเมีย ให๎เพียงพอสําหรับการอนุบาลลูกปลา
หนวดพราหมณ์(หนวด 7 เส๎น) วัยอํอน
1.5 วิธีการทดลอง
1.5.1 ปลาทดลอง
รวบรวมพํอแมํพันธุ์ปลาในแมํน้ําสะแกกรัง อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในชํวงเดือน
มกราคม 55- มีนาคม55 โดยใช๎เครื่องมือขํายขนาดชํองตา 3-4 เซนติเมตร กว๎างประมาณ 2 เมตร ยาว 100 เมตร ในชํวงเวลา
15.00-18.00 น. คัดเลือกพํอแมํพันธุ์ที่มีลักษณะแข็งแรงและสมบูรณ์เพศ พํอพันธุ์เมื่อรีดหรือสัมผัสที่ท๎องเบาๆจะมีน้ําเชื้อสีขาวขุํน
ไหลออกมาจากชํองเพศ แมํพันธุ์ท๎องอูมเปุงผนังท๎องบางและนิ่ม ชํองเพศขยายมีสีแดงเข๎ม แสดงวําปลามีความพร๎อมนําพํอแมํพันธุ์
ปลามาดําเนินการเพาะพันธุ์โดยวิธีผสมเทียมคือ รีดไขํผสมกับน้ําเชื้อ ล๎างสิ่งสกปรกที่ติดมากับไขํประมาณ 2 ครั้ง จากนั้นนําไขํที่
ได๎รับการผสมแล๎วมาฟักในตู๎กระจก ขนาด 45x 90 x 45 เซนติเมตร
1.5.2 เตรียมลูกปลาหนวดพราหมณ์(หนวด 7 เส๎น)วัยอํอนที่เพาะพันธุ์รุํนเดียวกัน ซึ่ง yolk sac เริ่มยุบ (อายุ
ประมาณ 3 วัน) สุํมลงตู๎ทดลอง ในอัตราตู๎ละ 20 ตัว ทําการทดลองระยะเวลาประมาณ 20 วัน
1.6 การจัดการทดลอง
1.6.1 อนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์โดยให๎อาหารมีชีวิตปริมาณเทํากับการทดลองเบื้องต๎นในการกินอาหารของปลา
แตํละตัว (ผลการศึกษาจากข๎อ 1.1 วันละ 5 ครั้ง เวลา 08.30, 12.00, 15.30, 19.00 และ 22.30 น. เก็บข๎อมูลโดยชั่งน้ําหนัก
(น้ําหนักเปียกของลูกปลาโดยซับน้ําให๎แห๎งกํอนชั่งน้ําหนั กจํานวน 20 ตัวตํอครั้ง จํานวน 5 ครั้ง ด๎วยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนํง)
วัดความยาว (Total lengthโดยใช๎เวอร์เนีย) ของลูกปลาเมื่อเริ่มต๎นทดลอง และสิ้นสุดการทดลอง และตรวจสอบอัตรารอดของปลา
ทดลองทุก 5 วัน บันทึกปริมาณอาหารมีชีวิตที่ให๎ทุกครั้งตลอดการทดลอง ดูดตะกอนเปลี่ยนถํายน้ําในตู๎ทดลองประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์
ของปริมาตรน้ําทั้งหมดกํอนให๎อาหารมื้อเช๎าทุกวัน
1.6.2 ทําการศึกษาขนาดของปากปลาและขนาดอาหารที่ปลากินโดยเก็บตัวอยํางลูกปลามาทําการวัดขนาดปากและ
ขนาดอาหารมีชีวิตในกระเพาะของปลาด๎วยกล๎องจุลทรรศน์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองโดยวิธีของ Shirota (1970) โดยใช๎กล๎องจุลทรรศน์
กําลังขยายสูง ทําการวัดขนาดความกว๎างของปากปลาจํานวน 10 ตัวตํอครั้ง วัดความยาวของขากรรไกรบนแล๎วนํามาคํานวณหา
ความกว๎างปากจากสูตร
สูตร

D = 2 AB
D = ความกว๎างของปากลูกปลาจากขากรรไกรบนถึงขากรรไกรลําง (มิลลิเมตร)
AB = ความยาวของขากรรไกรบน (มิลลิเมตร)
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ปรับเปลี่ยนชนิดของอาหารมีชีวิตตามช่วงอายุของลูกปลาที่เหมาะสม
วิธีการทดลอง
2.1 นําผลการทดลองจากการทดลองที่ 1 มาทําการวางแผนการทดลองปรับเปลี่ยนชนิดของอาหารมีชีวิต โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุํมตลอด (Complete randomized design) แตํละชุดการทดลองมี 4 ซ้ํา เชํน
ชุดการทดลองที่ พารามีเซียม โรติเฟอร์น้ําจืด
ไรแดง
อาร์ทีเมียวัยตัวเต็มวัย
1
1-5
3-7
5-15
13-20
2
1-7
5-9
7-15
13-20
3
1-9
7-11
9-18
16-20
จํานวนชุดการทดลองและระยะเวลาที่จะทดลองปรับเปลี่ยนอาหารมีชีวิตมาจากผลการทดลองที่ 1
2.2 ทดลองในตู๎กระจกขนาด 23 x 33 x 24 เซนติเมตร เติมน้ําสะอาดที่ผํานการพักไว๎แล๎วประมาณ 7 - 15 วัน ให๎ได๎ระดับ
20 เซนติเมตร ปริมาตรน้ํา 15.18 ลิตร โดยกรองน้ําผํานถุงกรองแพลงก์ตอนขนาด 40 ไมครอน ใสํหัวทรายในตู๎ทดลองตู๎ละ 1 หัว
ให๎อากาศตลอดเวลา
2.3 เตรียมอาหารมีชีวิตได๎แกํ พารามีเซียม โรติเฟอร์น้ําจืด ไรแดง และอาร์ทีเมียตัวเต็มวัย ให๎เพียงพอสําหรับการอนุบาล
ลูกปลาหนวดพราหมณ์วัยอํอน
2.4 เตรียมลูกปลาหนวดพราหมณ์วัยอํอนที่เพาะพันธุ์รุํนเดียวกัน ซึ่ง yolk sac เริ่มยุบ(อายุประมาณ 3 วัน) นํามาสุํมนับลง
ตู๎ทดลองตู๎ละ 20 ตัว ทําการทดลองที่ 2 เป็นระยะเวลาประมาณ 20 วัน
2.5 การจัดการทดลอง อนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์โดยให๎อาหารตามแผนการทดลองที่วางไว๎ วันละ 5 ครั้ง เวลา
08.30, 12.00, 15.30, 19.00 และ 22.30 น. การปรับเปลี่ยนชนิดอาหารมีชีวิตที่เหมาะสม โดยปรับลดปริมาณอาหารมีชีวิตชนิดแรก
ลงเป็นเวลา 2 วัน โดยวันแรกปรับลดอาหารมีชีวิตที่เหมาะสมชนิดแรกลง 50 เปอร์เซ็นต์ วันที่ 2 ปรับลดอาหารมีชีวิตที่เหมาะสม
ชนิดแรกลง 75 เปอร์เซ็นต์ วันที่ 3 เปลี่ยนเป็นให๎อาหารมีชีวิตที่เหมาะสมชนิดที่ 2 ตํอไป เก็บข๎อมูลโดยชั่งน้ําหนัก(น้ําหนักเปียกของ
ลูกปลาโดยซับน้ําให๎แห๎งกํอนชั่งน้ําหนักจํานวน 20 ตั วตํอครั้ง จํานวน 5 ครั้ง ด๎วยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนํง) วัดความยาว
(Total lengthโดยใช๎เวอร์เนีย) ของลูกปลาเมื่อเริ่มต๎นทดลอง หลังทดลอง (ชั่งน้ําหนักเปียกของลูกปลาแตํละตัวเมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง) และ ดูดตะกอนเปลี่ยนถํายน้ําในตู๎ทดลองประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ําทั้งหมด กํอนให๎อาหารมื้อเช๎าทุกวัน
2.6 เตรียมอาหารมีชีวิตได๎แกํ พารามีเซียม ไรแดงขนาดเล็ก อาร์ทีเมียวัยอํอนและโรติเฟอร์น้ําจืด สําหรับการอนุบาลลูก
ปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น) วัยอํอน
2.7 เก็บตัวอยํางไรแดง อาร์ทีเมีย และโรติเฟอร์น้ํา จืด สํงตรวจวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมีด๎วยวิธีมาตรฐาน (AOAC,
1990) องค์ประกอบที่วิเคราะห์ได๎แกํ โปรตีน ไขมัน เถ๎า ความชื้น และใยอาหาร สํวนคํา Nitrogen free extraction (NFE)
ใช๎วิธีการคํานวณดังนี้
% NFE = 100 - (% โปรตีน + %ไขมัน + % เยื่อใย + % เถ๎า + %ความชื้น)
2.8 ทําการศึกษาขนาดของปากปลาและขนาดอาหารที่ปลากินโดยอนุบาลลูกปลาอีก 1 ตู๎ และเก็บตัวอยํางลูกปลาวันละ
10 ตัว มาทําการวัดขนาดปากและขนาดอาหารมีชีวิตในกระเพาะของปลาด๎วยกล๎องจุลทรรศน์ ทุก 5 วัน โดยวิธีของ Shirota (1970)
โดยใช๎กล๎องจุลทรรศน์กําลังขยายสูง ทําการวัดขนาดความกว๎างของปากปลาจํานวน 10 ตัวตํอครั้ง วัดความยาวของขากรรไกรบน
แล๎วนํามาคํานวณหาความกว๎างปากจากสูตร
สูตร D
= 2 AB
D
= ความกว๎างของปากลูกปลาจากขากรรไกรบนถึงขากรรไกรลําง (มิลลิเมตร)
AB
= ความยาวของขากรรไกรบน (มิลลิเมตร)

- 121 3 . ตรวจสอบคุณสมบัติของน้า ทําการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ําทุกๆ สัปดาห์ โดย
- อุณหภูมิของน้ํา ใช๎เทอร์โมมิเตอร์แบบแทํงแก๎ว
- ความเป็นกรด - ดําง โดยใช๎ pH – meter
- ความกระด๎างของน้ํา (hardness)
- ความเป็นดําง (Alkalinity)
- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา
- แอมโมเนีย, ไนไตรท์
- ความกระด๎างของน้ํา(hardness),ความเป็นดําง(Alkalinity),ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําและแอมโมเนีย, ไนไตรท์
ตามวิธีที่อ๎างถึงโดยไมตรีและจารุวรรณ (2528)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล นําข๎อมูลการชั่งน้ําหนักและวัดความยาวของลูกปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น) วัยอํอน เมื่อเริ่มต๎น และ
สิ้นสุดการทดลองเพื่อใช๎คํานวณหาคํา Parameter การเจริญเติบโตของลูกปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น ) วัยอํอน ตามวิธีของ
วิมล (2536) ดังนี้
1. น้ําหนักเพิ่มตํอวัน (กรัม / ตัว / วัน)
Daily weight gain = (น้ําหนักปลาเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง - น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มต๎น)
จํานวนวันที่ใช๎ทดลอง
2. อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific growth rate) (% / วัน)
SGR (%/วัน)

= (ln น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง - ln น้ําหนักปลาเริ่มต๎น)
จํานวนวันที่ใช๎ทดลอง

3. ความยาวเพิ่ม (%)

= (ความยาวเมื่อสิ้นสุดการทดลอง-ความยาวเริ่มต๎น)x100
ความยาวเริ่มต๎น

4. อัตรารอด (%)

= (จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง / จํานวนปลาเริ่มต๎น) x 100

นําข๎อมูลที่ได๎ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ยโดยใช๎วิธี Duncan’s new
multiple range test ด๎วยโปรแกรม SPSS for windows version 10.01
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ขนาดของอาหารมีชีวิตที่ใช้ในการทดลอง
พารามิเซียม
โรติเฟอร์น้ําจืด
ไรแดงวัยอํอน
ไรแดง
อาร์ทีเมียแรกฟัก
อาร์ทีเมียตัวเต็มวัย

มีขนาดกว๎าง 10-20 ไมครอน ยาว 30-50 ไมครอน
มีขนาดกว๎าง 45-250 ไมครอน ยาว 100-500 ไมครอน
กรองผํานผ๎ากรองขนาด 60 ไมครอน มีขนาด 0.22-0.35 มิลลิเมตร
มีขนาด 0.4-1.8 มิลลิเมตร
มีขนาดกว๎าง 0.14-0.18 มิลลิเมตร ยาว 0.4-0.52 มิลลิเมตร
มีขนาดกว๎าง 3.0-4.0 มิลลิเมตร ยาว 7.0- 15.0 มิลลิเมตร

คุณสมบัติของอาหารมีชีวิตที่เหมาะสมกับสัตว์น้าวัยอ่อน
โปรตีน (%) ไขมัน (%) คาร์โบไฮเดรต (%)
ไรแดง
74.09
12.50
10.19
อาร์ทีเมียวัยอํอน
52.2
18.9
14.8
อาร์ทีเมียโตเต็มวัย
56.4
11.8
12.1
ที่มา(http://gotoknow.org/invert/2005/9/20)

เถ๎า (%)
3.47(สันทนา,2529)
9.7
17.4

ผลการศึกษาการทดลองที่ 1 การศึกษาอาหารมีชีวิตที่เหมาะสมตํอการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น)
วัยอํอน ระยะแรก ได๎แกํ พารามิเซียม โรติเฟอร์น้ําจืด ไรแดง และอาร์ทีเมียวัยอํอน โดยลูกปลาที่เริ่มทดลองมีน้ําหนักเริ่มต๎นเฉลี่ย
0.4 มิลลิกรัม มีความยาวเฉลี่ย 2.90 มิลลิเมตร ศึกษาเป็นระยะเวลา 20 วัน มีผลการศึกษาดังนี้
น้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย (มิลลิกรัม)
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําลูกปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น) มีน้ําหนักสุดท๎ายเฉลี่ย เทํากับ 0, 0.55+0.64,
16.66+4.71และ12.53+1.48 มิลลิกรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์คําทางสถิติ พบวํา ลูกปลาหนวดพราหมณ์ ที่อนุบาลด๎วยไรแดง
น้ําหนักสุดท๎ายเฉลี่ยแตกตํางกับลูกปลาหนวดพราหมณ์ ที่อนุบาลด๎วยพารามิเซียม โรติเฟอร์น้ําจืด และอาร์ทีเมียวัยอํอน อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลการศึ ก ษาอาหารมี ชีวิ ต ที่ เ หมาะสมตํ อ การอนุ บ าลลู ก ปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎ น ) วั ย อํ อ นระยะแรก
การทดลองที่ 1 เป็นระยะเวลา 20 วัน
ชุดการทดลอง (ระยะแรก)
พารามีเซียม
โรติเฟอร์น้ําจืด
ไรแดง
อาร์ทีเมียวัยอํอน
น้ําหนักเริ่มต๎น (มิลลิกรัม)
0.4
0.4
0.4
0.4
ความยาวเริ่มต๎นเฉลี่ย (มิลลิเมตร)
2.90
2.90
2.90
2.90
a
a
b
น้ําหนักสุดท๎ายเฉลี่ย (มิลลิกรัม)
0
0.55+0.64
16.66+4.71
12.53+1.48c
น้ําหนักเพิ่มตํอวัน (มิลลิกรัม/ตัว/วัน)
0a
0.02+0.02a
0.81+0.24b
0.61+0.07c
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน)
0a
2.49+2.92a
18.48+1.52b
17.19+0.57b
ความยาวเพิ่ม (%)
0a
41.38+47.78a
369.24+58.56b
321.68+23.55b
อัตรารอด (%)
0a
8.75+10.31a
80.0+4.08b
82.5+9.57b
หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตํางกันตามแนวนอนแสดงวํามีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ (p<0.05)

