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บทคัดย่อ 

 การทดลองแบ่งออกเป็น 2 การทดลอง เพ่ือศกึษาผลของสตูรอาหารที่ตา่งกนัและความหนาแน่นใน
การอนบุาลลกูปลาหมอท่ีมีผลตอ่การเจริญเติบโต อตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ (FCR) อตัรารอดและต้นทนุ

คา่อาหาร โดยใช้ลกูปลาขนาดเฉลี่ย 0.95  0.01 ก. อนบุาลในกระชงัขนาด 13 ตร.ม. แขวนในบ่อดินขนาด 
1000 ตร.ม. ท่ีมีการใสปุ่๋ ยให้เกิดน า้เขียว ให้อาหารวนัละ 2 ครัง้ ในอตัรา 5% น า้หนกัตวั/วนั วดัการเจริญเติบโต
ของลกูปลาและคณุภาพน า้ทกุ 2 สปัดาห์ ตลอดระยะเวลาของการทดลอง 90 วนั ของแตล่ะการทดลอง ในการ
ทดลองท่ี 1 ปลอ่ยลกูปลาด้วยความหนาแน่น 100 ตวั/ตร.ม. เลีย้งด้วยอาหารที่แตกตา่งกนั 3 สตูร ได้แก่ ปลา
ป่นผสมร าละเอียด (FM) อตัราสว่น 2:1 (38.2% CP) อาหารอนบุาลลกูปลาส าเร็จรูปไฮเกรด (40.4% CP) และ 
หวัอาหารหมรูวมผงผสมร าละเอียด (SW) อตัราสว่น 2:1 (32.4% CP) การทดลองท่ี 2 อนบุาลลกูปลาด้วย
ความหนาแน่น 100, 150 และ 200 ตวั/ตร.ม. ใช้อาหารสตูร SW (32.4% CP) เม่ือสิน้สดุการทดลองท่ี 1 
น า้หนกัเพ่ิม (MWG) อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (SGR) อตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ (FCR) และอตัรา
รอดของลกูปลาไมแ่ตกตา่งกนั (p>0.05) แตต้่นทนุคา่อาหารของอาหารสตูร SW มีคา่ต ่ากวา่อาหารสตูรอื่น
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) การทดลองท่ี 2 พบวา่การอนบุาลลกูปลาท่ีความหนาแน่น 200 ตวั/ตร.ม. 
มี MWG และ SGR ต ่ากวา่ท่ี 100 และ 150 ตวั/ตร.ม. อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) สว่น FCR และ
อตัรารอดไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) ในทกุความหนาแน่น อย่างไรก็ตามต้นทนุ
คา่อาหารมีค่าต ่าสดุเมื่ออนบุาลลกูปลาท่ีความหนาแน่นสงูสดุ 200 ตวั/ตร.ม. (p<0.05) เม่ือพิจารณาถงึ
ผลตอบแทนตอ่ต้นทนุ (B/C ratio) พบวา่การอนบุาลลกูปลาท่ีความหนาแน่น 200 ตวั/ตร.ม. มีคา่สงูสดุอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ดงันัน้จงึควรอนบุาลลกูปลาหมอในกระชงัท่ีความหนาแน่น 200 ตวั/ตร.ม. 
ค าส าคญั : ปลาหมอ  อาหารปลา 
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Abstract 
Two experiments were set up to evaluate the effects of diets and stocking density (StD) on 

growth performance, feed conversion ratio (FCR), survival rate and feed cost per fish of Climbing 

perch (Anabas testudineus ) fingerlings. The experiments were conducted in Hapa (1.03.0 m2) 
suspended within a fertilized earthen pond (1000 m2). Fish stocked (individual size of 0.95 ± 0.01 g) 
were fed twice daily at 5% (bw/day). In the first experiment, fish were stocked at 100 fish/m2, and 

fed with diets with combinations of fish meal: fine rice bran (FM) at 2:1 (38.2% CP), Hi-grade® 

commercial nursery feed (HG, 40.4% CP) and commercial finishing swine feed: fine rice bran (SW) 

at 2:1 (32.4% CP). Water quality and fish growth were monitored biweekly for the period of 90 days. 
The fish were randomly divided into treatments of 100, 150 and 200 fish/m2, and fed with SW 

(32.4% CP) for the second experiment. At the end of the first experiment, mean weight gain (MWG), 
specific growth rate (SGR), FCR and survival were unaffected by treatments (p>0.05). However, 
feed cost per fish fed SW diet was significantly (p<0.05) lower than other groups. In the second 
experiment, fish in StD of 200 fish/m2 had significantly (p<0.05) lower MWG and SGR than those at 
100 fish/m2 and 150 fish/m2. No differences (p>0.05) in FCR and survival were found among 
treatments. However, the lowest feed cost per fish was obtained with the highest stocking density of 
200 fish/m2. Furthermore, B/C ratio was significantly highest in the highest stocking density (200 
fish/m2). Considering B/C ratio a stocking density of 200 fish/m2 could be recommended for nursing 
Climbing perch fingerlings in net cage. 
Keywords: Climbing perch (Anabas testudineus), fish feed 

 
ค าน า 

ปลาหมอ (Anabas testudineus) เป็นปลาน า้จืดพืน้บ้านไทยท่ีประชาชนทุกระดับชนชัน้ของ
สงัคมไทยนิยมบริโภคกนัอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถประกอบอาหารได้หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ผลผลิต
สว่นใหญ่ได้จากแหลง่น า้ธรรมชาติ ในด้านการเพาะเลีย้งโดยทัว่ไปเกษตรกรนิยมปล่อยลกูปลาหมอขนาด 2-3 
เซนติเมตร ในอัตรา 30-50 ตัวต่อตารางเมตร หรือประมาณ 50,000 – 80,000 ตัวต่อไร่ ทัง้นีอ้ัตราความ
หนาแน่นในการปล่อยจะขึน้อยู่กบัความสามารถในการจดัการฟาร์มและเป้าหมายในการผลิตขนาดของปลา
หมอท่ีต้องการจบัขาย ซึง่หากต้องการปลาหมอท่ีมีขนาดใหญ่ ควรต้องปลอ่ยลกูปลาในความหนาแน่นต ่าลงมา 
ประมาณ 20 ตวัตอ่ตารางเมตรหรือ 32,000 ตวัตอ่ไร่ (Sarawut, 2005)  

แตปั่ญหาท่ีเกิดขึน้กบัเกษตรกรผู้ เลีย้งปลาหมอก็คือ การปลอ่ยลกูปลาท่ีมีขนาดเลก็ลงเลีย้งในบ่อท่ีมี
การเตรียมบ่อไมด่ีหรือไมม่ีการก าจดัศตัรูปลาออกไปก่อน ท าให้ลกูปลามีอตัรารอดน้อยและได้ผลผลิตต ่ากวา่ท่ี
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ควรจะได้รับ หากเกษตรกรมีการอนบุาลลกูปลาให้มีขนาดโตพอสมควรก่อนปลอ่ยลงเลีย้งในบ่อจะท าให้ได้ผล
ผลิตสงูขึน้ การปรับปรุงประสิทธิภาพการเลีย้งปลาของเกษตรกรด้วยการแนะน าให้เกษตรกรอนบุาลลกูปลา
ก่อนปลอ่ยลงเลีย้งในบ่อนัน้ ควรเสนอแนะวิธีการท่ีมีต้นทนุในการด าเนินการต ่า และปฏิบตัิได้ง่ายในท้องถ่ิน ซึง่
ต้นทนุการผลิตท่ีส าคญัของธุรกิจเพาะเลีย้งสตัว์น า้คือต้นทนุคา่อาหาร การจดัการที่ดี สามารถช่วยลดต้นทนุนี ้
ได้ (De Silva et al., 1986) 

ฉะนัน้การอนบุาลลกูปลาหมอก่อนการปลอ่ยเลีย้ง จะท าให้ปลาเจริญเติบโตเร็วและมีอตัรารอดท่ีเพ่ิม
มากขึน้ งานวิจยันีจ้งึมุง่เน้นไปท่ีการศกึษาอตัราความหนาแน่นท่ีเหมาะสม รวมทัง้การจดัการด้านอาหาร
เพ่ือท่ีจะหาสตูรอาหารที่เหมาะสมในการอนบุาลลกูปลาหมอ เพ่ือน าข้อมลูที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการเพ่ิม
ผลผลิต ลดความเสี่ยงและต้นทนุในการเลีย้งปลาหมอของเกษตรกร และเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาการ
เลีย้งปลาหมอตอ่ไป 
 

อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
การเตรียมหน่วยทดลอง 

เตรียมบ่อดิน ขนาด 1,000 ตร.ม. จ านวน 1 บ่อ โดยใสปุ่๋ ยสตูร 16-20-0 (N-P-K) เพ่ือให้น า้เป็นสีเขียว

(Greenwater System) ในอตัรา 4 กก.ไนโตรเจน/ไร่/สปัดาห์ ใช้กระชงัไนลอนขนาด 1.03.01.5 ม.     

(กว้างยาวลกึ) ขงึในบ่อด้วยเสาไม้ไผ่ให้ก้นกระชงัอยู่เหนือระดบัพืน้บ่ออย่างน้อย 0.5 ซม. และรักษาระดบั
ให้ขอบด้านบนของกระชงัอยู่เหนือผิวน า้ 30 ซม. ตลอดการทดลอง  

 
การเตรียมสัตว์ทดลอง 

ลกูปลาหมอขนาด 2-3 ซม. ซือ้มาจากฟาร์มเอกชน โดยก่อนปลอ่ยลกูปลาลงเลีย้งจะแช่ด้วยน า้เกลือ 
(NaCl) ความเข้มข้น 5 กรัม/ลติร เพ่ือป้องกนัโรคพยาธิท่ีอาจติดมากบัตวัปลา ให้อาหารผงส าเร็จรูปไฮเกรดเป็น
เวลา 1 สปัดาห์ ก่อนท าการทดลอง เพ่ือให้ลกูปลาคุ้นเคยกบัสภาพของบ่อ แล้วนบัจ านวนลกูปลา ชัง่น า้หนกั
รวมของลกูปลาในแตล่ะกระชงัเพ่ือหาคา่เฉลี่ยน า้หนกัของลกูปลาแตล่ะตวั  
 
การวิเคราะห์ส่วนประกอบของอาหารและคุณภาพน า้ 

ผสมวตัถดุิบอาหารให้เข้ากนัแล้วบรรจอุาหารทดลองในถงุพลาสติกแล้วเก็บรักษาไว้ในตู้ เย็น อณุหภมู ิ
-20 องศาเซลเซียส ตลอดช่วงเวลาทดลอง วิเคราะห์โปรตีนในอาหารทดลอง โดยวิธี micro-Kjeldahl ตาม
วิธีการของ AOAC (1990) ใช้อาหารทดลองเลีย้งลกูปลา โดยให้อาหารในอตัรา 5% (น า้หนกัตวั/วนั) ทกุวนั วนั
ละ 2 ครัง้ (09:00-10:00 น. และ 15:00-16:00 น.) ปรับปริมาณอาหารที่ให้ตามน า้หนกัปลาท่ีเพ่ิมขึน้ทกุ 14 วนั 
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ตรวจสอบคณุภาพน า้ในบ่อทดลองเม่ือเร่ิมต้นและทกุ 14 วนัจนเสร็จสิน้การทดลอง ได้แก่ อณุหภมูิ
และ dissolved oxygen ด้วยเคร่ือง oxygen meter (YSI Model 59) คา่ Total ammonia วิเคราะห์หาคา่โดย
ใช้ spectrophoto meter (Hach DR/2000) คา่ pH ใช้เคร่ือง pH meter (Schott-Gerate CG 840) 
 
การวางแผนการทดลอง 

การทดลองที่ 1 ศกึษาสตูรอาหารที่เหมาะสมในการอนบุาลลกูปลาหมอในกระชงั 
วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยปลอ่ยลกูปลาลงเลีย้งในกระชงัด้วยอตัราความหนาแน่น 100 ตวั/

ตร.ม. ใช้กระชงัในการทดลองทัง้หมด 9 กระชงั แบ่งเป็น 3 ทรีตเมนต์ 3 ซ า้ ระยะเวลาทดลอง 90 วนั โดยใช้
อาหารสตูรตา่งๆกนั 3 สตูร ดงันี ้

สตูรท่ี 1 ปลาป่นผสมร าละเอียด อตัราสว่น 2 ตอ่ 1 (FM) 
สตูรท่ี 2 อาหารอนบุาลลกูปลาส าเร็จรูปไฮเกรด (HG) 
สตูรท่ี 3 หวัอาหารหมผูงผสมร าละเอียด อตัราสว่น 2 ตอ่ 1 (SW) 

การทดลองที่ 2 ศกึษาความหนาแน่นท่ีเหมาะสมในการอนบุาลลกูปลาหมอในกระชงั 
วางแผนการทดลองแบบ CRD ปลอ่ยลกูปลาลงเลีย้งในกระชงัด้วยอตัราความหนาแน่นตา่งกนั 3 

ระดบั คือ 100, 150 และ 200 ตวั/ตร.ม. ใช้กระชงัในการทดลองทัง้หมด  9 กระชงั แบ่งเป็น 3 ทรีตเมนต์ 3 ซ า้ 
ระยะเวลาทดลอง 90 วนั ให้อาหารลกูปลาโดยใช้สตูรอาหารท่ีสรุปจากผลการทดลองท่ี 1 (SW) 

 
การเกบ็และวิเคราะห์ข้อมูล 

นบัและชัง่น า้หนกัลกูปลาในแตล่ะหน่วยการทดลองทกุๆ 14 วนั ตลอดการทดลอง น าข้อมลูที่ได้ไปปรับ
ปริมาณการให้อาหารและค านวณคา่ตา่งๆ ดงันี ้

ก. อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (Specific Growth Rate; SGR) (เปอร์เซน็ต์/วนั) 
 = 100 x (ln นน.ปลาเม่ือสิน้สดุการทดลอง– ln นน.ปลาเม่ือเร่ิมการทดลอง) 
             จ านวนวนัท่ีทดลอง 
ข. อตัรารอด (Survival) % 
 = (จ านวนปลาเม่ือสิน้สดุการทดลอง / จ านวนปลาเม่ือเร่ิมต้นการทดลอง) x 100 
ค. อตัราการแลกเนือ้ (FCR) 
 = น า้หนกัของอาหารที่ปลากิน (ก.) / น า้หนกัปลาท่ีเพ่ิมขึน้ (ก.) 
ง. น า้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้เม่ือสิน้สดุการทดลอง (mean weight gain; MWG) กรัม 
 = น า้หนกัปลาเม่ือสิน้สดุการทดลอง (ก.) – น า้หนกัปลาเม่ือเร่ิมการทดลอง (ก.) 
จ. อตัราผลตอบแทนตอ่ต้นทนุ (B/C ratio) 
 = ราคาลกูปลา (บาท) / ต้นทนุคา่อาหาร (บาท) 
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การวิเคราะห์ทางสถติ ิ
 น าข้อมลูไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือศกึษาความแตกตา่งของ
แตล่ะทรีตเมนต์ จากนัน้เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของทรีตเมนต์ โดยวิธีของ Tukey’s test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่     
95 % โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 
จากผลการทดลองท่ี 1 พบวา่ ลกูปลาหมอท่ีอนบุาลด้วยสตูรอาหารท่ีแตกตา่งกนั เป็นระยะเวลา 90 

วนั พบวา่มีน า้หนกัสดุท้าย น า้หนกัเพ่ิม (MWG) อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (SGR) อตัราการแลกเนือ้ 
(FCR) และอตัรารอดท่ีไมแ่ตกตา่งกนัในสตูรอาหารทดลองทัง้ 3 สตูร (P>0.05) แสดงใน Table 1 แสดงวา่
ระดบัโปรตีนในอาหาร ในช่วง 32-40% สามารถอนบุาลลกูปลาหมอได้ผลการเติบโตไมแ่ตกตา่งกนั สอดคล้อง
กบั Rahman and Marimuthu (2010) อนบุาลลกูปลาหมอในบ่อดิน ด้วยอาหารโปรตีน 32.06% ด้วยความ
หนาแน่นท่ีตา่งกนั พบวา่ลกูปลามีอตัรารอดไมต่า่งกนั เช่นเดียวกบัการอนบุาลลกูปลานิล Abdelghany 
(2000) รายงานวา่ ระดบัโปรตีนท่ีเหมาะสมส าหรับลกูปลานิลอยู่ในช่วง 30-40% ท าให้ลกูปลานิลมีอตัราการ
เติบโตไมแ่ตกตา่งกนั แต ่Alam et al. (2010) อนบุาลลกูปลาหมอในบ่อคอนกรีต ด้วยอาหารที่มีโปรตีนต ่ากวา่
การทดลองครัง้นี ้(24.7-30.1%) ก็พบวา่ ลกูปลามี SGR, FCR และอตัรารอดไมต่า่งกนั แต ่ลกูปลามี SGR ต ่า
กวา่การทดลองครัง้นีม้าก (0.98-1.43) เชน่เดียวกบัการทอลองของ Yi et al. (2006) อนบุาลลกูปลาหมอ      
ในกระชงัท่ีแขวนในบ่อดิน ด้วยอาหารโปรตีน 26-28% พบวา่ลกูปลามีอตัราการเติบโตคอ่นข้างต ่า และสรุปวา่
เป็นสาเหตมุาจากปริมาณโปรตีนในอาหารดงักลา่วต ่ากวา่ความต้องการของปลาหมอซึง่ Sangrattanakhul 
(1989) รายงานวา่ ความต้องการโปรตีนของปลาหมอ อยู่ในชว่ง 35-45% 
 อย่างไรก็ตามต้นทนุคา่อาหารในการอนบุาลลกูปลาด้วยสตูรอาหาร SW มีคา่ต ่าสดุสง่ผลให้ได้
ผลตอบแทน (B/C ratio) สงูสดุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) แสดงใน Table 1 ทัง้ยงัไมส่ง่ผลกระทบตอ่
การเจริญเติบโตของลกูปลาในการทดลองครัง้นี ้ นบัวา่อาหารสตูร SW มีความเหมาะสม สามารถใช้ทดแทน
อาหารส าเร็จรูป และทดแทนอาหารอนบุาลลกูปลาสตูรดัง้เดิมท่ีนิยมใช้กนัทัว่ไปท่ีใช้ปลาป่นเป็นสว่นประกอบ 
ซึง่นบัเป็นข้อดีส าหรับเกษตรกรในพืน้ท่ีท่ีหาซือ้ปลาป่นท่ีมีคณุภาพในตลาดท้องถ่ินได้ยาก ซึง่สตูรอาหาร SW 
ดงักลา่วก็ใช้ได้ผลดีในการอนบุาลลกูปลานิลแปลงเพศอีกด้วย (Ungsethaphand et al., 2009) 
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Table 1 Growth, feed conversion ratio, survival rate and B/C ratio of Climbing perch after 90 days of 
first experiment 