- 123 น้าหนักเพิ่มต่อวัน (มิลลิกรัม/ตัว/วัน)
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําลูกปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น) มีน้ําหนักเพิ่มตํอวันเฉลี่ยเทํากับ 0, 0.02+0.02,
0.81+0.24และ0.61+0.07 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์คําทางสถิติ พบวํา ลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่อนุบาลด๎วยไรแดงมีน้ําหนักเพิ่มตํอ
วันเฉลี่ยแตกตํางกับลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่อนุบาลด๎วยพารามีเซียม โรติเฟอร์น้ําจืดและอาร์ทีเมียวัยอํอน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) (ตารางที่ 1)
อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ (Specific growth rate) (% / วัน)
เมื่อสิ้ นสุดการทดลองพบวําลู กปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น) มีอัตราการเจริญ เติบโตจําเพาะเฉลี่ยเทํากั บ
0, 2.49+2.92, 18.48+1.52และ17.19+0.57 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์คําทางสถิติ พบวํา ลูกปลาที่อนุบาลด๎วยพารามีเซียม และโร
ติเฟอร์น้ําจืด มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ( p>0.05) และลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่
อนุบาลด๎วยไรแดง และอาร์ทีเมียวัยอํอน มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ( p>0.05)
แตํลูกปลาที่อนุบาลด๎วยพารามีเซียม และโรติเฟอร์น้ําจืด มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยแตกตํางกับลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่
อนุบาลด๎วยไรแดง และอาร์ทีเมียวัยอํอนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1)
ความยาวเพิ่ม (%)
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําลูกปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น) มีความยาวเพิ่ มเฉลี่ยเทํากับ 0, 41.38+47.78,
369.24+58.56 และ321.68+23.55 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์คําทางสถิติ พบวํา ลูกปลาที่อนุบาลด๎วยพารามีเซียม และโรติเฟอร์น้ํา
จืดมีความยาวเพิ่มเฉลี่ยแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ( p>0.05) และลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่อนุบาลด๎วยไรแดง และ
อาร์ทีเมียวัยอํอนมีความยาวเพิ่มเฉลี่ยแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ( p>0.05) แตํลูกปลาที่อนุบาลด๎วยพารามีเซียม และ
โรติเฟอร์น้ําจืดมีความยาวเพิ่มเฉลี่ยแตกตํางกับลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่อนุบาลด๎วยไรแดง และอาร์ทีเมียวัยอํอนอยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1)
อัตรารอด (%)
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําลูกปลาหนวดพราหมณ์(หนวด 7 เส๎น) มีอัตรารอดเฉลี่ย 0, 8.75+10.31, 80.0+4.08 และ
82.5+9.57 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์คําทางสถิติ พบวํา ลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่อนุบาลด๎วยพารามีเซียม และโรติเฟอร์น้ําจืด
มีอตั รารอดเฉลี่ยแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่อนุบาลด๎วยไรแดง และอาร์ทีเมีย
วัยอํอน มีอัตรารอดเฉลี่ยแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตํลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่อนุบาลด๎วยพารามีเซียม
และโรติเ ฟอร์ น้ําจื ด มี อัตรารอดเฉลี่ยแตกตํ างกั บลูก ปลาที่อนุ บาลด๎ วยไรแดง และอาร์ที เมีย วัยอํ อนอยํางมีนัย สําคั ญทางสถิ ติ
(p<0.05) (ตารางที่ 1)
ผลการศึกษาอัตรารอด(%) ทุก 5 วัน ตลอดการทดลองเป็นระเวลา 20 วัน
อัตรารอด (ระยะเวลาการอนุบาล 5 วัน)
เมื่อครบระยะเวลาการอนุบาล 5 วัน พบวําลู กปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น) มีอัตรารอดเฉลี่ย 86.25+11.09,
91.25+11.81, 98.75+2.50และ100+0.00 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์คําทางสถิติ พบวํา ลูกปลาหนวดพราหมณ์ ที่อนุบาลด๎วยพารา
มีเซียม โรติเฟอร์น้ําจืด และไรแดงมีอัตรารอดเฉลี่ยแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และลูกปลาหนวดพราหมณ์ ที่
อนุบาลด๎วยโรติเฟอร์น้ําจืด ไรแดงและอาร์ทีเมียวัยอํอนมีอัตรารอดเฉลีย่ แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตํลูกปลา
หนวดพราหมณ์ที่อนุบาลด๎วยอาร์ทีเมียวัยอํอนแตกตํางกับลูกปลาที่อนุบาลด๎วยพารามีเซียมอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p<0.05)
(ตารางที่ 2)
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(หนวด 7 เส๎น) วัยอํอนระยะแรก การทดลองที่ 1 เป็นระยะเวลา 20 วัน
อัตรารอด (%)
ระยะเวลาการอนุบาล
พารามีเซียม
โรติเฟอร์น้ําจืด
ไรแดง
อาร์ทีเมียวัยอํอน
5 วัน
10 วัน
15 วัน
20 วัน

86.25+11.09a
36.25+8.54a
0a
0a

91.25+11.81ab
81.25+7.5b
21.25+18.87b
8.75 +10.31a

98.75+2.50ab
91.25+6.29b
85.00+7.07c
80.00 +4.08b

100+0.00b
92.5+6.45b
88.75+10.31c
82.5+9.57b

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตํางกันตามแนวนอนแสดงวํามีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ (p<0.05)
อัตรารอด (ระยะเวลาการอนุบาล 10 วัน)
เมื่อครบระยะเวลาการอนุบาล 10 วัน พบวําลูกปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น) มีอัตรารอดเฉลี่ย 36.25+8.54,
81.25+7.5, 91.25+6.29และ92.5+6.45 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์คําทางสถิติ พบวํา ลูกปลาหนวดพราหมณ์ ที่อนุบาลด๎วยโรติ
เฟอร์น้ําจืด ไรแดงและอาร์ทีเมียวัยอํอนมีอัตรารอดเฉลี่ยแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตํแตกตํางกับลูกปลาที่
อนุบาลด๎วยพารามีเซียมอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2)
อัตรารอด (ระยะเวลาการอนุบาล 15 วัน)
เมื่ อ ครบระยะเวลาการอนุ บ าล 15 วั น พบวํ า ลู ก ปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎ น ) มี อั ต รารอดเฉลี่ ย 0 ,
21.25+18.87, 85.00+7.07 และ88.75+10.31 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์คําทางสถิติ พบวําลูกปลาที่อนุบาลด๎วยพารามีเซียม และ
โรติฟอร์น้ําจืดอัตรารอดเฉลี่ยแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่อนุบาลด๎วยไรแดงและ
อาร์ทีเมียวัยอํอนมีอัตรารอดเฉลีย่ แตกตํางกันอยํางไมํมนี ัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตํแตกตํางกับลูกปลาที่อนุบาลด๎วยพารามีเซียม
และโรติฟอร์น้ําจืดอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2)
อัตรารอด (ระยะเวลาการอนุบาล 20 วัน)
เมื่อครบระยะเวลาการอนุบาล 20 วัน พบวําลูกปลาหนวดพราหมณ์(หนวด 7 เส๎น) มีอัตรารอดเฉลี่ย 0, 8.75+10.31,
80.0+4.08 และ82.5+9.57 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์คําทางสถิติ พบวํา ลูกปลาหนวดพราหมณ์ ที่อนุบาลด๎วยพารามีเซียม และโรติ
เฟอร์น้ําจืดมีอัตรารอดเฉลี่ยแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่อนุบาลด๎วยไรแดง และ
อาร์ทีเมียวัยอํอนมีอัตรารอดเฉลี่ยแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตํลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่อนุบาลด๎วยพารามี
เซียม และโรติเฟอร์น้ําจืด มีอัตรารอดเฉลี่ยแตกตํางกับลูกปลาที่อนุบาลด๎วยไรแดง และอาร์ทีเมียวัยอํอนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 3 คําเฉลี่ยของคุณภาพน้ําในตู๎ทดลองชุดการทดลองระยะแรก เป็นระยะเวลา 20 วัน
ชุดการทดลอง (ระยะแรก)
คุณภาพน้ํา
พารามีเซียม โรติเฟอร์น้ําจืด
ไรแดง
อุณหภูมิน้ํา
25.0-28.0
25.0-28.0
25.0-28.0
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร)
5.5-7.5
5.5-7.5
5.5-7.5
ความเป็นกรดเป็นดําง
7.5-8.0
7.5-8.0
7.5-8.0
ความกระด๎าง (มิลลิกรัม/ลิตร)
75-85
75-85
75-85
ความเป็นดําง(มิลลิกรัม/ลิตร)
80-90
80-90
80-90
แอมโมเนีย (มิลลิกรัม/ลิตร)
0.009-0.03
0.009-0.03
0.009-0.03
ไนไตร์ท (มิลลิกรัม/ลิตร)
0
0
0

อาร์ทีเมียวัยอํอน
25.0-28.0
5.5-7.5
7.5-8.0
75-85
80-90
0.009-0.03
0
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เมื่อสิ้นสุดการทดลองคุณสมบัติของน้ําในตู๎ทดลองลูกปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น) ที่อนุบาลด๎วย พารามิเซียม
โรติเฟอร์น้ําจืด ไรแดง และอาร์ทีเมียวัยอํอน ระยะแรก พบวํา อุณหภูมิน้ํามีคําระหวําง 25.0-28.0 องศาเซลเซียส ออกซิเจนที่
ละลายในน้ํามีคําระหวําง 5.5-7.5 มิลลิกรัม/ลิตร ความเป็นกรดเป็นดํางมีคําระหวําง 7.5-8.0 ความเป็นดําง มีคําระหวําง 80-90
มิลลิกรัม/ลิตร ความกระด๎างมีคําระหวําง 75-85 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคําระหวําง 0.009-0.03 มิลลิกรัม/ลิตร ไนไตรท์
มีคําระหวําง 0 มิลลิกรัม/ลิตร (ตารางที่ 3)
ผลการศึกษาการทดลองที่ 2 การศึกษาอาหารมีชีวิตที่เหมาะสมตํอการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น)
วัยอํอนระยะแรกโดยวิธีการปรับเปลี่ยนชนิดของอาหารมีชีวิตตามชํวงอายุของลูกปลาที่เหมาะสม
ชุดการทดลองที่ พารามีเซียม โรติเฟอร์น้ําจืด ไรแดง
อาร์ทีเมียตัวเต็มวัย
1
1-5
3-7
5-15
13-20
2
1-7
5-9
7-15
13-20
3
1-9
7-11
9-18
16-20
โดยลูกปลาที่เริ่มทดลองมีน้ําหนักเริ่มต๎นเฉลี่ย 0.4 มิลลิกรัม มีความยาวเฉลี่ย 2.90 มิลลิเมตร ศึกษาเป็นระยะเวลา
20 วัน มีผลการศึกษาดังนี้
น้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย (มิลลิกรัม)
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําลูกปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น) มีน้ําหนักสุดท๎ายเฉลี่ย เทํากับ 18.51+4.16,
9.51+0.33 และ7.16+0.31 มิลลิกรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์คําทางสถิติ พบวํา พบวํา ลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่อนุบาลด๎วยชุด
การทดลองที่ 1 มีน้ําหนักสุดท๎ายเฉลี่ยแตกตํางกับลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่เลี้ยงด๎วยชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลองที่ 3 อยําง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่เลี้ยงด๎วยชุดการทดลองที่ 2 มีน้ําหนักสุดท๎ายเฉลี่ยแตกตํ างกันลูกปลา
หนวดพราหมณ์ที่เลี้ยงด๎วยชุดการทดลองที่ 3 อยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 4)
น้าหนักเพิ่มต่อวัน (มิลลิกรัม/ตัว/วัน)
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําลูกปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น) มีน้ําหนักเพิ่มตํอวันเฉลี่ยเทํากับ 0.91+0.18,
0.46+0.01และ0.34+0.01 มิลลิกรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์คําทางสถิติ พบวํา ลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่อนุบาลด๎วยชุดการ
ทดลองที่ 1 มีน้ําหนักเพิ่มตํอวันเฉลี่ยแตกตํางกับลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่เลี้ยงด๎วยชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลองที่ 3 อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่เลี้ยงด๎วยชุดการทดลองที่ 2 มีน้ําหนักเพิ่มตํอวันเฉลี่ยแตกตํางกันลูกปลา
หนวดพราหมณ์ที่เลี้ยงด๎วยชุดการทดลองที่ 3 อยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 4)
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วัยอํอนระยะแรก การทดลองที่ 2 เป็นระยะเวลา 20 วัน
ชุดการทดลอง
1
2
พารามิเซียม 1-5 วัน
โรติเฟอร์น้ําจืด 3-7 วัน
ไรแดง 5-15 วัน
และอาร์ทเี มียตัวเต็มวัย
13-20วัน

พารามิเซียม 1-7 วัน
โรติเฟอร์น้ําจืด 5-9 วัน
ไรแดง 7-15 วัน
และอาร์ทเี มียตัวเต็มวัย
13-20 วัน

3
พารามิเซียม 1-9 วัน
โรติเฟอร์น้ําจืด 7-11 วัน
ไรแดง 9-18 วัน
และอาร์ทีเมียตัวเต็มวัย
16-20 วัน

น้ําหนักเริ่มต๎น (มิลลิกรัม)
0.4
0.4
0.4
ความยาวเริ่มต๎นเฉลี่ย (มิลลิเมตร)
2.90
2.90
2.90
a
b
น้ําหนักสุดท๎ายเฉลีย่ (มิลลิกรัม)
18.51+4.16
9.51+0.34
7.16+0.32b
น้ําหนักเพิ่มตํอวัน (มิลลิกรัม / ตัว / วัน)
0.91+0.18 a
0.46+0.01b
0.34+0.01b
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน)
19.08+1.07a
15.84+0.18b
14.42+0.23c
ความยาวเพิ่ม (%)
385.84+37.42a
290.82+7.65b
231.02+6.08c
อัตรารอด (%)
85.0+10.80a
81.25+7.50a
75.0+17.80a
หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตํางกันตามแนวนอนแสดงวํามีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ (p<0.05)
อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ (Specific growth rate) (% / วัน)
เมื่อสิ้ นสุดการทดลองพบวําลู กปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น) มีอัตราการเจริญ เติบโตจําเพาะเฉลี่ยเทํากั บ
19.08+0.93, 15.84+0.15 และ 14.42+0.02 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์คําทางสถิติ พบวํา ลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่อนุบาลด๎วยชุด
การทดลองที่ 1 มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยแตกตํางกับลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่เลี้ยงด๎วยชุดการทดลองที่ 2 และชุดการ
ทดลองที่ 3 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่เลี้ยงด๎วยชุดการทดลองที่ 2 มีอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะเฉลี่ยแตกตํางจากลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่เลี้ยงด๎วยชุดการทดลองที่ 3 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 4)
ความยาวเพิ่ม (%)
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําลูกปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น) มีความยาวเพิ่มเฉลี่ยเทํากับ0, 885.28+65.73,
692.58+13.43 และ571.30+10.68 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์คําทางสถิติ พบวํา ลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่อนุบาลด๎วยชุดการทดลอง
ที่ 1 มีความยาวเพิ่มเฉลี่ยแตกตํางกับลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่เลี้ยงด๎วยชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลองที่ 3 อยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ (p<0.05) และลู ก ปลาหนวดพราหมณ์ ที่ เ ลี้ ย งด๎ ว ยชุ ด การทดลองที่ 2 มี ค วามยาวเพิ่ มเฉลี่ ย แตกตํ า งจากลู ก ปลา
หนวดพราหมณ์ที่เลี้ยงด๎วยชุดการทดลองที่ 3 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 4)
อัตรารอด (%)
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําลูกปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น) มีอัตรารอดเฉลี่ย 85.0+9.35, 81.25+6.50 และ
75.0+15.41 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์คําทางสถิติ พบวํา ลูกปลาหนวดพราหมณ์ที่อนุบาลด๎วยชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2
และชุดการทดลองที่ 3 มีอัตรารอดเฉลี่ยแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 4)