Indicator 

Feed formula (%Protein) 

FM (38.2%) HG (40.4%) SW (32.4%) P-Value 

Initial weight (g) 0.93±0.02 0.92±0.02 0.97±0.01 0.121 
Final weight (g) 9.49±0.04 9.40±0.04 9.52±0.06 0.288 
Weight gain (g) 8.56±0.06 8.48±0.06 8.56±0.07 0.668 
Specific growth rate, SGR (%/day) 2.73±0.07 2.76±0.07 2.63±0.05 0.413 
Feed conversion ratio, FCR 2.97±0.04 3.02±0.01 3.05±0.02 0.224 
Survival (%) 71.67±1.20 72.00±0.58 72.22±1.00 0.909 

Feed cost per fish (Baht)1 0.75±0.01a 1.23±0.01b 0.52±0.01c 0.000 

B/C ratio2 5.36±0.07a 3.26±0.02b 7.75±0.06c 0.000 
Note: Mean ± se in rows with the different alphabets were statistically different at the significant level of 0.05 when compared 

by Tukey’s test 
        : Feed costs were calculated on the following variable costs: costs of Hi-grade® commercial nursery feed = B 40/kg, 

fish meal = B 50/kg, finishing swine feed = B 25/kg, fine rice bran = B 12/kg, and price of fingerling = B 4/fish 

 
ในการทดลองท่ี 2 พบวา่ ปลาหมอท่ีอนบุาลด้วยความหนาแน่นท่ีแตกตา่งกนั เป็นระยะเวลา 90 วนั 

พบวา่ท่ีความหนาแน่น 100 ตวั/ตร.ม. มีน า้หนกัสดุท้าย และ น า้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้สงูท่ีสดุ รองลงมาคือ 150 ตวั/ตร.
ม. และ 200 ตวั/ตร.ม. ตามล าดบั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) และ SGR ท่ีความหนาแน่น 100 ตวั/
ตร.ม. แตกตา่งกบั 200 ตวั/ตร.ม. อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) แตไ่มแ่ตกตา่งกบั 150 ตวั/ตร.ม. 
(P>0.05) สว่น FCR และอตัรารอดไมม่ีความแตกต่างกนั (p>0.05) แสดงใน Table 2 

การท่ีลกูปลามีอตัราการเจริญเติบโตลดลงเมื่อความหนาแน่นเพ่ิมมากขึน้นัน้ สอดคล้องกบัหลายการ
ทดลองท่ีผ่านมา เช่น Yi et al. (2006) อนบุาลลกูปลาหมอในกระชงัท่ีแขวนในบ่อดิน ด้วยความหนาแน่น 50, 
100, 150 และ 200 ตวั/ตร.ม. และ Rahman and Marimuthu (2010) อนบุาลลกูปลาหมอในบ่อดิน ด้วยความ
หนาแน่น 100, 120 และ 140 ตวั/ตร.ม.หรือในปลานิลแปลงเพศท่ีอนบุาลในกระชงัแขวนในบ่อดิน ด้วยความ
หนาแน่น 100, 200 และ 300 ตวั/ตร.ม. (Ungsethaphand et al., 2009) ทัง้นี ้Refstic and Kittelsen (1976) 
อธิบายวา่ ลกูปลาท่ีอนบุาลไว้ท่ีความหนาแน่นสงู จะได้รับอาหารน้อยลงเพราะต้องแย่งชิงแบ่งอาหารกบัปลา
ตวัอื่น 

อย่างไรก็ตาม Rahman and Marimuthu (2010) อนบุาลลกูปลาหมอในบ่อดินสง่ผลให้ลกูปลามีอตัรา
รอดท่ีตา่งกนั โดยลกูปลาท่ีอนบุาลในความหนาแน่นสงูจะมีอตัรารอดน้อยกวา่ท่ีความหนาแน่นต ่า ซึง่เป็นผล
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มาจากการอนบุาลลกูปลาท่ีปลอ่ยลงในบ่อดินโดยตรงมกัมีข้อด้อยคือ การให้อาหารไมท่ัว่ถงึ ท่ีมกัสง่ผลกระทบ
ตอ่อตัรารอดของลกูปลา แตกตา่งจากการอนบุาลลกูปลาในกระชงั เป็นข้อยืนยนัถงึข้อดีของการอนบุาลลกู
ปลาในกระชงั ซึง่ Yi et al. (2006) อนบุาลลกูปลาหมอด้วยความหนาแน่นตา่งกนัในกระชงัท่ีแขวนในบ่อดิน    
ก็พบวา่อตัรารอดของลกูปลาไมแ่ตกตา่งกนั เช่นเดียวกบัการทดลองในครัง้นี ้
 เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ FCR ในการทดลองทัง้สองครัง้มีคา่คอ่นข้างสงู (2.94-3.05) แตเ่ม่ือเปรียบเทียบกบั
การทดลองท่ีผ่านมา พบวา่ FCR มกัมีคา่สงูเช่นกนั เช่น Hien et al. (2001) อยู่ในช่วง 2.44-3.76  Alam et al. 
(2010) อยู่ในช่วง 3.50-3.52 Rahman and Marimuthu (2010) อยู่ในช่วง 2.45-3.24 Yi et al. (2006) มีคา่สงู
ย่ิงกวา่ คืออยู่ในช่วง 4.43-6.03 ซึง่ Doolgindachabaporn (1994) รายงานวา่ คา่ FCR ของการเลีย้งปลาหมอ
โดยทัว่ไปจะอยู่ในช่วง 1.8-3.0 ซึง่ขึน้อยู่กบั ชนิดของอาหารที่ใช้เลีย้ง ซึง่มีระดบัโปรตีนแตกตา่งกนั 
 Hien et al. (2001) ยงัพบอกีวา่ FCR ในการอนบุาลลกูปลาหมอจะเพ่ิมสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p<0.05) ตามระดบัของอตัราการให้อาหารตอ่น า้หนกัตวัตอ่วนั ซึง่ Blarin and Haller (1982) อธิบายวา่ 
FCR ท่ีสงูขึน้เม่ือเพ่ิมอตัราการให้อาหาร เป็นผลมาจากกระบวนการย่อยอาหารที่ไมส่มบรูณ์ เพราะเม่ือปริมาณ
อาหารที่เคลื่อนผ่านระบบล าไส้มากขึน้ท าให้การย่อยและการดดูซมึลดน้อยลง ดงันัน้ประสิทธิภาพการย่อย
อาหารจะถกูลดทอนลงด้วยอตัราการให้อาหารที่สงูขึน้ ในท านองเดียวกนั Reddy and Katro (1979) ก็พบวา่ 
FCR จะสงูขึน้เม่ือเพ่ิมอตัราการให้อาหารในการทดลองเลีย้งปลาดกุ 
 แตท่ี่การทดลองครัง้นีใ้ห้อาหารในอตัราคอ่นข้างสงู ในอตัรา 5% (น า้หนกัตวั/วนั) เพ่ือป้องกนัผลท่ีอาจ
เกิดขึน้จากการที่ลกูปลาได้รับอาหารไมเ่พียงพอตอ่การเจริญเติบโตตามปกติ สอดคล้องกบั Webster et al. 
(2000) ท่ีแนะน าวา่ ในการทดลองเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของสตูรอาหารนัน้ การให้อาหารมากเกินความ
ต้องการ ดีกวา่การให้อาหารที่ปลาได้รับอาหารไมเ่พียงพอตอ่การเจริญเติบโตตามปกติ ซึง่อาจสง่ผลให้ได้ผล
การทดลองท่ีผิดพลาดได้ 

ต้นทนุคา่อาหารที่ใช้ในการอนบุาลลกูปลาหมอด้วยความหนาแน่น 200 ตวั/ตร.ม. มีคา่ต ่าท่ีสดุ และมี
อตัราสว่นผลตอบแทนเงินลงทนุสงูท่ีสดุ รองลงมาเป็นความหนาแน่น 150 และ 100 ตวั/ตร.ม. ซึง่แตกตา่ง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) แสดงใน Table 2 

เมื่อศึกษาต้นทุนค่าอาหารในการอนุบาลลูกปลาท่ีเลีย้งในอัตราความหนาแน่นท่ีต่างกัน พบว่า          
ท่ีความหนาแน่นสูง 200 ตัว/ตร.ม.  ให้ B/C ratio สูงสุด (p<0.05) แม้ลูกปลาจะมีการการเติบโตต ่าสุด 
(p<0.05) ซึง่การเลือกความหนาแน่นท่ีเหมาะสมในการอนบุาลลกูปลาขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์ของผู้ผลิตว่าเพ่ือ
รายได้ในการจ าหน่ายลกูปลา หรือเพ่ือต้องการให้ลกูปลาเจริญเติบโตดี (Gomes et al., 2000) เน่ืองจากการ
จ าหน่ายลกูปลาหมอนัน้จะจ าหน่ายด้วยหน่วยนับเป็นตวั และในการทดลองครัง้นี ้ความหนาแน่นไม่มีผลต่อ
อตัรารอดของลกูปลา ดงันัน้การตดัสินใจอนุบาลลกูปลาหมอในกระชงัท่ีอตัราความหนาแน่น 200 ตวั/ลบ.ม .   
มีความเหมาะสมมากท่ีสดุทัง้ด้านอตัรารอดของลกูปลาและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
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Table 2 Growth, feed conversion ratio, survival rate and B/C ratio of Climbing perch after 90 days of 
experiment two 

 Stocking density (per m2) 

Indicator 100 150 200 P-Value 

Initial weight (g) 0.97±0.01 0.94±0.02 0.95±0.01 0.433 

Final weight (g) 9.52±0.06a 8.94±0.01b 7.89±0.02c 0.000 

Weight gain (g) 8.56±0.07a 8.00±0.00b 6.94±0.02c 0.000 

Specific growth rate, SGR (%/day) 2.63±0.05a 2.49±0.04a 2.06±0.04b 0.001 
Feed conversion ratio, FCR 3.05±0.02 2.94±0.04 2.98±0.02 0.089 
Survival (%) 72.22±1.00 72.33±0.33 72.28±0.40 0.993 

Feed cost per fish (Baht)1 0.52±0.01a 0.46±0.01b 0.40±0.00c 0.000 

B/C ratio2 7.75±0.06a 8.63±0.10b 9.88±0.10c 0.000 
Note: Mean ± se in rows with the different alphabets were statistically different at the significant level of 0.05 when compared 

by Tukey’s test 
        : Feed costs were calculated on the following variable costs: costs of finishing swine feed = B 25/kg, fine rice bran = B 

12/kg, and price of fingerling = B 4/fish 

 
คณุภาพน า้ในบ่อทดลองของทัง้สองการทดลองเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทดลอง 90 วนั พบวา่ pH 

อณุหภมูิ ออกซิเจนท่ีละลายน า้ และแอมโมเนีย ไมม่ีความแตกตา่งกนัทางสถิติ (p>0.05) และ อยู่ในช่วงท่ี
เหมาะสมตอ่การเจริญเติบโตของปลาโดยทัว่ไป (Boyd, 1990) Tabel 3 และ 4 

การทดลองครัง้นีส้รุปได้วา่ ในการอนบุาลลกูปลาหมอในกระชงัสามารถใช้หวัอาหารหมรูวม
ส าเร็จรูปผสมร าละเอียด ในอตัราสว่น  2 ตอ่ 1 ทดแทนสตูรดัง้เดิมท่ีใช้ปลาป่น หรือ หวัอาหารอนบุาลลกูปลา
ส าเร็จรูปได้ โดยไมส่ง่ผลเสียตอ่การเจริญเติบโตและอตัรารอดของลกูปลา และ ความหนาแน่นท่ีเหมาะสมใน
การอนบุาลลกูปลาหมอในกระชงั คือ 200 ตวั/ตร.ม. เพราะให้ผลดีทัง้ด้านอตัรารอดของลกูปลาและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
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Table 3 Water quality in the pond after 90 days of first experiment 
Indicator Feed formula (%Protein) 

FM (38.2%) HG (40.4%) SW (32.4%) P-Value 

pH 7.50±0.02 7.50±0.00 7.52±0.02 0.661 
Temperature (oC) 28.75±0.03 28.79±0.02 28.77±0.03 0.698 
DO (mg/l) 3.05±0.01 3.06±0.01 3.05±0.01 0.921 

Total Ammonia (mg/l) 0.102±0.001 0.105±0.001 0.105±0.002 0.350 
 
Table 4 Water quality in the pond after 90 days of experiment two 

Indicator Stocking density (per m2) 

 100 150 200 P-Value 

pH 7.52±0.02 7.52±0.01 7.50±0.00 0.496 
Temperature (oC) 28.77±0.03 28.77±0.03 28.78±0.03 0.983 
DO (mg/l) 3.05±0.01 3.04±0.01 3.01±0.01 0.071 

Total Ammonia (mg/l) 0.105±0.002 0.106±0.001 0.107±0.000 0.501 
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บทคัดย่อ 
การศกึษาผลของการใช้สาหร่ายสไปรูลินาผสมอาหารเม็ดต่อการเจริญเติบโตและการเจริญพนัธุ์ใน

พ่อแมป่ลาหนงั 3 ชนิด ในการทดลองท่ี 1 ใช้พ่อแมพ่นัธุ์ปลาบกึจากการเลีย้ง อาย ุ6 ปี โดยแบ่งการทดลองเป็น 
2 ชดุทดลองคือ ให้อาหารเมด็ผสมสาหร่าย 0% และ 10%  ในการทดลองท่ี 2  ใช้พ่อแมพ่นัธุ์ปลาเผาะและปลา
สวายอายุ 3 ปี โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ชุดทดลองคือ ให้อาหารเม็ดผสมสาหร่าย 0%, 3% และ 6%  ในพ่อ
แม่พันธุ์ปลาเผาะ และให้ 3%  ในพ่อแม่พนัธุ์ปลาสวาย ผลการศกึษาพบว่า ชุดการทดลองท่ีเลีย้งด้วยอาหาร
ผสมสาหร่ายสไปรูลินามีการเจริญพนัธุ์ของพ่อแมพ่นัธุ์ปลาทัง้ 3 ชนิด มากกว่าชุดการทดลองท่ีไม่ผสมสาหร่าย 
และสามารถเพาะผสมเทียมได้  ลูกปลาท่ีได้จากการผสมเทียม 4 สายพนัธุ์น ามาอนุบาลในกระชงั โดยพบว่า
สายพนัธุ์ปลาลกูผสมทัง้ 2 สายพนัธุ์ (พ่อปลาบึก x แม่ปลาสวาย และ พ่อปลาเผาะ x แม่ปลาบึก) มีน า้หนกัท่ี
เพ่ิมขึน้ตอ่ตวั (11.4, 5.7 กรัม)  อตัราการแลกเนือ้ (1.1, 2 ) น า้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้ต่อวนั (0.5, 0.26 กรัม) และอตัรา
การรอด (100, 95.5%) เรียงตามล าดบั ซึง่ดีกว่าสายพนัธุ์ของปลาบึกและปลาสวายอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p<0.05 ) ผลจากการศกึษาครัง้นีส้ามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาสตูรอาหารผสมสาหร่ายท่ีเหมาะสม
ส าหรับการเลีย้งพ่อแม่พันธุ์ปลาท่ีเจริญพันธุ์ยาก และการปรับปรุงสายพันธุ์ปลาลูกผสมท่ีมีคุณภาพและ
เพียงพอเพ่ือการสง่เสริมการเลีย้งปลาหนงัเชิงพาณิชย์ตอ่ไป  
ค าส าคญั: พ่อแมพ่นัธุ์ปลาหนงั  สาหร่ายสไปรูลินา  การเจริญเติบโต   การเจริญพนัธุ์  การอนบุาลในกระชงั  
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Abstract 
This study evaluated the effect of fresh Spirulina sp. supplement to pellet fish feed on the 

growth and maturation of brood stock of three different species of Pangasius Catfish. 6-year-old 
Mekong Giant Catfish (MGC, Pangasianodon gigas) brood stocks were used in the first experiment 
consisting of 2 treatments. MGC were fed with 0% and 10% fresh Spirulina sp. pellet feed 
formulation in the treatments 1 and 2, respectively.  In the second experiment, 3-year-old of Pla Poh 
Catfish (Pangasius bocourti) and Striped Catfish (Pangasis hypophthalmus) were divided into 4 
treatments.  The brood stock of Pla Poh Catfish were with fed pellet feed containing 0%, 3% and 6% 
fresh Spirulina sp., whereas the Striped Catfish brood stock were fed with only 3% fresh Spirulina 
sp. The results showed that the maturation of the 3 species of brood stocks, which were fed with 
different levels of fresh Spirulina sp., was better than the brood stock that was not fed any fresh 
Spirulina sp.  Additionally, the artificial fertilization was considered successful. The nursery 
performance in cage of the fingerlings of the 4 catfish stains was evaluated. It was found that both 
hybrid strains (P. gigas x P. hypothalamus and P. bocourti x P. gigas) exhibited a weight gain of 
11.4, 5.7 g, a food conversion rate of 1.1, 2, average daily gain of 0.5, 0.26 g/day and a survival rate 
of 100, 95.5%, respectively. The findings of the hybrid strains were significantly different from the 
pure P. gigas and P. hypothalamus strains (p<0.05). The findings showed that Spirulina sp. could 
be utilized in the formulation of pellet feed for the rearing of brood stocks, when maturation             
is difficult. Furthermore, the quality of the hybrid catfish strains still needs further improvement for 
promotion in commercial cage culture.  
Keywords: brood stock of Pangasius catfish, Spirulina sp., growth, maturation, cage culture  