- 127 ผลการศึกษาขนาดปากลูกปลาหนวดพราหมณ์ ระยะเวลาการอนุบาล 20 วัน
ลูกปลาหนวดพราหมณ์ อายุ 3 วัน (เริ่มต๎นการอนุบาล) มีความกว๎างของปาก เทํากับ 0.44+0.05 มิลลิเมตร
ลูกปลาหนวดพราหมณ์ อายุ 8 วัน (ระยะเวลาการอนุบาล 5 วัน) มีความกว๎างของปาก เทํากับ 0.76+0.09 มิลลิเมตร
ลูกปลาหนวดพราหมณ์ อายุ 13 วัน (ระยะเวลาการอนุบาล 5 วัน) มีความกว๎างของปาก เทํากับ 1.06+0.16 มิลลิเมตร
ลูกปลาหนวดพราหมณ์ อายุ 18 วัน (ระยะเวลาการอนุบาล 5 วัน) มีความกว๎างของปาก เทํากับ 1.57+0.19 มิลลิเมตร
ลูกปลาหนวดพราหมณ์ อายุ 23 วัน (ระยะเวลาการอนุบาล 5 วัน) มีความกว๎างของปาก เทํากับ 1.99+0.32 มิลลิเมตร
ตารางที่ 5 คําเฉลี่ยของคุณภาพน้ําในตู๎ทดลองชุดการทดลองที่2 เป็นระยะเวลา 20 วัน
ชุดการทดลอง
1
2
พารามิเซียม 1-5 วัน
พารามิเซียม 1-7 วัน
คุณภาพน้ํา
โรติเฟอร์น้ําจืด 3-7 วัน
โรติเฟอร์น้ําจืด 5-9 วัน
ไรแดง 5-15 วัน
ไรแดง 7-15 วัน
และอาร์ทีเมียตัวเต็มวัย
และอาร์ทีเมียตัวเต็มวัย
13-20วัน
13-20 วัน

3
พารามิเซียม 1-9 วัน
โรติเฟอร์น้ําจืด 7-11 วัน
ไรแดง 9-18 วัน
และอาร์ทีเมียตัวเต็มวัย
16-20 วัน

อุณหภูมินา้ํ

25.0-28.0

25.0-28.0

25.0-28.0

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา
(มิลลิกรัม/ลิตร)

5.0-7.5

5.0-7.5

5.0-7.5

ความเป็นกรดเป็นดําง

7.5-8.0

7.5-8.0

7.5-8.0

ความกระด๎าง(มิลลิกรัม/ลิตร)

75-85

75-85

75-85

ความเป็นดําง(มิลลิกรัม/ลิตร)

80-90

80-90

80-90

แอมโมเนีย(มิลลิกรัม/ลิตร)

0.009-0.05

0.009-0.05

0.009-0.05

ไนไตรท์ (มิลลิกรัม/ลิตร)

0

0

0

คุณภาพน้า
เมื่อสิ้นสุดการทดลองคุณสมบัติของน้ําในตู๎ทดลองลูกปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น)วัยอํอนระยะที่ 2 ที่เลี้ยงด๎วย
อาหารมีชีวิตชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทอลองที่ 2 และชุดการทดลองที่ 3 พบวํา อุณหภูมิน้ํามีคําระหวําง 25.0-28.0 องศาเซลเซียส
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคําระหวําง 5.0-7.5 มิลลิกรัม/ลิตร ความเป็นกรดเป็นดํางมีคําระหวําง 7.5-8.0 ความเป็นดําง มีคํา
ระหวําง 80-90 มิลลิกรัม/ลิตร ความกระด๎างมีคําระหวําง 75-85 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคําระหวําง 0.009-0.05 มิลลิกรัม/ลิตร
ไนไตรท์ มีคําระหวําง 0 มิลลิกรัม/ลิตร (ตารางที่ 5)

- 128 สรุปและวิจารณ์ผล
การศึกษาชนิดของอาหารมีชีวิตที่เหมาะสมตํอการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น) วัยอํอนเพื่อให๎มีอัตรา
เจริญเติบโต และอัตรารอดสูง ลูกปลาที่ใช๎ศึกษามีอายุ 3 วันหลังจากฟักเป็นตัวและถุงไขํแดงยุบ มีน้ําหนักเริ่มต๎นเฉลี่ย 0.4 มิลลิกรัม
มีความยาวเฉลี่ย 2.90 มิลลิเมตร มีความกว๎างของปาก 0.44+0.05 มิลลิเมตร และจากการศึกษาขนาดของอาหารมีชีวิตพบวํา
พารามิเซียม มีขนาด กว๎าง 10-20 ไมครอน ยาว 30-50 ไมครอน โรติเฟอร์น้ําจืด มีขนาด 400-500 ไมครอน ไรแดง มีขนาด
0.4-1.8 มิลลิเมตร ไรแดงกรองผํานผ๎ากรองขนาด 60 ไมครอน(ตัวอํอนไรแดง) มีขนาด 0.22-0.35 มิลลิเมตร (ภานุและคณะ 2532)
อาร์ทีเมียตัวเต็มวัย มีขนาด 7.0- 15.0 มิลลิเมตร และอาร์ทีเมียแรกฟัก มีขนาด กว๎าง 0.14-0.18 มิลลิเมตร ยาว 0.4-0.52
มิลลิเมตร สอดคล๎องกับอมรรัตน์และบุษกร(2543) ที่รายงานวําอาหารที่นิยมใช๎ในการอนุบาลลูกปลาในระยะแรกคือ อาหารมีชีวิต
เชํน โรติเฟอร์ ตั วอํอนไรแดง ไรแดง และอาร์ทีเมีย ซึ่งมีขนาดเหมาะสมสําหรับลูกปลาวัยอํอน มีเอนไซม์ชํวยยํอยอาหาร และมี
กรดอะมิโนอิสระเป็นองค์ประกอบอยูํครบถ๎วน และลูกปลาสามารถใช๎ประโยชน์ได๎ทันที
การศึกษาอาหารมีชีวิตที่เหมาะสมตํอการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์วัยอํอนระยะแรก การทดลองที่ 1 ด๎วยอาหาร
มีชีวิตตํางกัน 4 ชนิด ได๎แกํ พารามิเซียม โรติเฟอร์น้ําจืด ไรแดง และอาร์ทีเมียวัยอํอน จากการทดลองพบวําอาหารที่เหมาะสมกับ
ลูกปลาหนวดพราหมณ์วัยอํอนระยะแรกคือไรแดง และอาร์ทีเมียวัยอํอน เนื่องจากการอนุบาลลูกปลาด๎วยไรแดง ทําให๎มีน้ําหนัก
สุดท๎ายเฉลี่ยและน้ําหนักเพิ่มตํอวันเฉลี่ย สูงกวําอนุบาลด๎วย พารามีเซียม โรติเฟอร์น้ําจืด และอาร์ทีเมียวัยอํอน อยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) และการอนุบาลด๎วยไรแดง และอาร์ทีเมียวัยวัยอํอนมีอัตรารอดเฉลี่ยสูงกวํา การอนุบาลด๎วยพารามีเซียมและ
โรติเฟอร์น้ําจืด อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) จากการทดลองเมื่อพิจารณาจากอัตรารอดในการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์
วัยอํอนระยะแรก พบวํา พารามีเซียมเหมาะสําหรับการอนุบาลลูกปลาชํวง 5 วันแรก โรติเฟอร์น้ําจืดเหมาะสําหรับการอนุบาลลูก
ปลาชํวง 10 วันแรก หลังจากนั้นจึงอนุบาลตํอด๎วยไรแดง และอาร์ทีเมียวัยอํอน ทําให๎ลูกปลามีอัตรารอดสูง จึงนําผลการทดลองที่ 1
ประกอบการวางแผนการทดลองที่ 2 การทดลองอนุบาลปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส๎น) วัยอํอนระยะแรก โดยการปรับเปลี่ยน
ชนิดอาหารมีชีวิตที่เหมาะสมสําหรับลูกปลาแตํละชํวงอายุแตกตํางกัน 3 ชุดการทดลอง เพื่อศึกษาวํารูปแบบการปรับเปลี่ยนอาหารมี
ชีวิตแบบใดที่ทําให๎ลูกปลาหนวดพราหมณ์วัยอํอน มีการเจริญเติบโต และอัตรารอดดีที่สุด
การศึกษาอาหารมีชีวิตที่เหมาะสมตํอการอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์วัยอํอนระยะแรก การทดลองที่ 2 ด๎วยอาหาร
มีชีวิตที่มีรูปแบบการปรับเปลี่ยนอาหารมีชีวิตแตกตํางกัน 3 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองที่ 1 (พารามิเซียม 1-5 วัน โรติเฟอร์น้ํา
จืด 3-7 วัน ไรแดง 5-15 วัน และอาร์ทีเมียตัวเต็มวัย 13-20 วัน) ชุดการทดลองที่ 2 (พารามิเซียม 1-7 วัน โรติเฟอร์น้ําจืด 5-9 วัน
ไรแดง 7-15 วัน และอาร์ทีเมียตัวเต็มวัย 13-20 วัน ) และชุดการทดลองที่3 (พารามิเซียม 1-9 วัน โรติเฟอร์น้ําจืด 7-11 วัน ไรแดง
9-15 วัน และอาร์ทีเมียตัวเต็มวัย 13-20 วัน) พบวํา วิธีการปรับเปลี่ยนชนิดของอาหารมีชีวิตตามชํวงอายุของลูกปลาที่เหมาะสมตํอ
การอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์วัยอํอนระยะแรก คือ ชุดการทดลองที่ 1 เนื่องจากมีน้ําหนักสุดท๎ายเฉลี่ย น้ําหนักเพิ่มตํอวันเฉลี่ย
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย และความยาวเพิ่มเฉลี่ย สูงกวํา ชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลองที่ 3 อยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) จากการทดลองพบวําขนาดของปากปลามีความสัมพันธ์กับขนาดของอาหาร ลูกปลาต๎องการขนาดอาหารที่ใหญํขึ้น
และต๎องการอาหารที่มีโปรตีนมากขึ้นในการเจริญเติบโต ซึ่งสอดคล๎องกับ Ludwig (1999)รายงานวํา การอนุบาลลูกปลาวัยอํอนให๎มี
อัตราการรอดตายสูง ขึ้นอยูํกับขนาดและชนิดของปลา ขนาดและชนิดของอาหาร
คุณภาพน้ําในการทดลองเลี้ยงปลาหนวดพราหมณ์วัยอํอนระยะแรก การทดลองที่ 1 และการทดลองที่ 2 พบวําอยูํใน
เกณฑ์ที่เหมาะสมตํอการอนุบาลลูกปลา เนื่องจากตลอดการทดลองมีการเปลี่ยนถํายน้ําทุกวันตลอดการทดลอง อีกทั้งมีการให๎อากาศ
ตลอดเวลา คุณสมบัติน้ําจึงมีความเหมาะสมตํอการดํารงชีพของสัตว์น้ําตามไมตรีและจารุวรรณ (2528)
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10. การศึกษาอุปนิสัยการกินอาหารของปลาสลิดที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ
( Study on Feeding Habit of Snakeskin Gourami, Trichogaster pectoralis (Regan, 1910)
in Extensive Culture System )
เอมวลี แก้วพิลา๑* คูณชัย อนันต์๒ มณฑรพ กากแก้ว๓ สุชาติ ผึ่งฉิมพลี๑ จินตนา โตธนะโภคา๔
วีระ วัชรกรโยธิน๕ ธนาภรณ์ จิตตปาลพงศ์๖ และ ณพัชร สงวนงาม๗
๑
๒
๓

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสิงห์บุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระแก๎ว

กลุํมประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศแหลํงน้ําจืด
๔
๕

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปทุมธานี
๖
๗

กองผู๎เชี่ยวชาญ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุรี
บทคัดย่อ

การศึกษาอุปนิสัยการกินอาหารของปลาสลิดที่ เลี้ยงแบบธรรมชาติ ทําการเก็บตัวอยํางทุกเดือนตั้งแตํเริ่มเลี้ย ง
จนกระทั่งจับปลาขาย การศึกษาการกินอาหารในรอบ 24 ชั่วโมง ทําการเก็บตัวอยํางปลาในเวลา 05.00-07.00, 11.00-13.00,
17.00-19.00 และ 23.00-01.00 น.
ผลการศึกษาพบวําการกินอาหารในรอบ 24 ชั่วโมง มีความจุอาหารเฉลี่ยมากที่สุดในเวลา 11.00-13.00 น. เทํากับ
4.6 องค์ประกอบและสัดสํวนอาหารที่พบในทางเดินอาหารในเดือนที่ 1-12 ประกอบด๎วย กลุํมไส๎เดือนน้ําร๎อยละ 4.01 กลุํมตัวอํอน
แมลงร๎อยละ 13.30 กลุํม bryozoa ร๎อยละ 7.38 กลุํมสาหรํายขนาดใหญํร๎อยละ 33.11 กลุํม crustacean, zooplankton และ
conchostraca ร๎อยละ 15.24 กลุํมโรติเฟอร์และโปรโตซัวร๎อยละ 14.77 และกลุํมแพลงก์ตอนพืชร๎อยละ 12.19
คาสาคัญ : อุปนิสัยการกินอาหาร, ปลาสลิด, เลี้ยงแบบธรรมชาติ
*ผู๎รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสิงห์บรุ ี ๒๒๓ หมูํ ๔ ตําบลมํวงหมูํ อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐
โทร. ๐ ๓๖๕๕ ๑๐๑๑ e-mail : if-singburi@hotmail.com
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ABSTRACT

Study on feeding habit of Snakeskin Gourami, Trichogaster pectoralis (Regan, 1910) in extensive
culture system by collecting fish samples monthly until market size. Study on feeding time of fishes within a
day by collecting fish samples during 05.00-07.00, 11.00-13.00, 17.00-19.00 and 23.00-01.00 o’clock.
The results showed that feeding time of fishes within a day have largest fullness index average
value of 4.6 during 11.00-13.00 o’clock. Parts of stomach contents in 1-12 months composed of freshwater
aquatic worms 4.01 percent, insect larvae 13.30 percent, bryozoa 7.38 percent, large algae 33.11 percent,
crustacean, zooplankton and conchostraca 15.24 percent, rotifer and protozoa 14.77 percent and
phytoplankton 12.19 percent.
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ปลาสลิดหรือปลาใบไม๎ (Snakeskin gourami) มีชื่อวิทยาศาสตร์วํา Trichogaster pectoralis (Regan, 1910) เป็น
ปลาน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ปลาชนิดนี้พบอยูํในภูมิภาคอินโดจีน เชํน พมํา ลาว กัมพูชา เวียดนาม
รวมทั้งประเทศไทย เป็นปลาที่ชอบอยูํในน้ํานิ่ง เชํน ตามคู หนอง บึง บํอ และตามนาข๎าวที่มีน้ําขัง เป็นปลาที่สามารถเลี้ยงได๎งําย
มีความทนทานตํอสภาพแวดล๎อมได๎ดี ปลาสลิดเป็นปลาที่คํอนข๎างมีราคาสูง ประชาชนนิยมรับประทานปลาสลิดเค็มตากแห๎งมากกวํา
ปลาสลิดสด มีแหลํงเลี้ยงที่สําคัญอยูํในภาคกลาง ได๎แกํ จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ซึ่งลักษณะ
การเลี้ยงยังเป็นการเลี้ยงที่ใช๎รูปแบบการเลี้ยงแบบดั้งเดิม โดยการฟันหญ๎าแล๎วหมักให๎เกิดอาหารธรรมชาติเป็นอาหารทั้งทางตรงและ
ทางอ๎อม นอกจากนี้ยังมีการเสริมอาหารสมทบเป็นครั้งคราว และเริ่มมีการเลี้ยงแบบพัฒนาบ๎างแตํยังไมํมาก ในปี พ.ศ. 2554 จังหวัด
สมุทรปราการมีผลผลิต ปลาสลิดใน 4 อําเภอ ได๎แกํ อําเภอเมือง อํ าเภอบางบํ อ อําเภอบางพลี และอําเภอพระสมุทรเจดี ย์
รวม 23,959.81 ตัน จังหวัดสมุทรสาครมีผลผลิตปลาสลิดใน 3 อําเภอ ได๎แกํ อําเภอเมือง อําเภอกระทุํมแบน และอําเภอบ๎านแพ๎ว
รวม 4,929.749 ตัน (สํานักงานสถิติแหํงชาติ, 2557) และจากข๎อมูลสถิติการประมงพบวําปริมาณปลาสลิดจากการเพาะเลี้ยงตั้งแตํปี
2535-2554 มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง (กรมประมง, 2557) อยํางไรก็ตามแม๎วําปัจจุบันผลผลิตปลาสลิดมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง แตํผลผลิตการเลี้ยงที่มีปริมาณสูงโดยทั่วไปเป็นการเลี้ยงที่ใช๎พื้นที่ขนาดใหญํตั้งแตํ 10-100 ไรํ สํวนเกษตรกรที่เลี้ยงในพื้นที่
ขนาดเล็กบํอขนาด 1-5 ไรํ มีผลผลิตน๎อย ไมํประสบความสําเร็จ ซึ่งสาเหตุที่ทําให๎เกษตรกรไมํสามารถเลี้ยงปลาสลิดในบํอขนาดเล็ก
ให๎ประสบความสําเร็จอาจมาจากหลายๆ ปัจจัย ได๎แกํ การขาดข๎อมูลด๎านการจัดการ ระดับความหนาแนํนที่เหมาะสมสําหรับการ
เลี้ยงปลาสลิดแบบหนาแนํนเพื่อให๎ได๎ผลผลิตตํอไรํปริมาณสูง ระยะเวลาการเลี้ยงที่ยาวนานสํงผลให๎ต๎นทุนการเลี้ยงสูง เป็นต๎น
นอกจากนี้ยังพบวําเกษตรกรสํวนมากยังขาดเทคนิคในการเลี้ยงปลาสลิดอีกหลายๆ ด๎าน ดังนั้นการศึกษาอุปนิสัยการกินอาหารของ
ปลาสลิดจึงเป็นการศึกษาที่ชํวยสนับสนุนข๎อมูลแกํแผนงานวิจัยการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาสลิด โดยทําให๎ทราบถึงการกินอาหารใน
รอบวัน องค์ประกอบของชนิดอาหารในทางเดินอาหารในแตํละระยะการเจริญเติบโต เพื่อเลือกชนิดอาหารที่เหมาะสมสําหรับการ
เลี้ยงปลาสลิดในระยะตํางๆ เพื่อนําข๎อมูลเหลํานี้มาพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาสลิดให๎มีประสิ ทธิภาพ มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี
และเพิ่ ม ผลผลิ ต ตํอ ไรํ ใ ห๎ มี ป ริ ม าณสูงขึ้ น ปั จ จุ บั น ข๎ อ มูล เกี่ ย วกั บ การศึ กษาอุ ป นิ สั ย การกิ นอาหารของปลาสลิ ด ยั งคงมี อ ยูํ น๎ อ ย
ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสิงห์บุรีจึงจัดทําโครงการวิจัยเพื่อศึกษาอุปนิสัยการกินอาหารของปลาสลิดที่เลี้ยง
แบบธรรมชาติ เพื่อหาชนิดและปริมาณของอาหาร หาสัดสํวนของอาหารธรรมชาติ เพื่อเลือกชนิดอาหารที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยง
ปลาสลิ ดในระยะตํ า งๆ รวมทั้ งการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของอาหารธรรมชาติ ใ นบํ อ เลี้ ย ง ได๎แ กํ แพลงก์ ต อน และสั ตว์ ห น๎ า ดิ น
เพื่อนําข๎อมูลที่ได๎เป็นพื้นฐานในการวิจัยเพิ่มเติมในอนาคต และมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงระบบการเลี้ยงปลาสลิดให๎มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการกินอาหารในรอบ 24 ชั่วโมง
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของชนิดอาหารในทางเดินอาหาร
3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของแพลงก์ตอนในบํอเลี้ยง
4. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสัตว์หน๎าดินในบํอเลี้ยง
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1. การวางแผนการศึกษา
เก็บตัวอยํางจากเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาครจํานวน 1 บํอ ทุกเดือนตั้งแตํเริ่มเลี้ยงจนกระทั่งจับปลาขาย ใช๎ระยะเวลา
เลี้ยงประมาณ 12 เดือน โดยเก็บตัวอยํางในเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม 2558 เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2559
2. การเก็บตัวอย่าง
2.1 การศึกษาการกินอาหารในรอบ 24 ชั่วโมง ทําการเก็บตัวอยํางในชํวงปลาอายุ 4 เดือน โดยเก็บตัวอยํางปลา
10 ตัว ทุกๆ 6 ชั่วโมง (4 ชํวงเวลา) ดังนี้
ชํวงที่ 1 ระหวํางเวลา 05.00-07.00 น.
ชํวงที่ 3
ระหวํางเวลา 17.00-19.00 น.
ชํวงที่ 2 ระหวํางเวลา 11.00-13.00 น.
ชํวงที่ 4
ระหวํางเวลา 23.00-01.00 น.
นําปลาที่ได๎มาคัดแยกเพศ วัดความยาวปาก ความยาวเหยียด และชั่งน้ําหนัก ปลาขนาดเล็กสามารถดองฟอร์มาลินความ
เข๎มข๎นร๎อยละ 4-5 ลงในขวดเก็บตัวอยํางได๎ทั้งตัว สํวนปลาขนาดกลางและใหญํ ให๎ตัดเปิดสํวนท๎องออกแล๎วจึงดองฟอร์มาลิน หรือ
จะตัดสํวนอวัยวะภายในทั้งหมดดองลงในขวดเก็บตัวอยําง
2.2 การศึกษาองค์ประกอบของชนิดอาหารในทางเดินอาหาร ทําการเก็บตัวอยํางทุกเดือนตั้งแตํเริ่มเลี้ยงจนกระทั่งจับปลา
ขาย โดยเก็บตัวอยํางปลา 30 ตัว ผํากระเพาะด๎วยกรรไกร รีดอาหารในกระเพาะและทางเดินอาหารลงใน petri dish ให๎หมด นําไป
ชั่งน้ํ า หนั กด๎ ว ยเครื่ องชั่ งทศนิย ม 4 ตํ า แหนํ ง แล๎ว นํ า มาทํ าการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของอาหารในกระเพาะ โดยมี ขั้น ตอนดั งนี้
2.2.1 จําแนกกลุํมของอาหารโดยการศึกษาแบบหยาบผํานกล๎องจุลทรรศน์กําลังขยายต่ํา
2.2.2 ศึกษาอยํางละเอียดผํานกล๎องจุลทรรศน์กําลังขยายสู ง โดยสุํมตัวอยํางอาหารที่ไมํสามารถจําแนกได๎ (debris)
มาทําสไลด์ถาวร (permanent slide) โดยเกลี่ย (smear) ตัวอยํางอาหารด๎วยกลีเซอร์ลีนในสไลด์หลุม ปิดด๎วยแผํนปิดสไลด์ (cover
glass) ทาขอบแผํนปิดสไลด์ด๎วยยาทาเล็บ นําสไลด์ถาวรมาวิเคราะห์ชนิดอาหารด๎วยกล๎องจุลทรรศน์กํา ลังขยายสูงตั้งแตํ 80, 200,
800 และ 2,000 เทํา การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณอาหารในเชิงคุณภาพและปริมาณ ใช๎เอกสารอ๎างอิงของธนาภรณ์ และวิชมัย
(2550), Needham and Needham (1957), Usinger (1968) และ Brandt (1974) โดยแบํงชนิดของอาหารที่พบออกเป็น 14
กลุํม ดังนี้ 1) กลุํมปลา เป็นอาหารที่มีขนาดใหญํที่สุด มีคําเทํากับ 1 2) กลุํมกุ๎ง เคย ปู เป็นอาหารที่มีขนาดใหญํ มีคําเทํากับ 0.7 3)
กลุํมไส๎เดือนน้ํา ประกอบด๎วย ไส๎เดือนน้ําจืด (oligochaete) ไส๎เดือนทะเล (polychaete) และหนอนทํอ (tube worm) เป็นสัตว์
หน๎าดิน เป็นอาหารที่มีขนาดกลาง มีคําเทํากับ 0.6 4) กลุํมหอย เป็นสัตว์หน๎าดิน เป็นอาหารที่มีขนาดกลาง มีคําเทํากับ 0.5 5) กลุํม
amphipod และ isopod เป็นสัตว์หน๎าดิน เป็นอาหารที่มีขนาดกลาง มีคําเทํากับ 0.5 6) กลุํมแมลงบกหรือแมลงตัวเต็มวัย เป็น
อาหารที่มีขนาดกลาง มีคําเทํากับ 0.5 7) กลุํมตัวอํอนแมลง แมลงที่อาศัยอยูํในน้ํา เชํน มวนวน เหาน้ํา ตัวอํอนแมลงปอ ยุงและริ้น
เป็นอาหารที่มีขนาดกลาง มีคําเทํากับ 0.5 8) กลุํมฟองน้ํา เป็นอาหารที่มีขนาดกลาง มีคําเทํากับ 0.4 9) กลุํม bryozoa เป็นอาหารที่
มีขนาดกลาง มีคําเทํากับ 0.4 10) กลุํม hydra เป็นอาหารที่มีขนาดกลาง มีคําเทํากับ 0.4 11) กลุํมสาหรําย (algae) ขนาดใหญํ
ได๎แกํ สาหรํายไฟ (สาหรํายสีเขียวขนาดใหญํ) และสาหรํายสีแดง เป็นอาหารขนาดเล็ก มีคําเทํากับ 0.3 12) กลุํม crustacean,
zooplankton ได๎แกํ copepoda เชํน ไรขาว cladocera เชํน ไรแดง ostracoda เชํน ไรหิน และ conchostraca เป็นอาหารที่มี
ขนาดเล็ก มีคําเทํากับ 0.2 13) กลุํมโรติเฟอร์ และโปรโตซัว เป็นอาหารที่มีขนาดเล็ก มีคําเทํากับ 0.1 และ 14) กลุํมแพลงก์ตอนพืช
ได๎แกํ สาหรํายเซลล์เดียว เชํน สาหรํายสีเขียวแกมน้ําเงิน สาหรํายสีเขียว เป็นอาหารที่มีขนาดเล็กสุด มีคําเทํากับ 0.01
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12 เดือน โดยเก็บตัวอยําง 3 ซ้ํา บริเวณตอนต๎น ตอนกลาง และตอนท๎ายของบํอ
2.3.1 แพลงก์ตอนพืชในบํอเลี้ยง ทําการสุํมเก็บตัวอยํางที่ระดับผิวน้ํา ใช๎ ถังน้ําตักน้ําปริมาตร 20 ลิตร กรองผํานถุง
กรองแพลงก์ตอน (plankton net) ขนาดชํองตา 20 ไมครอน แล๎วเก็บตัวอยํางน้ําที่เหลือปลายกระบอกของถุงกรองแพลงก์ตอน เท
ใสํขวดพลาสติกเก็บตัวอยําง เติมฟอร์มาลินความเข๎มข๎นร๎อยละ 5 แล๎วนําไปตรวจวิเคราะห์จําแนกชนิดตามคูํมือของ ลัดดา (2539),
Needham and Needham (1957) และ Prescott (1962)
2.3.2 แพลงก์ตอนสัตว์ในบํอเลี้ยง ทําการสุํมเก็บตัวอยํางที่ระดับผิวน้ํา ใช๎ถังน้ําตักน้ําปริมาตร 20 ลิตร กรองผํานถุง
กรองแพลงก์ตอนขนาดชํองตา 100 ไมครอน แล๎วเก็บตัวอยํางน้ําที่เหลือปลายกระบอกของถุงกรองแพลงก์ตอน เทใสํขวดพลาสติก
เก็บตัวอยําง เติมฟอร์มาลินความเข๎มข๎นร๎อยละ 10 แล๎วนําไปตรวจวิเคราะห์จําแนกชนิดตามคูํมือของ ลัดดา (2538), ธนาภรณ์ และ
วิชมัย (2550), Pennak (1953), Needham and Needham (1957) และ Idries (1983)
2.4 การศึกษาองค์ประกอบของสัตว์หน๎าดินในบํอเลี้ยง ทําการเก็บตัวอยํางสัตว์หน๎าดินในชํวงปลาอายุ 1, 6 และ 12 เดือน
เก็บตัวอยําง 3 ซ้ํา บริเวณตอนต๎น ตอนกลาง และตอนท๎ายของบํอ โดยใช๎เครื่องมือ Ekman dredge ขนาด 15x15 เซนติเมตร แล๎ว
นํามารํอนโดยใช๎ตะแกรงเบอร์ 40 ขนาดชํองตา 480 ไมครอน นําตัวอยํางสัตว์หน๎าดินที่ได๎เก็บรักษาในน้ํายาฟอร์มาลินเข๎มข๎นร๎อยละ
10 เพื่อนําไปวิเคราะห์จําแนกชนิดตามหนังสือของ Lagler et al. (1962), Mellanby (1963), Zhadin and Gerd (1963),
Pennak (1964), Usinger (1968), Brandt (1974), Chuensri (1974), Higgins and Hjalmar (1988) และ Barnes and Mann
(1989)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 องค์ประกอบของชนิดอาหาร นําจํานวนกลุํมอาหารที่พบในปลาแตํละตัวมาบวกกัน จะได๎เทํากับน้ําหนักอาหารที่ชั่งได๎
ของปลาตัวนั้น ตัวอยํางเชํน ปลาตัวที่ 1 พบอาหาร 5 กลุํม ได๎แกํ ปลา กุ๎ง ตัวอํอนแมลง แพลงก์ตอนสัตว์ และโรติเฟอร์ โดยมี
น้ําหนักอาหารในกระเพาะ 0.8946 กรัม
ปลา + กุ๎ง + ตัวอํอนแมลง + แพลงก์ตอนสัตว์ + โรติเฟอร์ = 0.8946
1 + 0.7 + 0.5 + 0.2 + 0.1 = 0.8946 หรือ 2.5 = 0.8946
ดังนั้ น ปลาตั วนี้ กิ น อาหารประกอบด๎ว ย 1) กลุํ ม ปลา 0.3578 กรั ม 2) กลุํม กุ๎ ง 0.2505 กรั ม 3) กลุํม ตั ว อํ อนแมลง
0.1789 กรัม 4) กลุํมแพลงก์ตอนสัตว์ 0.0716 กรัม และ 5) กลุํมโรติเฟอร์ 0.0358 กรัม
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1. ขัน้ ตอนการเลี้ยงปลาสลิด
ขนาดบํอ
การเตรียมบํอ