 
บทน า 

ปลาบกึ (Pangasianodon  gigas) เป็นปลาน า้จืดขนาดใหญ่ชนิดหนึง่ ไมม่ีเกลด็ อาศยัอยู่ในแมน่ า้
โขง ในวยัออ่นมีฟันและกินเนือ้เป็นอาหาร แตเ่ม่ือโตขึน้ฟันจะหายไป และเปลี่ยนพฤติกรรมการกินจากกินเนือ้
มาเป็นกินพืช เป็นปลาท่ีเสีย่งตอ่การสญูพนัธุ์ ปลาบกึได้รับความนิยมในการบริโภคเน่ืองจากมีคณุคา่ทาง
โภชนาการและเนือ้มีรสชาติดี เนือ้ปลาบกึมีคณุคา่ทางโภชนาการสงู โดยประกอบไปด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต 
วิตามินและกรดไขมนัหลายชนิดท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ร่างกาย ได้แก่ กรดไขมนัชนิด omega-3 เช่น 
docosahexaenoic (DHA)  และ omega-6 ในการเพาะเลีย้งปลาบกึให้ประสบความส าเร็จในเชิงพาณิชย์
จ าเป็นต้องสร้างสายพนัธุ์จากการเลีย้งท่ีมีลกัษณะท่ีดี ทนตอ่โรค มีอตัราการเจริญเติบโตดี แล้วยงัสามารถ
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พฒันาเป็นพ่อแมพ่นัธุ์ได้ อีกทัง้ต้องมีจ านวนพ่อแมพ่นัธุ์ท่ีมากเพียงพออีกด้วย มีการศกึษาวิจยัด้านองค์ความรู้
ตา่งๆ เก่ียวกบัปลาบกึ จนสามารถเพาะเลีย้งพ่อแมพ่นัธุ์ปลาบกึจากบ่อดินประสบความส าเร็จในการเพาะผสม
เทียมพ่อแมพ่นัธุ์ปลาบกึรุ่น F1 เพ่ือผลิตลกูปลารุ่น F2 ท่ีมีอายนุ้อยท่ีสดุได้เป็นรายแรกของโลก  และสามารถ
เพาะลกูปลาบกึได้จ านวนหนึง่ แตป่ริมาณยงัไมเ่พียงพอกบัความต้องการของเกษตรกรผู้ เลีย้งปลาบกึ 
เน่ืองจากใช้เวลาเลีย้งให้เป็นพอ่แมพ่นัธุ์นาน 6- 10 ปี (Mengumphan and Saengkrachang, 2008)  

ปลาเผาะ (Pangasius  bocourti  Sauvage) เป็นปลาตระกลูเดียวกบัปลาสวาย  พบกระจายพนัธุ์
ในเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นจ านวนมาก   ในประเทศไทยพบมากในแมน่ า้โขงและแมน่ า้เจ้าพระยา เม่ือ
สมัผสัล าตวัจะมีเมือกเหนียวจ านวนมากท่ีขบัออกมาบริเวณรูโคนครีบอก เนือ้ปลามีสีขาวและรสชาติดี มีราคา
คอ่นข้างสงู แตเ่ป็นท่ีต้องการของตลาดในประเทศและตลาดตา่งประเทศเช่น  กลุม่ประเทศสหภาพยโุรป
สหรัฐอเมริกา เกษตรกรจงึเร่ิมมีการเพาะเลีย้งกนัมากขึน้ แตม่ีข้อจ ากดัในเร่ืองของการเจริญพนัธุ์ ความดกไข่ 
และอตัราการรอด ท าให้การผลิตพนัธุ์ปลาเผาะไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของตลาด 

ปลาสวาย (Pangasius  hypophthalmus) เป็นปลาท่ีเลีย้งในประเทศไทยมานาน เลีย้งง่าย              
มีข้อจ ากดัในเร่ืองการเจริญเติบโตและเนือ้มีสีเหลือง ท าให้ไมไ่ด้รับความนิยมในการบริโภค แตม่ีข้อดีในเร่ือง
ของการเจริญพนัธุ์และความดกไข่  ปัจจบุนัประเทศท่ีสง่ออกปลาสวายในรูปเนือ้ปลาแลแ่ช่แข็ง (Fillet)  ราย
ใหญ่คือ ประเทศเวียดนาม โดยสามารถผลิตปลาสวายให้สเีนือ้ปลาเป็นสีขาวซึง่เป็นท่ีต้องการของตลาดยโุรป
และอเมริกา  ปัจจบุนัประเทศเวียดนามประสบปัญหาคณุภาพผลผลิต เช่น ระบบการผลิตลกูปลาท่ีไมม่ี
คณุภาพและเพียงพอ เน่ืองจากขาดพ่อแมพ่นัธุ์ท่ีมีคณุภาพดี มีการปลอมปนกบัสายพนัธุ์อื่น เกิดเลือดชิดซึง่
สง่ผลให้เนือ้ปลา Fillet มีน า้หนกัลดลง ปลามีการเจริญเติบโตช้า เนือ้ปลาไมม่ีคณุภาพมีปัญหาเก่ียวกบัสาร
ตกค้างท าให้ไมเ่ป็นท่ีต้องการของตลาด ดงันัน้ประเทศไทยไทยควรใช้ข้อได้เปรียบของการผลิตและการแปรรูป
สินค้าสตัว์น า้ท่ีมีความปลอดภยั มีคณุภาพสงู มาใช้เป็นจดุขายท่ีตรงกบัความต้องการของตลาดในปัจจบุนั  

ในการเลีย้งพ่อแมพ่นัธุ์ให้สามารถเจริญพนัธ์ได้ดีนัน้สิ่งท่ีจ าเป็นได้แก่ อาหารที่ใช้เลีย้งปลาโดย
วตัถดุิบท่ีน ามาผสมอาหารประกอบไปด้วยปลาป่น ร า ปลายข้าว กากถัว่เหลือง และน า้มนัพืช แตเ่น่ืองจาก
ปลาบกึเป็นปลาท่ีมีการเจริญพนัธุ์และเติบโตช้า สาหร่ายสไปรูลินามีสารอาหารเช่น โปรตีน 55-70 เปอร์เซน็ต์ 
(%) คาร์โบไฮเดรท 15-25% ไขมนั 6-8% แร่ธาต ุ7-13% ความชืน้ 3-7% เถ้า 8-10% และวิตามินท่ีมีผลตอ่การ
เจริญเติบโตและการเจริญพนัธุ์ของสตัว์น า้ จงึมีการน าสาหร่ายสไปรูลนิามาเป็นสว่นผสมในอาหารอีกทัง้
สามารถเพาะเลีย้งได้ง่าย (Peerapornpisal, Y.  2003; Mahakhan,2007 ) Mengumphan and 
Saengkrachang (2008) ได้ท าการศกึษาการเจริญเติบโตและระดบัฮอร์โมนเพศของปลาบกึอาย ุ 4 ปี รุ่นท่ี 2 
โดยเลีย้งด้วยอาหารเมด็ผสมสาหร่ายสไปรูลินา 9% พบวา่ปลาบกึมีแนวโน้มในการเจริญเติบโต การเปลี่ยน
อาหารเป็นเนือ้ (FCR) ดีกวา่หน่วยการทดลองท่ีไมเ่สริมสาหร่ายสไปรูลินา สว่นในปลาเผาะสายพนัธุ์จาก
ภาคเหนือและภาคอีสาน ให้อาหารเมด็โปรตีน 30% ผสมสาหร่าย สไปรูลนิา  0%, 3%, 6% และ 9%  ผลการ
ทดลองพบวา่ ปลาเผาะอาย ุ2 ปี ท่ีได้รับอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลนิามีแนวโน้มในการเจริญเติบโตดีกวา่หน่วย
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การทดลองท่ีไมผ่สมสาหร่ายสไปรูลนิา และปลาท่ีได้รับอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลินา 3% พบเพศผู้มีน า้เชือ้    
3 ตวั และเพศเมียมีไข่จ านวน 1 ตวั และมีอตัราการผสม 26 % และไมพ่บการเจริญพนัธุ์ในปลาเผาะท่ีได้รับ
อาหารที่ไมม่ีสาหร่ายผสม (Mengumphan , 2009 ) 

ปัจจยัส าคญัตอ่ความส าเร็จของการเพาะเลีย้งปลา คือ สายพนัธุ์ปลาท่ีดี อย่างไรก็ตามสายพนัธุ์แท้แต่
ละชนิดมีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันจึงควรมีการพัฒนาสายพนัธุ์ปลาเศรษฐกิจตวัใหม่ขึน้มาเพ่ือรองรับกับ
ความต้องการการบริโภคปลาจากการเพาะเลีย้งท่ีเพ่ิมมากขึน้ ดงันัน้โครงการวิจยันีจ้งึท าการศกึษาการเลีย้งพ่อ
แมพ่นัธุ์เพ่ือการเพาะพนัธุ์ของปลาหนงัลกูผสมท่ีเกิดจากการผสมข้ามพนัธุ์ระหว่างปลาหนงั 3 ชนิดด้วยกนั คือ  
ปลาเผาะ ปลาสวาย  และปลาบกึ ด้วยการใช้สาหร่ายสไปรูลินามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเจริญพนัธุ์ของ
พ่อแมพ่นัธุ์จากนัน้ท าการเพาะพนัธุ์ลกูปลาเพ่ือพฒันาสายพนัธุ์ปลาลกูผสมท่ีเจริญเติบโตดี ได้ผลผลิตเนือ้ท่ีมี
คณุภาพ และมีลกัษณะเนือ้ท่ีขาวเป็นท่ีนิยมของตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ   

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

 1. การเลีย้งพ่อแม่พันธ์ุปลาบกึ ปลาเผาะ และปลาสวาย  
ปลาแตล่ะชนิดเลีย้งด้วยสตูรอาหารเมด็ท่ีมีปริมาณโปรตีน 30% ให้อาหารในอตัรา 3% ของน า้หนกัตวั

โดยเตรียมอาหารเม็ดผสมสาหร่ายสไปรูลินาในระดบัต่างๆ วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely 
Randomized  Design, CRD) ซึง่แบ่งการทดลองในปลา 3 ชนิด ดงันี ้ 
     1.1 ปลาบกึ (Pangasianodon gigas) อาย ุ6 ปี น า้หนกั 6-8 กิโลกรัม แบ่งการทดลองออกเป็น 2 หน่วย
ทดลองๆ ละ 3 ซ า้ๆ 6 ตวั (ตวัผู้และเมียอย่างละ 3ตวั) ดงันี ้

หน่วยทดลองท่ี 1 (T1) อาหารเมด็ไมผ่สมสาหร่ายสไปรูลินา หรือ 0% 
หน่วยทดลองท่ี 2 (T2) อาหารเมด็ผสมสาหร่ายสไปรูลนิาสด 10% 

 โดยเลีย้งในบ่อเดียวกนัท่ีแบ่งกัน้คอกขนาด 55  ตารางเมตร จ านวน 6 คอก แสดงสตูรอาหารที่ใช้เลีย้ง
ปลาบกึดงัแสดงในตารางท่ี 1 (Table 1) โดยวตัถดุิบท่ีใช้ในการท าอาหารเมด็ค านวณจากน า้หนกัแห้ง ยกเว้น
สาหร่ายสไปรูลนิาท่ีค านวณจากสาหร่ายสด 
     1.2 ปลาเผาะ(Pangasius  bocourti)  และปลาสวาย (Pangasius  hypothamus)  อาย ุ 3 ปี ขนาด       
1.5-2 กก. โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 หน่วยทดลองๆ ละ 3 ซ า้ๆ 6 ตวั (ตวัผู้และเมียอย่างละ 3ตวั) ดงันี ้

หน่วยทดลองท่ี 1 (T1) อาหารเมด็ไมผ่สมสาหร่ายสไปรูลินา หรือ 0% ใช้เลีย้งปลาเผาะ 
หน่วยทดลองท่ี 2 (T2) อาหารเมด็ผสมสาหร่ายสไปรูลนิาสด 3%ใช้เลีย้งปลาเผาะ 
หน่วยทดลองท่ี 3 (T3) อาหารเมด็ผสมสาหร่ายสไปรูลนิาสด 6%ใช้เลีย้งปลาเผาะ 
หน่วยทดลองท่ี 4 (T4) อาหารเมด็ผสมสาหร่ายสไปรูลนิาสด 3%ใช้เลีย้งปลาสวาย 
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โดยเลีย้งในบ่อเดียวกนัท่ีแบ่งกัน้คอกขนาด 22  ตารางเมตร จ านวน  12 คอก สตูรอาหารปลาเผาะและปลา
สวายแสดงในตารางท่ี 2 (Table 2) โดยวตัถดุิบท่ีใช้ในการท าอาหารเมด็ค านวณจากน า้หนกัแห้ง ยกเว้น
สาหร่ายสไปรูลนิาท่ีค านวณจากสาหร่ายสด 
 
Table 1   Components of pellet feed with Spirulina sp. supplement for the brood stock of P. gigas  

 

Ingredient  
(% crude protein) 

T 1: 0 % Spirulina sp. T 2: 10 % Spirulina sp. 
Raw 
(kg) 

Protein 
(%) 

Energy 
(kJ/g) 

Raw 
(kg) 

Protein 
(%) 

Energy 
(kJ/g) 

Fishmeal (61%) 17 10.37 242.66 7 4.27 110.92 
Fresh spirulina (58%) 0 0 0 10 5.80 135.72 
Soybean (44%) 39 17.16 601.55 39 17.16 601.54 
Rice bran (8%) 22 1.76 322.18 22 1.76 322.18 
Broken rice (6%) 20 1.2 280.08 20 1.20 280.08 
Oil (0%) 2 0 0 2 0 0 
Total 100 30.49 1,446.47 100 30.19 1,450.44 
Note: Proximate analysis by AOAC, 1990   

 
Table 2   Components of pellet feed with Spirulina sp. supplement for the brood stock of 
 P. bocourti  and  P. hypothamus   
 

Ingredient 
(%crude protein) 
 

T 1: 0 % Spirulina sp. T 2: 3 % Spirulina sp. T 3: 6 % Spirulina sp. 
Raw 
(kg) 

Protein 
(%) 

Energy 
(kJ/g) 

Raw 
(kg) 

Protein 
(%) 

Energy 
(kJ/g) 

Raw 
(kg) 

Protein 
(%) 

Energy 
(kJ/g) 

Fishmeal (61%) 16 9.7 274.42 13 7.93 222.97 10 6.1 171.51 
Fresh spirulina (58%) 0 0 0 3 1.74 56.54 6 3.48 113.08 
Soybean (44%) 40 17.6 604.54 40 17.6 604.54 40 17.6 604.54 
Rice bran (8%) 21 1.68 322.25 21 1.68 322.25 21 1.68 322.25 
Broken rice (6%) 21 1.26 271.53 21 1.26 271.53 21 1.26 271.53 

Oil (0%) 2 0 16.94 2 0 16.94 2 0 16.94 

Total 100 30.3 1489.68 100 30.21 1494.77 100 30.12 1499.85 
Note: Proximate analysis by AOAC, 1990   
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2. การเจริญพันธ์ุของพ่อแม่พันธ์ุและการผสมเทยีม 
ในช่วงเดือนมิถนุายน-สิงหาคม ท าการประเมินการพฒันาของไข่และน า้เชือ้  โดยตรวจความพร้อม

ของแมพ่นัธุ์ด้วยการสงัเกตการขยายตวัของท้องท่ีกว้างขึน้และน่ิม ดรูะยะพฒันาการของไข่โดยการใช้สายยาง
ขนาดเลก็ดดูหรือใช้มือรีดท่ีท้อง ไข่ปลาบกึท่ีมีความพร้อมผสมเทียมจะมีขนาดประมาณ 1.5 มม. สีเหลืองออ่น
ใส ไข่ปลาเผาะจะมีขนาดประมาณ 2 มม. มีสีขาวใส และไข่ปลาสวายจะมีขนาดประมาณ 1.2-1.5 มม. มีสี
เหลืองออ่นใส สว่นในพ่อพนัธุ์ปลาท่ีมีความพร้อมผสมเทียมน า้เชือ้จะมีสีขาวขุ่น เม่ือพ่อแมพ่นัธุ์ปลาพร้อมท า
การผสมเทียม จะฉีดฮอร์โมน Luteinizing Hormone-Releasing Hormone (LHRH) เพ่ือกระตุ้นให้ไข่สกุพร้อม
กนั และน า้เชือ้เจริญเตม็ท่ี โดยฉีด 2 เข็มในตวัเมีย ระยะเวลาการฉีดห่างกนั ประมาณ 8-10 ชัว่โมง เข็มท่ี 1 ฉีด 
LHRH ปริมาณ 10 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ผสมโมทิเลี่ยม (motilium) ขนาด 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (มก./กก.) ทิง้ไว้
ประมาณ 6 ชัว่โมง แล้วฉีดเข็มท่ี 2 ปริมาณ 20 ไมโครกรัม ผสมโมทิเลี่ยม 5 มก./กก. สว่นตวัผู้ ฉีด LHRH 
ปริมาณ 10 ไมโครกรัม/กก. ผสมโมทิเลี่ยม 5 มก./กก. หลงัจากฉีดประมาณ 6-10 ชัว่โมง สามารถรีดไข่และ
น า้เชือ้ได้ แล้วท าการวดัปริมาณไข่และน า้เชือ้ และค านวณ % ของปลาท่ีมีไข่และน า้เชือ้ แล้วน ามาผสมเทียม
จากแตล่ะหน่วยทดลอง 
3. การอนุบาลลูกปลาในกระชัง 
 วางแผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 หน่วยทดลองๆ ละ 3 ซ า้ รวม
จ านวน 12 กระชงัๆ ขนาด 2 x 1.5 x 1 เมตร น าลกูปลาอนบุาลในบ่อซีเมนต์จนได้ขนาดลกูปลาน า้หนกั 180-
200 กรัมตอ่กระชงั จากนัน้แบง่หน่วยการทดลองออกเป็น 

หน่วยทดลองท่ี 1 (T1) ลกูปลาจากพ่อปลาสวาย (Swai) x แมป่ลาสวาย (Swai) 
หน่วยทดลองท่ี 2 (T2) ลกูปลาจากพ่อปลาบกึ (Buk) x แมป่ลาบกึ (Buk) 
หน่วยทดลองท่ี 3 (T3) ลกูปลาจากพ่อปลาบกึ (Buk) x แมป่ลาสวาย (Swai) 
หน่วยทดลองท่ี 4 (T4) ลกูปลาจากพ่อปลาเผาะ (Poh) x แมป่ลาบกึ (Buk) 

 ให้อาหารลกูปลาดกุสตูรอาหารที่มีโปรตีนปริมาณ 30 % ในอตัรา 3 % ของน า้หนกัตวั ระยะเวลา
ทดลอง 9 สปัดาห์ จากนัน้วิเคราะห์อตัราการเจริญเติบโต น า้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้ และการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ ของแต่
ละหน่วยการทดลอง ทกุๆ 30 วนั ดงันี ้
 

น า้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้/ตวั (weight gain, WG)     =  น า้หนกัเม่ือสิน้สดุการทดลอง  -  น า้หนกัเร่ิมต้น  
                   จ านวนปลาทัง้หมด 

อตัราการเจริญเติบโตตอ่วนั (average daily gain,  ADG)  =  น า้หนกัสดุท้าย – น า้หนกัเร่ิมต้น 
                              จ านวนวนัท่ีเลีย้ง 
อตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ (food conversion rate, FCR)  =  น า้หนกัของอาหารที่ปลากิน  