อัตราการปลํอย
อาหารและการให๎อาหาร

การจัดการระหวํางการเลี้ยง
ผลผลิตและการเก็บเกี่ยวผลผลิต

- 5 ไรํ
- กําจัดเลนโดยใช๎รอกคว๎านดึงรอบพื้นที่รํองบํอรอบๆ สํวนพื้นที่กลางบํอจะมีการไถพื้นที่พลิก
ดิน โรยปูนขาว ตากบํอให๎แห๎ง ใช๎ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นโรยปุ๋ยคอก (มูล
วัว) ทั่วบํอ พร๎อมกับฟันหญ๎าภายในบํอและรอบๆ บํอ แล๎วเติมน้ําเข๎าบํอทิ้งไว๎จนน้ําเขียว
ใช๎เวลาประมาณ 15 วัน หรือรอจนน้ําเขียวจึงลงลูกพันธุ์
- ลงลูกปลาขนาด 1-2 ซม. จํานวน 60,000 ตัว
- มีการปลูกกล๎วยรอบคันบํอ มีหญ๎าขึ้นขอบบํอและกลางบํอ หลังจากเติมน้ําเข๎าบํอ หญ๎าจะ
งอกเอง ฟันหญ๎าและพืชน้ําที่มีในบํอหมักประมาณเดือนละ 2 ครั้ง (ทุกๆ 15 วัน หรือขึ้นอยูํ
กับความยาวของหญ๎าภายในบํอ) เสริมเศษอาหารเหลือจากครัวเรือน เติมน้ําเขียวลงไปใน
บํอเพื่อเพิ่มปริมาณแพลงก์ตอนพืช จํานวน 7 ถุง และไรแดงถุงละ 2-3 กก. จํานวน 3 ถุง
- เดือนที่ 6 ของการเลี้ยง หากประเมินสภาพแล๎วปลาโตดี จะให๎อาหารเสริมคื อ รําละเอียด
และอาหารเม็ดสําเร็จรูป เสริมเศษอาหารจากครัวเรือน เสริมรํากรณีที่หญ๎าที่ฟันลงในบํอ
มีน๎อย
- หากน้ําในบํอลดระดับลงจะทําการเติมน้ําเพิ่ม
- ระยะเวลาการเลีย้ ง 12 เดือน ได๎ปลาขนาด 11-15 ตัวตํอกิโลกรัม น้ําหนักสุทธิ 1.3 ตัน
- การเก็บผลผลิตทําโดยใช๎ระหัดวิดน้ําออกจากบํอจนเกือบหมด โดยใช๎อวนกันไมํให๎ปลาเข๎า
มาติด หลังจากน้ําลดระดับจนเห็นตัวปลาจะใช๎ระหัดวิดตัวปลาขึ้นมาคัดเลือกโดยใช๎สายยาง
ฉีดน้ําเพื่อล๎างโคลนออกจากตัวปลาแล๎วทําการตักปลาบรรจุกระสอบนําสํงแพรับซื้อ

2. การเจริญเติบโตของปลาสลิด พบวํามีความยาวเหยียดเฉลี่ยในเดือนที่ 1-12 เทํากับ 5.2, 8.4, 11.1, 12.8, 8.7, 13.7, 14.1,
14.9, 15.3, 15.2, 13.0 และ 17.2 เซนติเมตร ตามลําดับ มีน้ําหนักเฉลี่ยในเดือนที่ 1-12 เทํากับ 2.5, 10.0, 24.2, 33.1, 29.1,
45.0, 45.3, 59.6, 63.1, 63.5, 80.2 และ 91.8 กรัม ตามลําดับ
3. การกินอาหารในรอบ 24 ชั่วโมง ทําการเก็บตัวอยํางในชํวงปลาอายุ 4 เดือน ผลการศึกษาเป็นดังนี้ ช่วงเวลาที่ 1 (05.00-07.00 น.)
อาหารที่พบในทางเดินอาหารประกอบด๎วย กลุํมตัวอํอนแมลง กลุํมสาหรํายขนาดใหญํ กลุํมโรติเฟอร์และโปรโตซัว และกลุํมแพลงก์
ตอนพืช ร๎อยละ 6.59, 53.36, 26.91 และ 13.14 ตามลําดับ อาหารที่มีร๎อยละความถี่ของการพบมากที่สุดคือ กลุํมแพลงก์ตอนพืช
ร๎อยละ 90.00 ช่วงเวลาที่ 2 (11.00-13.00 น.) อาหารที่พบในทางเดินอาหารประกอบด๎วย กลุํมตัวอํอนแมลง กลุํมสาหรํายขนาด
ใหญํ กลุํมโรติเฟอร์และโปรโตซัว และกลุํมแพลงก์ตอนพืช ร๎อยละ 27.25, 26.24, 20.97 และ 25.54 ตามลําดับ อาหารที่มีร๎อยละ
ความถี่ของการพบมากที่สุดคือ กลุํมแพลงก์ตอนพืชร๎อยละ 100.00 ช่วงเวลาที่ 3 (17.00-19.00 น.) อาหารที่พบในทางเดินอาหาร
ประกอบด๎วย กลุํมตัวอํอนแมลง กลุํมสาหรํายขนาดใหญํ กลุํมโรติเฟอร์และโปรโตซัว และกลุํมแพลงก์ตอนพืช ร๎อยละ 9.41, 54.14,
13.89 และ 22.56 ตามลําดับ อาหารที่มีร๎อยละความถี่ของการพบมากที่สุดคือ กลุํมแพลงก์ตอนพืชร๎อยละ 90.00 ช่วงเวลาที่ 4
(23.00-01.00 น.) อาหารที่พบในทางเดินอาหารประกอบด๎วย กลุํมตัวอํอนแมลง กลุํมสาหรํายขนาดใหญํ กลุํมโรติเฟอร์และโปรโตซัว
และกลุํมแพลงก์ตอนพืช ร๎อยละ 6.51, 51.61, 17.23 และ 24.65 ตามลําดับ อาหารที่มีร๎อยละความถี่ของการพบมากที่สุดคือ กลุํม
แพลงก์ตอนพืชร๎อยละ 100.00

- 136 4. องค์ประกอบของชนิดอาหารในทางเดินอาหาร ตลอดระยะเวลาเลี้ยงเดือนที่ 1-12 ประกอบด๎วย กลุํมไส๎เดือนน้ํา กลุํมตัวอํอน
แมลง กลุํม bryozoa กลุํมสาหรํายขนาดใหญํ กลุํม crustacean, zooplankton และ conchostraca กลุํมโรติเฟอร์และโปรโตซัว
และกลุํมแพลงก์ตอนพืช ร๎อยละ 4.01, 13.30, 7.38, 33.11, 15.24, 14.77 และ 12.19 ตามลําดับ อาหารที่มีร๎อยละความถี่ของการ
พบมากที่สุดคือ กลุํมแพลงก์ตอนพืชร๎อยละ 97.30 เดือนที่ 1 ประกอบด๎วย กลุํม crustacean, zooplankton และ conchostraca
และกลุํมแพลงก์ตอนพืช ร๎อยละ 45.25 และ 54.75 ตามลําดับ อาหารที่มีร๎อยละความถี่ของการพบมากที่สุดคือ กลุํมแพลงก์ตอนพืช
ร๎อยละ 100.00 เดือนที่ 2 ประกอบด๎วย กลุํมสาหรํายขนาดใหญํ กลุํม crustacean, zooplankton และ conchostraca
กลุํมโรติเฟอร์และโปรโตซัว และกลุํมแพลงก์ตอนพืช ร๎อยละ 21.00, 32.24, 33.75 และ 13.01 ตามลําดับ อาหารที่มีร๎อยละความถี่
ของการพบมากที่สุดคือ กลุํมแพลงก์ตอนพืชร๎อยละ 100.00 เดือนที่ 3 ประกอบด๎วย กลุํมสาหรํายขนาดใหญํ กลุํม crustacean,
zooplankton และ conchostraca กลุํมโรติเฟอร์และโปรโตซัว และกลุํมแพลงก์ตอนพืช ร๎อยละ 24.83, 33.73, 29.36 และ 12.08
ตามลําดับ อาหารที่มีร๎อยละความถี่ของการพบมากที่สุดคือ กลุํมแพลงก์ตอนพืชร๎อยละ 100.00 เดือนที่ 5 ประกอบด๎วย
กลุํมสาหรํายขนาดใหญํ กลุํม crustacean, zooplankton และ conchostraca กลุํมโรติเฟอร์และโปรโตซัว และกลุํมแพลงก์ตอน
พืช ร๎อยละ 27.46, 25.78, 24.61 และ 22.15 ตามลําดับ อาหารที่มีร๎อยละความถี่ของการพบมากที่สุดคือ กลุํมแพลงก์ตอนพืชร๎อย
ละ 86.67 เดือนที่ 6 ประกอบด๎วย กลุํมตัวอํอนแมลง กลุํมสาหรํายขนาดใหญํ กลุํมโรติเฟอร์และโปรโตซัว และกลุํมแพลงก์ตอนพืช
ร๎อยละ 14.03, 43.08, 33.48 และ 9.41 ตามลําดับ อาหารที่มีร๎อยละความถี่ของการพบมากที่สุดคือ กลุํมแพลงก์ตอนพืชร๎อยละ
100.00 เดือนที่ 7 ประกอบด๎วย กลุํมตัวอํอนแมลง กลุํมสาหรํายขนาดใหญํ กลุํม crustacean, zooplankton และ conchostraca
กลุํมโรติเฟอร์และโปรโตซัว และกลุํมแพลงก์ตอนพืช ร๎อยละ 20.27, 46.07, 19.60, 8.95 และ 5.11 ตามลําดับ อาหารที่มีร๎อยละ
ความถี่ของการพบมากที่สุดคือ กลุํมแพลงก์ตอนพืชร๎อยละ 100.00 เดือนที่ 8 ประกอบด๎วย กลุํมไส๎เดือนน้ํา กลุํม bryozoa กลุํม
สาหรํายขนาดใหญํ กลุํม crustacean, zooplankton และ conchostraca และกลุํมแพลงก์ตอนพืช ร๎อยละ 11.04, 9.60, 56.32,
14.27 และ 8.77 ตามลําดับ อาหารที่มีร๎อยละความถี่ของการพบมากที่สุดคือ กลุํมแพลงก์ตอนพืชร๎อยละ 100.00 เดือนที่ 9
ประกอบด๎วย กลุํมตัวอํอนแมลง กลุํม bryozoa กลุํมสาหรํายขนาดใหญํ กลุํม crustacean, zooplankton และ conchostraca
กลุํมโรติเฟอร์และโปรโตซัว และกลุํมแพลงก์ตอนพืช ร๎อยละ 19.65, 9.56, 36.28, 10.64, 7.30 และ 16.57 ตามลําดับ อาหารที่มี
ร๎อยละความถี่ของการพบมากที่สุดคือ กลุํมแพลงก์ตอนพืชร๎อยละ 96.67 เดือนที่ 10 ประกอบด๎วย กลุํมไส๎เดือนน้ํา กลุํมตัวอํอน
แมลง กลุํมสาหรํายขนาดใหญํ กลุํม crustacean, zooplankton และ conchostraca กลุํมโรติเฟอร์และโปรโตซัว และกลุํม
แพลงก์ตอนพืช ร๎อยละ 27.15, 13.85, 37.26, 7.42, 11.69 และ 2.63 ตามลําดับ อาหารที่มีร๎อยละความถี่ของการพบมากที่สุดคือ
กลุํมแพลงก์ตอนพืชร๎อยละ 96.67 เดือนที่ 11 ประกอบด๎วย กลุํมตัวอํอนแมลง กลุํม bryozoa กลุํม crustacean, zooplankton
และ conchostraca กลุํมโรติเฟอร์และโปรโตซั ว และกลุํมแพลงก์ตอนพืช ร๎อยละ 25.60, 36.47, 17.78, 13.93 และ 6.22
ตามลําดับ อาหารที่มีร๎อยละความถี่ของการพบมากที่สุดคือ กลุํมแพลงก์ตอนพืชร๎อยละ 100.00 เดือนที่ 12 ประกอบด๎วย
กลุํม bryozoa กลุํม crustacean, zooplankton และ conchostraca กลุํมโรติเฟอร์และโปรโตซัว และกลุํมแพลงก์ตอนพืช ร๎อยละ
20.79, 23.66, 12.83 และ 42.72 ตามลับ อาหารที่มีร๎อยละความถี่ของการพบมากที่สุดคือ กลุํมแพลงก์ตอนพืชร๎อยละ 93.33
5. องค์ประกอบของแพลงก์ตอนในบ่อเลี้ยง
5.1 แพลงก์ตอนพืชในบํอเลี้ยง ประกอบด๎วย 3 ดิวิชั่น คือ Chlorophyta, Chromophyta และ Cyanophyta
จําแนกได๎ 17 วงศ์ 31 สกุล โดยเดือนที่ 6 และ 12 พบแพลงก์ตอนพืชมากที่สุด 26 สกุล รองลงมาคือ เดือนที่ 1 พบ 22 สกุล พบ
ปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ยมากที่สุดในเดือนที่ 6 เทํากับ 10,794.33 หนํวยตํอมิลลิลิตร รองลงมาคือ เดือนที่ 12 และ 1 เทํากับ
10,348.00 และ 3,519.67 หนํวยตํอมิลลิลิตร ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 1)
5.2 แพลงก์ตอนสัตว์ในบํอเลี้ยง ประกอบด๎วย 4 ไฟลั่ม คือ Protozoa, Rotifera, Bryozoa และ Arthropoda
จําแนกได๎ 15 วงศ์ 20 สกุล โดยเดือนที่ 1 พบแพลงก์ตอนสัตว์มากที่สุด 19 สกุล รองลงมาคือ เดือนที่ 12 และ 6 พบ 10 และ
8 สกุล ตามลําดับ พบปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ยมากที่สุดในเดือนที่ 1 เทํากับ 434.17 หนํวยตํอมิลลิลิตร รองลงมาคือ เดือนที่ 6
และ 12 เทํากับ 37.67 และ 29.83 หนํวยตํอมิลลิลิตร ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 2)

- 137 6. องค์ประกอบของสัตว์หน้าดินในบ่อเลี้ยง ประกอบด๎วย 2 ไฟลั่ม คือ Annelida และ Arthropoda จําแนกได๎ 3 วงศ์ 4 สกุล โดย
เดือนที่ 1 พบสัตว์หน๎าดินมากที่สุด 4 สกุล รองลงมาคือ เดือนที่ 12 และ 6 พบ 2 และ 1 สกุล ตามลําดับ พบปริมาณสัตว์หน๎าดิน
เฉลี่ยมากที่สุดในเดือนที่ 1 เทํากับ 624.33 ตัวตํอตารางเมตร รองลงมาคือ เดือนที่ 12 และ 6 เทํากับ 333.67 และ 14.67 ตัวตํอ
ตารางเมตร ตามลําดับ โดยพบมากที่สุดบริเวณกลางบํอในทุกเดือน (ตารางผนวกที่ 3)
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา
1. การกินอาหารในรอบ 24 ชั่วโมง มีความจุอาหารเฉลี่ยมากสุดในชํวงเวลา 11.00-13.00 น. เทํากับ 4.6 แสดงวําปลาสลิดเป็น
ปลาที่มีพฤติกรรมการกินอาหารกลางวันในเวลาสาย หลังจากนั้นจะเริ่มกินอาหารลดลงเมื่อเย็น จนลดลงต่ําสุดในชํวงดึกและรุํงเช๎า
2. องค์ประกอบของชนิดอาหารในทางเดินอาหาร ประกอบด๎วย กลุํมไส๎เดือนน้ําร๎อยละ 4.01 กลุํมตัวอํอนแมลงร๎อยละ 13.30
กลุํม bryozoa ร๎อยละ 7.38 กลุํมสาหรํายขนาดใหญํร๎อยละ 33.11 กลุํม crustacean, zooplankton และ conchostraca ร๎อยละ
15.24 กลุํมโรติเฟอร์และโปรโตซัวร๎อยละ 14.77 และกลุํมแพลงก์ตอนพืชร๎อยละ 12.19 อาหารที่มีร๎อยละความถี่ของการพบมาก
ที่สุดคือ กลุํมแพลงก์ตอนพืชร๎อยละ 97.30 รองลงมาได๎แกํ กลุํมสาหรํายขนาดใหญํ กลุํมโรติเฟอร์และโปรโตซัว กลุํม crustacean,
zooplankton และ conchostraca กลุํมตัวอํอนแมลง กลุํม bryozoa และกลุํมไส๎เดือนน้ํา ร๎อยละ 38.38, 36.49, 32.16, 13.51,
10.81 และ 4.86 ตามลําดับ ชนิดอาหารในทางเดินอาหารของปลาสลิดที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ พบวํามีกลุํมแพลงก์ตอนพืชในทุกเดือน
รองลงมาคือ กลุํมโรติเฟอร์และโปรโตซัว และกลุํม crustacean, zooplankton และ conchostraca พบใน 10 เดือน กลุํมสาหรําย
ขนาดใหญํพบใน 9 เดือน กลุํมตัวอํอนแมลงพบใน 6 เดือน กลุํม bryozoa พบใน 4 เดือน และกลุํมไส๎เดือนน้ําพบใน 2 เดือน จาก
การเก็บตัวอยํางทั้งหมด 12 เดือน จากข๎อมูลองค์ประกอบของชนิดอาหารในทางเดินอาหาร แสดงวําปลาสลิดเป็นปลาที่กินทั้งพืช
และสัตว์ (omnivorous) ที่คํอนไปทางกินพืช กินอาหารทั้งหมด 7 กลุํม ได๎แกํ กลุํมไส๎เดือนน้ํา กลุํมตัวอํอนแมลง กลุํม bryozoa
กลุํมสาหรํายขนาดใหญํ กลุํม crustacean, zooplankton และ conchostraca กลุํมโรติเฟอร์และโปรโตซัว และกลุํมแพลงก์ตอน
พืช อาหารที่ปลาสลิดกินเป็นอาหารที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก และจากความถี่ในการพบชนิดอาหารในทางเดินอาหารแสดงวํา
ชอบกินอาหารขนาดเล็กมากกวําขนาดกลาง เมื่อพิจารณาตามขนาดความยาวลําตัวที่เพิ่มขึ้น ไมํพบพฤติกรรมการกินอาหารที่
เปลี่ยนแปลงไปอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับรายงานของ มณฑรพ และอานนท์ (2551) แตํเมื่อมีขนาดโตขึ้นจะกินอาหารที่หลากหลาย
ขึ้น และมีสัดสํวนของอาหารขนาดกลางมากขึ้นเป็นลําดับ นอกจากนี้ปลาสลิดเป็นปลาที่กินอาหารตามผิวน้ําความถี่ในการพบชนิด
อาหารกลุํมสัตว์หน๎าดินจึงมีน๎อย (กรมประมง, 2560) เมื่อเปรียบเทียบปริมาณอาหารในทางเดิ นอาหารกับปริมาณอาหารธรรมชาติ
ในบํอเลี้ยงในชํวงปลาอายุ 1, 6 และ 12 เดือน พบวําแนวโน๎มปริมาณอาหารในทางเดินอาหารแปรผกผันกับปริมาณอาหารธรรมชาติ
ในบํอเลี้ยง (ตารางผนวกที่ 4)
3. องค์ประกอบของแพลงก์ตอนในบ่อเลี้ยง พบปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ยมากที่สุดในเดือนที่ 6 เทํ ากับ 10,794.33 หนํวยตํอ
มิลลิลิตร รองลงมาคือ เดือนที่ 12 และ 1 เทํากับ 10,348.00 และ 3,519.67 หนํวยตํอมิลลิลิตร ตามลําดับ จากข๎อมูลองค์ประกอบ
ของแพลงก์ตอนพืชในบํอเลี้ยง พบสาหรํายสีเขียวแกมน้ําเงินสกุล Oscillatoria sp. เป็นสกุลเดํนในทุกเดือนที่ทําการเก็บตัวอยํา ง
แสดงวําในบํอเลี้ยงมีสารอินทรีย์สูง น้ํามีคุณภาพไมํดี (สิริพร และปริญญา, 2560) สํวนปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์พบเฉลี่ยมากที่สุดใน
เดือนที่ 1 เทํากับ 434.17 หนํ วยตํอมิลลิลิ ตร รองลงมาคือ เดื อนที่ 6 และ 12 เทํา กับ 37.67 และ 29.83 หนํวยตํอมิลลิลิต ร
ตามลําดับ พบวําปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ยในชํวงกลางและปลายของการเลี้ยงมีปริมาณลดลงจากชํวงเริ่มต๎นอยํางเห็นได๎ชัด
4. องค์ประกอบของสัตว์หน้าดินในบ่อเลี้ยง พบปริมาณสัตว์หน๎าดินเฉลี่ยมากที่สุดในเดือนที่ 1 เทํากับ 624.33 ตัวตํอตารางเมตร
รองลงมาคือ เดือนที่ 12 และ 6 เทํากับ 333.67 และ 14.67 ตัวตํอตารางเมตร ตามลําดับ โดยพบมากที่สุดบริเวณกลางบํอในทุก
เดือน และพบวํามีปริมาณมากที่สุดในชํวงเริ่มต๎นของการเลี้ยง และมีปริมาณน๎อยที่สุดในชํวงกลางของการเลี้ยง จากข๎อมูล
องค์ประกอบของชนิดอาหารในทางเดินอาหาร แสดงวําปลาสลิดเป็นปลาที่กินทั้งพืชและสั ตว์ มีนิสัยกินอาหารตามผิวน้ํา จึงไมํคอย
พบสัตว์หน๎าดินในทางเดินอาหาร

- 138 เอกสารอ้างอิง
กรมประมง. 2557. สถิติการประมง. กลุํมวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง, ศูนย์สารสนเทศ, กรมประมง. http://www.fisheries.go.th/
it-stat/. (วันที่สืบค๎น 19 มีนาคม 2557).
กรมประมง. 2560. อาหารและการให๎อาหารปลา. http://www.fisheries.go.th/fpo-nan/flie_links/file2.html.
(วันที่สืบค๎น 26 พฤษภาคม 2560).
ธนาภรณ์ จิตตปาลพงศ์ และ วิชมัย โสมจันทร์. 2550. การจําแนกชนิดแพลงก์ตอนในแหลํงเลี้ยงสัตว์น้ํามาตรฐานปลอดภัย. กรมประมง.
147 หน๎า.
มณฑรพ กากแก๎ว และ อานนท์ สิริสุริยกมลชัย. 2551. ฤดูกาลและความซ้ําซ๎อนของการกินอาหารของปลาบางชนิดในทุํงสามร๎อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. เอกสารวิชาการฉบับที่ 73/2551. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด, กรมประมง. 95 หน๎า.
ลัดดา วงศ์รัตน์. 2538. แพลงก์ตอนสัตว์. ภาควิชาชีววิทยาประมง, คณะประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 672 หน๎า.
ลัดดา วงศ์รัตน์. 2539. แพลงก์ตอนพืช. ภาควิชาชีววิทยาประมง, คณะประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 699 หน๎า.
สํานักงานสถิติแหํงชาติ. 2557. ข๎อมูลสถิติ.
http://webhost.nso.go.th/nso/project/search_cen/result_by_department.jsp. (วันที่สืบค๎น 14 มิถุนายน 2557).
สิริพร ยศแสน และ ปริญญา มูลสิน. การใช๎แพลงก์ตอนพืชชนิดเดํนในการบํงชื้คุณภาพน้ําในห๎วยสําราญ จังหวัดศรีสะเกษ.
https://digital.lib.kmutt.ac.th/journal/loadfile.php?A_ID=779. (วันที่สืบค๎น 11 มิถุนายน 2560).
Barnes, R.H.K. and K.H. Mann. 1989. Fundametals of Aquatic Ecolygy. University Press, Cambridge. 270 p.
Brandt, R.A. 1974. The non-marine aquatic Mollusca of Thailand. Druck von W. Kramer&Co. Frankfurt am Main. 423 pp.
Chuensri, C. 1974. Key to Fresh Water Crabs. Kasetsart University, Bangkok. 52 p.
Higgins, R.P. and T. Hjalmar. 1988. Introduction to Study of Miofauna. Smithsonian Institution Press,
Washington. 488 p.
Idries, B.A.G. 1983. Freshwater Zooplankton of Malasia, Crustacea : Cladocera. Syarikat Percetakan, Selangor, Malasia.
151 pp.
Lagler, K.F., J.E. Bardach and R.R. Miller. 1962. Icthyology. John Wiley and Sons Inc., New York. 545 p.
Mellanby, H. 1963. Animal Life in Freshwater. Chapman and Hall LTD, London. 308 p.
Needham, James G. and Paul R. Needham. 1957. A Guide to the Study of Fresh-water Biology. Comstock Publishing
Association, New York. 85 pp.
Pennak, R. W. 1953. Fresh-water Invertebrates of The United States. The Ronald Press, University of Colorado, U.S.A..
796 pp.
Pennak, R.W. 1964. Collegiate Dictionary of Zoology. The Ronalds Press Company, NewYork. 567 p.
Prescott, G.W. 1962. Algae of the Western Great Lakes Area. W.M.C. Brown Company Publishers, Dubuque. 977 pp.
Usinger, Robert L. (ed.). 1968. Aquatic Insect of California. University of California Press, Berkeley and Los Angeles. 508 p.
Zhadin, V.I. and S.V. Gerd. 1963. Fauna and Flora of the Rivers, Lakes and Reservoirs of the U.S.S.R. Israel Program for
Scientific Translations Ltd., Jerusalem. 626 p.

- 139 ภาคผนวก
ตารางผนวกที่ 1 ปริมาณแพลงก์ตอนพืช (หนํวย/มล.) ในบํอปลาสลิดที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ จังหวัดสมุทรสาคร
กลางบ่อ

ท้ายบ่อ

เฉลี่ย

ต้นบ่อ

กลางบ่อ

ท้ายบ่อ

เฉลี่ย

Pediastrum sp.
10
3.34
Monoraphidium sp.
70
51
60 60.33
Tetraedron sp.
70
50
10 43.33
Actinastrum sp.
Scenedesmus sp.
14
15
10 13.00
Pandorina sp.
100
33.33
Closterium sp.
Cosmarium sp.
Desmidium sp.
Staurastrum sp.
10
11
10 10.34
Mougeotia sp.
100 100 100 100.00
Spirogyra sp.
200 100 100 133.33
Euglena sp.
10
40
20 23.33
Lepocinclis sp.
10
11
10 10.34
Phacus sp.
170 210 190 190.00
Nitzschia sp.
50
21
30 33.67
Cymbella sp.
Synedra sp.
30
50
70 50.00
Gyrosigma sp.
10
10
20 13.33
Navicula sp.
20
60
10 30.00
Stauroneis sp.
18
3
12 11.00
Surirella sp.
Tabellaria sp.
Cyclotella sp.
Chroococcus sp.
Merismopedia sp.
20
25
28 24.33
Microcystis sp.
30
7
10 15.67
Anabaena sp.
10
14
15 13.00
Anabaenopsis sp.
46
30
47 41.00
Cylindrospermopsis sp. 11
12
18 13.67
Oscillatoria sp.
1,980 3,260 2,720 2,653.33
รวม
2,979 4,080 3,500 3,519.67

เดือนที่ 12

ต้นบ่อ

เดือนที่ 6
เฉลี่ย

ท้ายบ่อ

กลางบ่อ

Genus

ต้นบ่อ

เดือนที่ 1

40
40
10
20
20
30
390
4,700
130
20
530
56
20
30
20
170
20
520
10
30
20
4,310
11,136

41
43
10
10
10
20
220
10
4,300
76
10
500
44
12
30
20
260
20
480
40
17
2
4,670
10,845

40
32
10
20
210
3,900
124
477
54
30
20
20
184
10
1
670
20
10
10
10
4,550
10,402

40.33
38.33
6.67
13.33
10.00
23.33
273.33
3.33
4,300.00
110.00
10.00
502.33
51.33
20.67
26.67
20.00
204.67
16.67
0.33
556.67
10.00
26.67
3.33
15.67
0.67
4,510.00
10,794.33

40
25
33
5
11
4
12
110
33
2,005
80
602
43
12
30
20
10
430
15
15
8
10
15
8
4,330
7,906

42
22
42
5
10
20
9
5
52
15
4,000
100
303
61
13
25
30
20
650
20
37
16
10
10
4,503
10,020

45
45
50
6
14
30
3
14
170
45
6,000
122
900
80
8
35
14
30
800
10
45
10
8
22
12
4,600
13,118

42.33
30.67
41.67
3.66
9.67
20.33
5.33
10.33
110.67
31.00
4,001.67
100.67
601.67
61.33
11.00
30.00
21.33
20.00
626.67
15.00
32.33
6.00
11.33
15.67
10.00
4,477.67
10,348.00

- 140 ตารางผนวกที่ 2 ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ (หนํวย/มล.) ในบํอปลาสลิดทีเ่ ลี้ยงแบบธรรมชาติ จังหวัดสมุทรสาคร

1.5 4.0 4.17
0.5 13.0 8.83
8.0 43.5 18.00
- 0.5 0.50
0.5
- 0.67
1.0 5.5 4.17
- 0.5 0.83
- 0.50
11.5 67.0 37.67

เฉลี่ย

ท้ายบ่อ

เฉลี่ย

ท้ายบ่อ

กลางบ่อ

3.50 7.0
0.50 13.0
0.33 2.5
0.83
2.67
0.67
0.17
89.17
19.83
10.50
0.67
4.50 1.0
9.33
0.33
- 1.5
99.17 6.0
0.50
94.66 2.0
94.17 1.5
2.67
434.17 34.5

เดือนที่ 12
กลางบ่อ

4.5
1.0
5.0
1.5
1.0
2.5
5.5
1.0
1.5
1.0
1.0
0.5
240.0 19.0
8.5
45.5
6.5
7.5
18.5
2.0 11.0
1.0
1.0
6.5
3.0
4.0
25.5
2.0
0.5
1.0
55.5 81.5 160.5
1.5
122.0 60.0 102.0
121.5 59.0 102.0
8.0
650.5 236.5 415.5

ต้นบ่อ

ท้ายบ่อ

เฉลี่ย

เดือนที่ 6
ต้นบ่อ

Arcella sp.
Centropyxis sp.
Difflugia sp.
Hexarthra sp.
Filinia sp.
Testudinella sp.
Asplanchna sp.
Anuraeopsis sp.
Brachionus sp.
Keratella sp.
Ascomorpha sp.
Lecane sp.
Polyarthra sp.
Trichocerca sp.
Statoblast sp.
Mesocyclops sp.
Ceriodaphnia sp.
Simocephalus sp.
Diaphanosoma sp.
Cypris sp.
รวม

กลางบ่อ

Genus

ต้นบ่อ

เดือนที่ 1

3.5
6.5
1.5
1.0
2.5
1.0
3.0
2.0
2.5
4.5
28.0

2.0
1.5
5.0
1.5
0.5
0.5
2.0
2.5
1.0
3.0
19.5

3.0 2.83
7.5 5.17
22.0 9.50
0.5 1.00
0.5 1.17
0.5 0.67
2.5 2.50
1.0 1.83
2.0 1.83
2.5 3.33
42.0 29.83

ตารางผนวกที่ 3 ปริมาณสัตว์หน๎าดิน (ตัวตํอตารางเมตร) ในบํอปลาสลิดที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ จังหวัดสมุทรสาคร
ท้ายบ่อ

เฉลี่ย

ต้นบ่อ

กลางบ่อ

ท้ายบ่อ

44
-

-

14.67
14.67

-

522
522

261
261

261.00
261.00

58.33
58.33

-

-

-

-

44
44

87
87

87
87

72.67
72.67

132 1,262 479 624.33

-

44

-

14.67

44

609

348

333.67

44
44

87
87

44
44

เฉลี่ย

กลางบ่อ

-

เฉลี่ย

44
14.67
14.67
1,131 435 536.66
1,175 435 566.00

ท้ายบ่อ

44
44
88

เดือนที่ 12

ต้นบ่อ

Dero sp.
Branchiura sp.
Tubifex sp.
Phylum
Annelida
Chironomus sp.
Phylum
Arthropoda
รวม

กลางบ่อ

Genus

เดือนที่ 6

ต้นบ่อ

เดือนที่ 1

- 141 ตารางผนวกที่ 4 เปรียบเทียบประเภทอาหารที่พบในบํอเลี้ยงและทางเดินอาหารของปลาสลิดที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ
จังหวัดสมุทรสาคร
แพลงก์ตอนพืช
เดือนที่

บ่อเลี้ยง
(หน่วย/มล.)