                                                  น า้หนกัปลาท่ีเพ่ิมขึน้ 
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ผลการทดลอง 
1. การเลีย้งและการเจริญพันธ์ุของพ่อแม่พันธ์ุ 

การเจริญเติบโตของพ่อแม่พันธุ์ปลาบึกในระยะเวลา 5 เดือน พบว่า อัตราการเจริญเติบโต/วัน 
(ADG)  น า้หนกัท่ีเพิ่มขึน้ (WG) และอตัราการแลกเนือ้ (FCR) ของหน่วยการทดลองท่ีให้อาหารไม่ผสม
สาหร่ายสไปรูลินา และหน่วยการทดลองท่ีให้อาหารผสมสาหร่ายสไปรูลินา 10% ไม่มีความแตกตา่งกนัทาง
สถิติ (p > 0.05) โดยผลการทดลองแสดงในตารางท่ี 3 (Table 3)  
 

Table 3 Effect of Spirulina sp. supplement on growth in the brood stock of P. gigas over a period of 
5 months 
Treatment ADG (g/day) WG (kg) FCR  

T1: 0% Spirulina sp. 4.78±1.29 1.72±0.47 1.05±0.02 

T2: 10% Spirulina sp. 4.71±0.48 1.70±0.17 1.04±0.04 

Note: Data expressed as mean± SE 

 
การเจริญพนัธุ์ของพ่อแมพ่นัธุ์ปลาบกึในเดือนกรกฎาคมถงึสงิหาคมแสดงในตารางท่ี 4 (Table 4) โดย

พบวา่ หน่วยทดลองท่ี 1 ให้อาหารเมด็ไมผ่สมสาหร่าย สามารถรีดน า้เชือ้ได้จากพ่อพนัธุ์ปลาบกึ 1 ตวัเท่านัน้ 
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของพ่อพนัธุ์ท่ีเจริญพนัธุ์ได้ 11.11% จากพ่อพนัธุ์ปลาบกึทัง้หมด 9 ตวั มีปริมาตรน า้เชือ้ 2.87 
มล. ตอ่น า้หนกัปลา 1 กก. และแมพ่นัธุ์ปลาบกึไมม่ีการเจริญพนัธุ์หรือไมม่ีไข่ สว่นหนว่ยทดลองท่ี 2 ให้
อาหารเมด็ผสมสาหร่าย 10% พบวา่ สามารถรีดน า้เชือ้จากพ่อพนัธุ์ปลาบกึได้ 2 ตวั โดยคิดเป็นเปอร์เซนต์ของ
พ่อพนัธุ์ปลาบกึท่ีเจริญพนัธุ์ได้ 22.22% จากพ่อพนัธุ์ปลาบกึทัง้หมด 9 ตวั มีปริมาตรน า้เชือ้เฉลี่ย 1.84 มล. ตอ่
น า้หนกัปลา 1 กก. และยงัรีดไข่แมพ่นัธุ์ปลาบกึได้อีก 4 ตวัด้วย โดยคิดเป็นเปอร์เซนต์ของแมพ่นัธุ์ท่ีเจริญพนัธุ์
ได้ 44.44% จากแมพ่นัธุ์ปลาบกึทัง้หมด 9 ตวั น า้หนกัไข่เฉลีย่ 38.88 กรัมตอ่น า้หนกัปลา 1 กก. โดยไข ่1 กรัม
มีจ านวนไข่เฉลี่ย 776 ฟอง มีอตัราการเพาะผสมเทียมเฉลี่ย 54% ได้ลกูปลาบกึขนาดยาว 1-2 เซนติเมตร และ
มีจ านวนประมาณ 1,300 ตวั  
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Table 4 Effect of Spirulina sp. supplement on maturation in the brood stock of P. gigas  

Note: Note: Data expressed as mean± SE. Number of male or female fish were 9 fish per treatment. 

 

การเจริญเติบโตของพ่อแม่พนัธุ์ปลาเผาะและปลาสวาย ผลการทดลองพบว่า ADG และ WG ของ
หน่วยการทดลองท่ี 1 ให้อาหารไม่ผสมสาหร่ายสไปรูลินา (0%) และหน่วยการทดลองท่ี 2-4 ให้อาหารผสม

สาหร่ายสไปรูลินา 3%, 6% และ 3% ไม่มีความแตกตา่งกนัทางสถิติ (p > 0.05) แต่พบว่าการเลีย้งปลาเผาะ
ด้วยอาหารผสมสาหร่าย 3% มีแนวโน้มเติบโตเจริญเติบโตดีท่ีสดุ ผลการทดลองแสดงในตารางท่ี 5 (Table 5)  
 
Table 5 Effect of Spirulina sp. supplement on growth in the brood stock of P.  bocourti  and P. 
hypothamus over a period of 5 months 
 

Treatment Species ADG (g/day) WG (g) FCR 

T1: 0% Spirulina sp. P. bocourti   4.24±0.67 636.66±27.02 6.80±1.73 

T2: 3% Spirulina sp. P. bocourti   5.35±0.87 803.33±40.92 5.40±1.53 

T3: 6% Spirulina sp. P  bocourti   4.30±0.12 645.40±59.00 5.70±1.42 

T4: 3% Spirulina sp. P. hypothamus     3.62±0.45 543.52±33.96 6.90±1.32 

Note: Data expressed as mean± SE 
 

การเจริญพนัธุ์ของพ่อแมพ่นัธุ์ปลาเผาะแสดงในตารางท่ี 6 (Table 6) ผลการทดลองพบวา่ หน่วย
ทดลองท่ี 3 ให้อาหารเมด็ผสมสาหร่าย 6 % สามารถเลีย้งพ่อพนัธุ์ปลาเผาะให้มีน า้เชือ้ได้ 3 ตวั โดยคิดเป็น
เปอร์เซนต์ของพ่อพนัธุ์ท่ีเจริญพนัธุ์ได้ 33.33% จากพ่อพนัธุ์ปลาเผาะทัง้หมด 9 ตวั มีปริมาตรน า้เชือ้เฉลี่ย 2.83 
มล. ตอ่น า้หนกัปลา 1 กก. และรีดไข่แมพ่นัธุ์ปลาเผาะได้จ านวน 2 ตวั จากหน่วยทดลองท่ี 2 ให้อาหารเมด็ผสม
สาหร่าย 3% โดยคิดเป็นเปอร์เซนต์ของแมพ่นัธุ์ท่ีเจริญพนัธุ์ได้ 22.22% จากแมพ่นัธุ์ปลาเผาะทัง้หมด 9 ตวั 

Treatment Number/  
% Matured fish 

Egg weight  
(g/kg) 

Number of eggs  
(eggs/g) 

Sperm volume 
(ml/kg) 

T1: 0% Spirulina sp. 1/11.11 - - 2.87 

T2:10% Spirulina sp. 
2/22.22 - - 1.84±0.03 

4/44.44 38.88±10.60 776±20.4 - 
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น า้หนกัไข่เฉลี่ย 105 กรัมตอ่น า้หนกัปลา 1 กก. โดยไข่ 1 กรัมมีจ านวนไข่เฉลี่ย 76.25 ฟอง แตไ่มส่ามารถผสม
เทียมได้เน่ืองจากไข่ปลาเผาะไมส่มบรูณ์ ซึง่ลกัษณะไข่มีสีเหลืองและมีขนาดเลก็กวา่ 2 มม. สว่นในหน่วย
ทดลองท่ี 1 เลีย้งปลาเผาะด้วยอาหารเมด็ไมผ่สมสาหร่ายไมส่ามารถรีดไข่และน า้เชือ้ได้เลย 

การเจริญพนัธุ์ของพ่อแมพ่นัธุ์ปลาสวายในหน่วยทดลองท่ี 4 อาหารเมด็ผสมสาหร่าย 3 % พบวา่ 
สามารถเลีย้งพ่อพนัธุ์ปลาสวายท่ีมีน า้เชือ้ได้ 5 ตวั โดยคิดเป็นเปอร์เซนต์ของพ่อพนัธุ์ท่ีเจริญพนัธุ์ได้ 55.55% 
จากพ่อพนัธุ์ปลาสวายทัง้หมด 9 ตวั มีปริมาตรน า้เชือ้เฉลี่ย 6.85 มล. ตอ่น า้หนกัปลา 1 กก.และรีดไข่แมพ่นัธุ์
ปลาสวายได้จ านวน 4 ตวัจาก โดยคิดเป็นเปอร์เซนต์ของแมพ่นัธุ์ท่ีเจริญพนัธุ์ได้ 44.44% จากแมพ่นัธุ์ปลา
สวายทัง้หมด 9 ตวั น า้หนกัไขเ่ฉลี่ย 305 กรัมตอ่น า้หนกัปลา 1 กก. โดยไข่ 1 กรัมมีจ านวนไข่เฉลี่ย 856 ฟอง 
โดยมีอตัราการผสมประมาณ 65 % และได้ลกูปลาขนาดยาว 1-2 เซนติเมตร จ านวนประมาณ 5,000 ตวั  
 
Table 6 Effect of Spirulina sp. supplement on maturation in the brood stock of P. bocourti and P. 
hypothamus   

Note: Data expressed as mean± SE. Number of male or female fish were 9 fish per treatment. 