ทางเดินอาหาร
(กรัม)

แพลงก์ตอนสัตว์
บ่อเลี้ยง
(หน่วย/มล.)

ทางเดินอาหาร

สัตว์หน้าดิน
บ่อเลี้ยง

(กรัม)

(ตัว/ม2)

ทางเดินอาหาร
(กรัม)

1

3,519.67

3.6614

434.17

3.0259

624.33

-

6

10,794.33

1.5183

37.67

5.4009

14.67

2.2643

12

10,348.00

2.4075

29.83

3.2276

333.67

-



ภาคผนวก

ตารางที่ 1 ข้อมูลแหล่งน้าที่ด้าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้า ประจ้าปีงบประมาณ 2560
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์น้าจืด เขต 9 (ชัยนาท)

1

2

3

แมํน้า เจ๎าพระยา
แมํน้า เจ๎าพระยา(หน๎าศาลเจ๎าพํอกวนอู)
แมํน้า เจ๎าพระยา
แมํน้า เจ๎าพระยา
แมํน้า เจ๎าพระยา
แมํน้า เจ๎าพระยา
แมํน้า เจ๎าพระยา
แมํน้า เจ๎าพระยา หน๎าวัดพรวน
แมํน้า เจ๎าพระยา(เขื่อนเรียงหิน)
แมํน้า เจ๎าพระยา(เขื่อนเรียงหิน)
แมํน้า เจ๎าพระยา(เขื่อนเรียงหิน)
แมํน้า เจ๎าพระยา(เขื่อนเรียงหิน)
แมํน้า เจ๎าพระยา(หน๎าวัดพระยาตาก)
แมํน้า เจ๎าพระยา(หน๎าวัดหลวงพํอใหญํ)
แมํน้า เจ๎าพระยา(วัดปากคลองมะเขามเฒํา)
แมํน้า เจ๎าพระยา
แมํน้า เจ๎าพระยา(เขื่อนเจ๎าพระยา)
แมํน้า เจ๎าพระยา(เขื่อนเจ๎าพระยา)
แมํน้า เจ๎าพระยา(เขื่อนเจ๎าพระยา)
แมํน้า เจ๎าพระยา(เขื่อนเจ๎าพระยา)
แมํน้า เจ๎าพระยา(ท๎ายเขื่อนเจ๎าพระยา)
แมํน้า เจ๎าพระยา(โรงไฟฟ้า)
แมํน้า ทําจีน
แมํน้า ทําจีน
แมํน้า ทําจีน
แมํน้า ทําจีน
แมํน้า น๎อย
แมํน้า น๎อย

มโนรมย์
4 คุ๎งสาเภา มโนรมย์
6 บ๎านกล๎วย เมือง
หาดทําเสา เมือง
ในเมือง
เมือง
เมือง
ในเมือง
เมือง
บ๎านกล๎วย เมือง
ในเมือง
เมือง
ในเมือง
เมือง
ในเมือง
เมือง
ในเมือง
เมือง
บ๎านกล๎วย เมือง
บ๎านกล๎วย เมือง
วัดสิงห์
สรรพยา
บางหลวง สรรพยา
บางหลวง สรรพยา
บางหลวง สรรพยา
บางหลวง สรรพยา
บางหลวง สรรพยา
5 บางหลวง สรรพยา
วัดสิงห์
วัดสิงห์
3 สามงํามพัฒนา หันคา
6 สามงํามพัฒนา หันคา
สรรคบุรี
สรรคบุรี

ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท

เดือน

ปี

27
22
25
19
21
27
15
13
5
20
28
12
5
8
5
29
25
15
22
28
26
31
9
8
4
14
15
17

ก.ค. 60
พ.ย. 59

ม.ค. 60
เม.ย.
เม.ย.

ก.ค.

ก.ย.
เม.ย.

ธ.ค.
ม.ค.
ก.ค.

ส.ค.
ธ.ค.
มิ.ย.
พ.ย.

ส.ค.
ต.ค.
พ.ย.
พ.ย.

ก.ค.
ต.ค.
พ.ค.

ธ.ค.
ส.ค.
เม.ย.

มิ.ย.

ธ.ค.
ม.ค.

60
60
60
60
60
59
60
60
60
59
60
59
60
59
59
59
60
59
60
59
60
60
60
59
60

10,000
50,000
100,000
300,000
30,000
200,000
50,000
350,000
300,000
1,000,000
200,000
500,000

200,000
250,000

300,000
200,000
40,000

200,000
30,000

30,000

200,000
10,000
50,000
20,000

50,000
200,000
50,000
200,000

40,000

250,000
200,000
300,000
300,000

100,000
300,000

200,000

-

50,000

40,000

ชื่อผู๎รับพันธุ์สตั ว์น้า
ปลานิล

วัน

ปลากระแห

จังหวัด

ปลาสวาย

อาเภอ

กบนา

ตาบล

ปลาสร๎อยขาว

หมูํ

ปลาตะเพียนทอง

ชื่อแหลํงน้าทีป่ ลํอย

ชนิดและจานวนสัตว์น้า (หนํวย : พันตัว)
ปลายี่สกเทศ

ลาดับที่

วันทีป่ ลํอย
ปลาตะเพียนขาว

สถานทีต่ ั้งแหลํงน้า/ทีอ่ ยูํ

รวม
10,000
50,000
100,000
300,000
30,000
200,000
50,000
350,000
300,000
1,000,000
400,000
750,000
300,000
400,000
100,000
200,000
10,000
50,000
200,000
200,000
50,000
200,000
250,000
200,000
300,000
400,000
300,000
200,000

นายสมศักดิ์ โตศิลา
นางปิยะดา ทับโพธิ์
นายชูชาติ ผิวเผือก
นางสุภาพร พรหมไหม
นายศิวพันธ์ ศิริสายัณห์
นายบุญสืบ ดูทอง
นายวิมล คุ๎มปราง
นายวิมล คุ๎มปราง
นายวิมล คุ๎มปราง
นายวสันต์ มั่นเศษวัชร์
นายวิมล คุ๎มปราง
คุณวิภาภรณ์ นวลทอง
นายชูชาติ ผิวเผือก

ชื่อหนํวยงาน

สานักงานเทศบาลตาบลศิลาดาน
อาเภอมโนรมย์
สานักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ศาลจังหวัดยุตธิ รรม
ศาลจังหวัดชัยนาท
กอ.รมน.ตชน
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
สานักงานเทศบาลบ๎านกล๎วย
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

กองทัพเรือ
นายชูชาติ ผิวเผือก

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

สานักงานชลประทานที่ 12 เขือ่ นเจ๎าพระยา

นายเชิด จันทร์ศรี

นายชูชาติ ผิวเผือก
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายเชนต์ เย็นสาเภา

สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
จังหวัดชัยนาท
สานักชลประทานที่ 12
โครงการสํงน้าและบารุงรักษาเจ๎าพระยา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ตารางที่ 1 ข้อมูลแหล่งน้าที่ด้าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้า ประจ้าปีงบประมาณ 2560 (ต่อ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์น้าจืด เขต 9 (ชัยนาท)

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

แมํน้า น๎อย
แมํน้า น๎อย
แมํน้า น๎อย
แมํน้า น๎อย
แมํน้า น๎อย
บึง กระจับใหญํ
บึง กระจับใหญํ
บึง กระจับใหญํ
บึง คลองมอญ
บึง ทับปลา
บึง ทําลวก
บึง นางลือ
บึง ปักเป้า
บึง ระหาน
บึง สาเภา
บึง หนองรี
บึง หนองรี
บึง หางแขยง
บึง หางแขยง
บึง อ๎อ
บึง อ๎อ
บึง อ๎อ
บึง อ๎อ
บึง อ๎อ
ลาน้า บ๎านหนอง
หนอง หวาย
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์ ต.กะบกเตี้ย
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์ ต.เนินขาม

9 แพรกศรีราชา สรรคบุรี
แพรกศรีราชา สรรคบุรี
โพงาม
สรรคบุรี
ห๎วยกรด สรรคบุรี
สรรคบุรี
5 หันคา
หันคา
5 หันคา
หันคา
หันคา
4 มะขามเฒํา วัดสิงห์
4 วัดโคก
มโนรมย์
1 ธรรมามูล เมือง
นางลือ
เมือง
13 แพรกศรีราชา สรรคบุรี
แพรกศรีราชา สรรคบุรี
9 ธรรมามูล มโนรมย์
แพรกศรีราชา สรรคบุรี
1 เทีย่ งแท๎
สรรคบุรี
หางน้าสาคร มโนรมย์
หางน้าสาคร มโนรมย์
3 ชัยนาท
เมือง
1 ชัยนาท
เมือง
6 ชัยนาท
เมือง
2 ชัยนาท
เมือง
9 ชัยนาท
เมือง
8 ตลุก
สรรพยา
4 ทําชัย
เมือง
3 กะบกเตี้ย เนินขาม
6 เนินขาม
เนินขาม

ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท

เดือน

ปี

10
4
22
31
3
9
28
28
12
18
13
28
11
26
27
4
12
25
18
12
12
12
12
12
2
28
23
12

เม.ย.

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

พ.ค.

มิ.ย.
ก.ค.

ส.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ก.ค.
ส.ค.
พ.ค.

ก.ค.
ก.ค.

ส.ค.
พ.ค.

ก.ค.
พ.ค.

ส.ค.
เม.ย.

พ.ค.

ส.ค.
ส.ค.
ส.ค.
ส.ค.
ส.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ก.พ.

ส.ค.

300,000
300,000
250,000
100,000
200,000
300,000
300,000
20,000
100,000
200,000
20,000
50,000
50,000
200,000
200,000
40,000

50,000

300,000
20,000
100,000
10,000
100,000
50,000

5,000

5,000
130,000
10,000
100,000

50,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
15,000
50,000
5,000

ชื่อผู๎รับพันธุ์สตั ว์น้า
ปลานิล

วัน

ปลากระแห

จังหวัด

ปลาสวาย

อาเภอ

กบนา

ตาบล

ปลาสร๎อยขาว

หมูํ

ปลาตะเพียนทอง

ชื่อแหลํงน้าทีป่ ลํอย

ชนิดและจานวนสัตว์น้า (หนํวย : พันตัว)
ปลายี่สกเทศ

ลาดับที่

วันทีป่ ลํอย
ปลาตะเพียนขาว

สถานทีต่ ั้งแหลํงน้า/ทีอ่ ยูํ

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
15,000
5,000

100,000

100,000

รวม
300,000
300,000
300,000
100,000
200,000
300,000
600,000
40,000
200,000
200,000
35,000
150,000
100,000
205,000
330,000
50,000
100,000
50,000
150,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
250,000
30,000
50,000
10,000

นายชูชาติ ผิวเผือก
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายไพศาล เรือพอ
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายชัยพร เสมาเมือง
นายชัยพร เสมาเมือง
นายชวัช วงค์คา
นายปัญญา ค๎าไม๎
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายเผด็จ ดีออํ น
นายจันทร์หอม ปานเนีย่ ม
นายธนพล มะนาวทอง
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายสุรชัย ขาแดง
นายชูชาติ ผิวเผือก

ชื่อหนํวยงาน

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

สานักงานเทศบาลตาบลห๎วยกรด
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

องค์การบริหารสํวนตาบลหันคา
องค์การบริหารสํวนตาบลหันคา
อาเภอหันคา
องค์การบริหารสํวนตาบลมะขามเฒํา
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ผู๎ใหญํบ๎านหมู1ํ ตาบลธรรมามูล
สานักงานเทศบาลตาบลนางลือ
ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 13 ต.แพรกศรีราชา
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

สานักงานเทศบาลตาบลธรรมามูล
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

นางสาวจันทนา โมรีรักษ์ประเสริฐ

อาเภอสรรคบุรี

นายชูชาติ ผิวเผือก
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายไพโรจน์ ฉิมเกิด
นายนิพนธ์ กาวี
นายสัมพันธ์ บัวงาม
นายยงยุทธ ทองหมี
นายชด หมีหริ่ง
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายธนานันท์ ดํานอุดม
นายประสิทธิ์ ทองกรณ์
นายวินัย สังข์เรือง

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ผู๎ใหญํบ๎าน ม.3 ต.ชัยนาท
ผู๎ใหญํบ๎าน ม.1 ต.ชัยนาท
ผู๎ใหญํบ๎าน ม.6 ต.ชัยนาท
ผู๎ใหญํบ๎าน ม.2 ต.ชัยนาท
ผู๎ใหญํบ๎าน ม.9 ต.ชัยนาท
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

องค์การบริหารสํวนตาบลทําชัย
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
ผู๎ใหญํบ๎าน ม.6 ต.เนินขาม

ตารางที่ 1 ข้อมูลแหล่งน้าที่ด้าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้า ประจ้าปีงบประมาณ 2560 (ต่อ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์น้าจืด เขต 9 (ชัยนาท)

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์ บ๎านซับปลากระป๋อง
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์บ๎านห๎วยคันไถ
แหลํงน้า สาธารณะ ต.ไรํพฒ
ั นา
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์ ต.มโนรมย์
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์วัดหนองตาตน
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์ ต.เสือโฮก
แหลํงน้า สาธารณะประโยช์ บ๎านหนองอีเซง
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์ ต.วังหมัน
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์ ต.หนองขุํน
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์บ๎านหนองอีเซง
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์ ต.ดงคอน
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์ ต.ดงคอน
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์ ต.ดงคอน
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์ ต.บางหลวง
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์ ต.โพนางดาตก
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์ ต.สรรพยา
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์ วัดราษฎร์บูรณะ
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์ ต.สะพานหิน
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์ ต.หนองมะโมง

เนินขาม
เนินขาม
12 สุขเดือนห๎า เนินขาม
4 ไรํพฒ
ั นา มโนรมย์
มโนรมย์
3 ในเมือง
มโนรมย์
4 ไรํพฒ
ั นา มโนรมย์
คุ๎งสาเภา มโนรมย์
3 อูํตะเภา
มโนรมย์
มโนรมย์
อูํตะเภา
มโนรมย์
ชัยนาท
เมือง
7 เสือโฮก
เมือง
วังหมัน
วัดสิงห์
6 วังหมัน
วัดสิงห์
6 หนองขุํน วัดสิงห์
วังหมัน
วัดสิงห์
2 โพงาม
สรรคบุรี
7 ห๎วยกรด สรรคบุรี
7 ดงคอน
สรรคบุรี
4 ดงคอน
สรรคบุรี
9 ดงคอน
สรรคบุรี
บางหลวง สรรพยา
บางหลวง สรรพยา
3 โพนางดาตก สรรพยา
4 สรรพยา
สรรพยา
6 สรรพยา
สรรพยา
1 สะพานหิน หนองมะโมง
หนองมะโมง หนองมะโมง

ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท

เดือน

ปี

15
28
30
5
25
1
28
27
12
27
28
26
30
28
27
1
23
18
8
28
11
5
24
24
11
21
21
13

ก.ย. 60
มิ.ย. 60
พ.ค. 60
ธ.ค. 59
ม.ค. 60
มิ.ย. 60
ก.ค. 60
ก.ย. 60
ส.ค. 60
ก.ค. 60
ก.ค. 60
เม.ย. 60
พ.ค. 60
มิ.ย. 60
ก.ค. 60
มิ.ย. 60
พ.ย. 59
ก.ค. 60
พ.ค. 60
ก.ค. 60
ส.ค. 60
มิ.ย. 60
ส.ค. 60
พ.ค. 60
ส.ค. 60
มิ.ย. 60
ธ.ค. 59
ก.ค. 60

300,000
30,000
3,000
59,000
50,000
30,000
10,000
50,000
5,000
1,000
10,000
50,000
5,000
10,000
10,000
30,000
50,000
50,000
50,000
2,000
50,000
50,000
25,000
50,000
50,000
50,000
50,000
10,000

300,000

ชื่อผู๎รับพันธุ์สตั ว์น้า
ปลานิล

วัน

ปลากระแห

จังหวัด

ปลาสวาย

อาเภอ

กบนา

ตาบล

ปลาสร๎อยขาว

หมูํ

ปลาตะเพียนทอง

ชื่อแหลํงน้าทีป่ ลํอย

ชนิดและจานวนสัตว์น้า (หนํวย : พันตัว)
ปลายี่สกเทศ

ลาดับที่

วันทีป่ ลํอย
ปลาตะเพียนขาว

สถานทีต่ ั้งแหลํงน้า/ทีอ่ ยูํ

350,000
30,000

10,000

10,000
2,000
5,000
25,000
30,000
3,000
1,000

1,000

รวม
950,000
60,000
3,000
59,000
50,000
30,000
10,000
50,000
5,000
1,000
10,000
50,000
5,000
10,000
20,000
30,000
50,000
50,000
60,000
4,000
55,000
50,000
50,000
50,000
80,000
53,000
50,000
12,000

นางบังอร โชติพวํ ง
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายวิมล คุ๎มปราง
นายสุจนิ ต์ บวบทอง
นายสุเมธ พินิจ
นางบังอร โชติพวํ ง
นายสุเมธ พินิจ
นายปริเทพ ปวีวนบูรวงษ์
นายสมชัย บุญเนตร
นายวิมล คุ๎มปราง
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายเจริญไชย ศรีสวุ รรณ์
นายอนุรักษ์ นิม่ นวล
นายบรรเจิด หรั่งมา
นางบังอร โชติพวํ ง
นายประสิทธิ์ ทองกรณ์
นายรังสันต์ โพธิ์ภักดิ์
นายพิศาล พันธ์วงศ์ราช
นายสมพอง ม๎วนหนู
นางบังอร โชติพวํ ง
นางบังอร โชติพวํ ง
นายวิมล คุ๎มปราง
นายเกรียงไกร ไม๎เขียว
นางบังอร โชติพวํ ง
นางบังอร โชติพวํ ง
นายชูศลิ ป์ งามประสิทธิ์

ชื่อหนํวยงาน

สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

อาเภอมโนรมย์
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

อาเภอมโนรมย์
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
อาเภอมโนรมย์
ศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ทพี่ งึ่ จังหวัดชัยนาท
สานักงานเทศสบาลตาบลชัยนาท
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

สานักงาประมงจังหวัดชัยนาท
สานักงานเทศบาลตาบลหนองขุํน
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
สานักงานประมงอาเภอสรรคบุรี
สานักงานเทศบาลตาบลดงคอน
ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 9 ต.ดงคอน
อาเภอสรรพยา
สานักงานประมงอาเภอสรรพยา
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
สานักงานเทศบาลเจ๎าพระยา
อาเภอสรรพยา
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ตารางที่ 1 ข้อมูลแหล่งน้าที่ด้าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้า ประจ้าปีงบประมาณ 2560 (ต่อ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์น้าจืด เขต 9 (ชัยนาท)

เดือน

ปี

13 วังตะเคียน หนองมะโมง
2 กุดจอก
หนองมะโมง
3 สามงํามทําโบสถ์ หันคา
หันคา
1 ห๎วยงู
หันคา
บางขุด
สรรคบุรี
สามงํามทําโบสถ์ หันคา
1 บ๎านเชี่ยน หันคา
2 หางน้าสาคร มโนรมย์
ธรรมามูล เมือง
1 ตลุก
สรรพยา

ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
นครสวรรค์

23
28
12
27
22
26
28
26
24
29
15
19
13
26
5
28
28
21
13
20
13
20
20
29
18
27
27
22

ส.ค.
มิ.ย.
ส.ค.
ก.ค.
มี.ค.

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
59
60
59
60
60
60
59
60
59
60
59
59
60
60
60
60
60

โพงาม

5

5
2
5
2

สรรคบุรี
แพรกศรีราชา สรรคบุรี
เมือง
บ๎านกล๎วย เมือง
บางหลวง สรรพยา
สะพานหิน หนองมะโมง
สะพานหิน หนองมะโมง
เมือง
ห๎วยงู
หันคา
โพงาม
สรรคบุรี
บางขุด
สรรคบุรี
บํอแรํ
วัดสิงห์
ชํองแค
ตาคลี

พระนครศรีอยุธยา

เมือง
เมือง

ลพบุรี
ลพบุรี

พ.ค.

ก.ค.
ม.ค.
พ.ค.

มิ.ย.
พ.ค.

ธ.ค.
ก.ค.
พ.ย.

ก.ค.
มิ.ย.
มิ.ย.

ธ.ค.
ก.ค.
พ.ย.

ก.ค.
พ.ย.
พ.ย.
พ.ค.

ก.ค.

ก.ย.
ก.ค.
พ.ค.

25,000
30,000
50,000
2,000
50,000
100,000
2,000
150,000
300,000

ชื่อผู๎รับพันธุ์สตั ว์น้า
ปลานิล

วัน

ปลากระแห

จังหวัด

ปลาสวาย

อาเภอ

กบนา

แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์ บ๎านหนองรังนก
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์บ๎านหนองชุมสาย
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์ ต.สามงํามทําโบสถ์
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์ ต.หนองแซง
แหลํงน้า สาธารณะประโยชน์ ต.ห๎วยงู
คลอง กะเบา
คลอง ตาเจ๏ก
คลอง ธรรมชาติ
คลอง อนุศาสตร์
นาข๎าว ศูนย์เรียนรู๎โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
บํอ ศูนย์การเรียนรู๎ดา๎ นการประมงอาเภอสรรพยา
บํอ เกษตรกรทีเ่ ข๎ารํวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมํ
บํอ นาแปลงใหญํตาบลโพงาม
บํอ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
บํอ เรือนจาเขาพลอง
บํอ ศูนย์เรียนรู๎ชมุ ชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์
บํอ สถานีขนสํง 2 (กรมชลประทาน)
บํอ โรงเรียนบ๎านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์
บํอ โรงเรียนบ๎านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
บํอ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46
บํอ โรงเรียนวัดทําแก๎ว
บํอ โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บารุง
บํอ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
บํอ โรงเรียนวัดสิงห์
บํอ โรงเรียนชํองแคพิทยาคม
ทุงํ บางกุ๎ง
บํอ กองพลทหารปืนใหญํ จ.ลพบุรี
ศูนย์ เรียนรู๎กองพันป้องกันฐานบิน
รวม

ตาบล

ปลาสร๎อยขาว

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

หมูํ

ปลาตะเพียนทอง

ชื่อแหลํงน้าทีป่ ลํอย

ชนิดและจานวนสัตว์น้า (หนํวย : พันตัว)
ปลายี่สกเทศ

ลาดับที่

วันทีป่ ลํอย
ปลาตะเพียนขาว

สถานทีต่ ั้งแหลํงน้า/ทีอ่ ยูํ

25,000
30,000
50,000
3,000

30,000
1,000
1,229,000
30,000
20,000
3,000
5,000
100,000
10,000
10,000
5,000
3,000
5,000
3,000
2,000
5,000
5,000
10,000
5,000
50,000
50,000
2,000
50,000
11,566,000 2,455,000 1,050,000 590,000

500
5,000

10,000
3,000

1,000
500
500
500
500

103,500 106,000 420,000

38,000

รวม
50,000
60,000
100,000
5,000
50,000
100,000
2,000
150,000
300,000
30,000
1,000
1,229,000
50,000
3,000
5,500
115,000
13,000
10,000
9,000
5,500
5,000
5,500
5,500
10,000
5,500
100,000
2,000
50,000
16,328,500

นายวิมล คุ๎มปราง
นายชูชาติ ผิวเผือก
นายบุญอินทร์ ใจแสน
นายธีรภัทร ทับบํอดี
นายประสิทธิ์ ทองกรณ์
นายชูชาติ ผิวเผือก

ชื่อหนํวยงาน

สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

วัดใหมํวงเดือน
สานักงานเทศบาลตาบลหนองแซง
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

นายรเณศณัฎฐ เลิศพงษ์วิชติ สานักงานเทศบาลตาบลสามงํามทําโบสถ์

นางสาวภิญญภัสร์ โพธิเ์ พ็ชร์ วัดเทพหิรัญย์

นายชูชาติ ผิวเผือก
นายชูชาติ ผิวเผือก
นางบังอร โชติพวํ ง
นางสิริรัตน์ พิชติ พร
นางนิสากร ภูนาหลวง
นายปรีชา จิตรพรหม
นายณัฐพล เลิศหริม

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

สานักงานประมงอาเภอสรรพยา
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
สานักงานประมงอาเภอสรรคบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
เรือนจาเขาพลอง
มูลนิธิบูรณะชนบทแหํงประเทศไทย
งานสถานีขนสํง 2 ชัยนาท กรมชลประทาน

โรงเรียนบ๎านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์
นางสาวชนาธิป เทียนวรรณ โรงเรียนบ๎านสะพานหิน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์46
นางวีณา พึง่ เจียม
โรงเรียนวัดทําแก๎ว
โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บารุง
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
นายมานะ ทินแก๎ว
โรงเรียนวัดสิงห์
นายพีรภัทร์ วงษ์ษาพิสษิ ฐ์ โรงเรียนชํองแคพิทยาคม
สานักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสาเริง กองรัสกุลณี
สิบเอกจีรพัฒน์ เย็นแจ๎ง

กองพลทหารปืนใหญํจงั หวัดลพบุรี
กองพันป้องกันฐานบิน

ตารางที่ 2 ข้อมูลแหล่งน้าที่ด้าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้าจืดของไทย ประจ้าปีงบประมาณ 2560
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์น้าจืด เขต 9 (ชัยนาท)

1 แมํน้า เจ๎าพระยา
5
แมํน้า เจ๎าพระยา(เขื่อนเจ๎าพระยา)
แมํน้า เจ๎าพระยา(เขื่อนเจ๎าพระยา)
แมํน้า เจ๎าพระยา(เขื่อนเจ๎าพระยา)
แมํน้า เจ๎าพระยา(เขื่อนเรียงหิน)
แมํน้า เจ๎าพระยา(เขื่อนเรียงหิน)
แมํน้า เจ๎าพระยา(โรงไฟฟ้าพลังน้าเขื่อนเจ๎าพระยา)
แมํน้า เจ๎าพระยา(วัดปากคลองมะขามเฒํา)
2 แมํน้า ทําจีน
3 แมํน้า น๎อย
4
บึง กระจับใหญํ
5
บึง หนองรี
1
6
บึง อ๎อ
3
รวม

บางหลวง
บางหลวง
บางหลวง
บางหลวง
ในเมือง
ในเมือง
บางหลวง
สามงํามทําโบสถ์

ห๎วยกรด
เที่ยงแท๎
ชัยนาท

อาเภอ
สรรพยา
สรรพยา
สรรพยา
สรรพยา
เมือง
เมือง
สรรพยา
วัดสิงห์
หันคา
สรรคบุรี
หันคา
สรรคบุรี
เมือง

จังหวัด
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท

วัน

8
22
28
15
28
12
31
5
12
31
28
12
12

เดือน

ปี

มิ.ย. 60
พ.ย. 59
ก.ค. 60
พ.ย. 59

ก.ค. 60
ส.ค. 60
พ.ค. 60

พ.ย. 59

มิ.ย. 60

50,000
20,000
50,000
100,000
300,000
50,000
30,000
280,000

40,000

50,000
50,000
20,000

100,000
30,000
20,000

ก.ค. 60
ก.ค. 60

100,000

ส.ค. 60

100,000

ส.ค. 60

40,000

(หนํวย : พันตัว)
ชื่อผู๎รับพันธุ์สัตว์น้า

กาดา

ตาบล

สวาย

หมูํ

ปลาสร๎อยขาว

ชื่อแหลํงน้าที่ปลํอย

จานวนสัตว์น้าที่ปลํอย
ปลากระแห

ลาดับที่

วันที่ปลํอย
ปลาตะเพียนทอง

สถานที่ตั้งแหลํงน้า/ที่อยูํ

50,000
30,000

6,000
830,000 270,000 220,000 140,000 56,000

รวม
50,000
150,000
50,000
50,000
120,000
300,000
150,000
60,000
300,000
150,000
30,000
100,000
6,000
1,516,000.0

นายชูชาติ ผิวเผือก
นายเชิด จันทร์ศรี
นายวสันต์ มั่นเศษวัชร์
นายวสันต์ มั่นเศษวัชร์

นางกัญญา แก๎วเกิน
นายไพศาล เรือพอ
นายชวัช วงค์คา

ชื่อหนํวยงาน

ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 9 (ชัยนาท)

จังหวัดชัยนาท
สานักงานชลประทานที่ 12
สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย
กองทัพเรือ
โครงการสํงน้าและบารุงรักษาทําโบสถ์
สานักงานเทศบาลตาบลห๎วยกรด
อาเภอหันคา
ผู๎ใหญํบ๎าน ม.1 ต.แพรกศรีราชา
ผู๎ใหญํบ๎าน ม.3 ต.ชัยนาท