 
การอนุบาลในกระชัง 

จากการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของลกูปลา 4 สายพนัธุ์ ได้แก่ 1) พ่อปลาสวาย x แม่ปลาสวาย      
2) พ่อปลาบึก x แม่ปลาบึก 3) พ่อปลาบึก x แม่ปลายสวาย และ 4) พ่อปลาเผาะ x แม่ปลาบึก  โดยทดลอง
เลีย้งในกระชงัเป็นระยะเวลา 9 สปัดาห์ ผลการทดลองพบว่า ปลาลกูผสม (พ่อปลาบึก x แม่ปลาสวาย) และ 
ปลาลกูผสม (พ่อปลาเผาะ x แม่ปลาบึก)  มีค่าเฉลี่ยของ WG 11.40 ± 0.96 และ 5.72 ± 0.13 กรัม  ค่าเฉลี่ย
ของ ADG 0.54 ± 0.04 และ 0.26 ± 0.0 กรัม และคา่เฉลี่ยของอตัราการรอด 100% และ 95 % เรียงตามล าดบั 
โดยมีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05)  เม่ือเทียบกบัลกูปลาบึกและลกูปลาสวายท่ีเป็นสาย

Treatment Species Number/ 
% Matured 

fish 

Egg Weight  
(g/kg) 

Number of 
eggs  

(eggs/g) 

Sperm volume 
(ml/kg) 

T1: 0% Spirulina sp. P. bocourti   - - - - 

T2: 3% Spirulina sp. P. bocourti   2/22.22 105.00±5.0 76.25±1.25 - 

T3: 6% Spirulina sp. P  bocourti   3/33.33 - - 2.83±1.36 

T4: 3% Spirulina sp. P. hypothamus     4/44.44 305.00±5.0 856 ± 2.54           - 

P. hypothamus 5/55.55 - - 6.85±2.54 
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พนัธุ์เดิม และยงัพบว่าปลาลกูผสม (พ่อปลาบึก x แม่ปลาสวาย) มีค่า WG, ADG, FCR และอตัรารอดดีท่ีสดุ 
ผลการทดลองแสดงในตารางท่ี 7 และภาพท่ี 1 (Figure 1) 
 
Table 7 The growth of fingerlings of 4 catfish stains over a period of 9 weeks in cage 

Growth 
Strains 

Swai x Swai Buk x Buk Buk x Swai Poh x Buk 
WG (g/each) 4.29 ± 0.82 a 4.95 ± 0.13  a 11.40 ± 0.96 b 5.72 ± 0.13 b 
ADG (g/day) 0.20 ± 0.03a 0.24 ± 0.03 a 0.54 ± 0.04 b 0.26 ± 0.0 a 
FCR 1.57 ± 0.09 a 1.63 ± 0.07 a 1.16 ± 0.06 a 2.04 ± 0.05 b 
Survival (%) 72.46 ± 10.72 a 65.92 ± 4.17 a 100 ± 0.00 b 95.55 ± 3.85 b 
Note: Number showed mean± SE. Letter a, b in column mean significance different (p < 0.05)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 1 Comparison of WG, ADG, FCR and survival of fingerlings of 4 catfish stains 
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วิจารณ์ผล 
จากการศกึษาการเลีย้งพ่อแม่พนัธุ์ปลาบกึ  ปลาเผาะและปลาสวาย อตัราการเจริญเติบโตและการ

เจริญพนัธุ์ของปลาบกึ อาย ุ 6 ปี ปลาเผาะและปลาสวาย อาย ุ 2 ปี ท่ีเลีย้งด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลินา   
10 เปอร์เซน็ต์  6% และ 3 % ตามล าดบั มีแนวโน้มอตัราการเจริญเติบโตและน า้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้แตไ่มม่ีความ
แตกตา่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกบัปลาท่ีไมไ่ด้เสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า เน่ืองจากสตูรผสมอาหารที่ให้มีการ
ควบคมุปริมาณโปรตีนและพลงังานให้ใกล้เคียงกนั มรีายงานการศกึษาของ Phromkunthong and 
Pipattanawattanakul (2005)  ท่ีได้ท าการศกึษาผลของสาหร่ายสไปรูลินาตอ่การเจริญเติบโตและระดบั
แอนติบอดีในปลาดกุพนัธุ์ลกูผสม โดยการทดลองใช้อาหารผสมสาหร่ายสไปรูลินาแห้งท่ีระดบั 0-30%          
ใช้ระยะเวลาเลีย้งนาน 8 สปัดาห์ พบวา่ ปลาท่ีเลีย้งด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลินา 10% มีน า้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้ 
อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ อตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ และประสิทธิภาพการใช้โปรตีนดีท่ีสดุ 
Mengumphan and Saengkrachang (2008) ได้ศกึษาการเจริญเติบโตของปลาบกึอาย ุ 5 ปี โดยให้อาหาร
ผสมสาหร่ายสไปรูลินาสด 0%, 5% และ 10% โดยในอาหารผสมมีปริมาณโปรตีน 30% ผลการทดลองพบวา่ 
อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ และอตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ไมม่ีความแตกต่างกนัทางสถิติ แตม่ีแนวโน้ม
วา่สตูรอาหารที่ผสมสาหร่าย 10% เหมาะสมตอ่การเจริญเติบโตของปลาบกึมากท่ีสดุ Promya and Saeton 
(2006) ท่ีได้ท าการศกึษาการเลีย้งปลานิลแดงโดยใช้สาหร่ายสไปรูลินาสด ผลการศกึษาพบวา่ อาหารผสม
สาหร่ายสไปรูลนิ่าสด  5% มีการเจริญเติบโต  อตัราการรอดตาย  และประสทิธิภาพการใช้โปรตีนดีท่ีสดุ ซึง่อาจ
กลา่วได้วา่สาหร่ายสไปรูลนิามีผลตอ่การเจริญเติบโต การเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ได้ทัง้ในปลาหนงัและปลา
เกลด็ โดยปริมาณสาหร่ายสไปรูลินาสดท่ีนิยมน ามาเสริมในสตูรอาหารคือ 5-10% 

จากผลการทดลองพบว่า ปลาทัง้สามชนิดท่ีมีการเจริญพันธุ์ มีความสมบูรณ์เพศ และสามารถเพาะ
ผสมพนัธุ์เทียมได้มากพบในหน่วยทดลองท่ีเลีย้งด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลินา 3%, 6% และ10% ในขณะ
ท่ีพ่อแมพ่นัธุ์ท่ีเลีย้งโดยไมผ่สมสาหร่ายไมพ่บการเจริญพนัธุ์หรือพบน้อยกวา่ โดยพ่อแมพ่นัธุ์ปลาบกึท่ีผสมพนัธุ์
ได้ในครัง้นี ้มาจากพ่อแม่พันธุ์ รุ่นท่ี 1 อายุ 6 ปี ในบ่อดิน สามารถฟักได้ลูกปลาบึกรุ่นท่ี 2 และในปลาเผาะ     
กบัปลาสวายมาจากพ่อแมพ่นัธุ์อาย ุ3 ปี แสดงวา่ในสาหร่ายสไปรูลินาท่ีมีผลตอ่การเจริญพนัธุ์อาจเน่ืองมาจาก
สาหร่ายมีสารอาหาร วิตามิน แร่ธาต ุและกรดไขมนัท่ีเป็นสารตัง้ต้นของฮอร์โมนท่ีเก่ียวข้องกบัการเจริญพนัธุ์  
โดยเป็นกรดไขมนัท่ีจ าเป็นในกลุ่ม gamma linolenic acid (GLA)  และเป็นสารตัง้ต้นในการผลิตฮอร์โมน 
prostaglandins (PGE1) ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อกลไกลการท างานของร่างกาย การหมนุเวียน ความดนัของ
เลือด และระบบฮอร์โมน  (www. Spirulia-source.com) นอกจากนี ้Peerapornpisal (2003) และ Mahakhan 
(2007) ยงัพบวา่ในสาหร่ายสไปรูลินามีธาตอุาหารและวิตามินท่ีมีผลตอ่การเจริญเติบโตและการเจริญพนัธุ์ของ
สตัว์น า้ ในปลาบกึอาย ุ5 ปี ท่ีเลีย้งด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลินา 10% สามารถเจริญพนัธุ์ได้ มีพ่อแม่ปลา
ท่ีมีน า้เชือ้และไข่ และสามารถผสมเทียมได้ลูกปลาบึกรุ่นท่ี 2 จากการเลีย้งในบ่อดินครัง้แรก ประมาณ      
2,000 ตวั (Mengumphan and Saengkrachag, 2008) ส่วนในปลาเผาะอายุ 3 ปี ท่ีเลีย้งด้วยอาหารผสม
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สาหร่าย สไปรูลินา 3% สามารถมีระดบัฮอร์โมนเพศ estradiol and testosterone เฉลี่ยสงูกวา่ปลาเผาะท่ีเลีย้ง
ด้วยอาหารไมผ่สมสาหร่าย และมีระดบัฮอร์โมนเพศสงูสดุในเดือนมีนาคมและในเดือนกรกฎาคม โดยสามารถ
มีไข่และผสมเทียมได้ส าเร็จด้วย (Mengumphan, 2009) เช่นเดียวกบัการศกึษาของ Promya et al.(2011) 
พบว่าปลาแฟนซีคราฟท่ีเลีย้งด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลินาสดและแห้ง 5-10 % ท่ีระดบัโปรตีนรวมของ
อาหาร 30 % ปลามีการเจริญพันธุ์ได้ดีกว่าไม่ผสมสาหร่ายโดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 

การเลีย้งพ่อแม่พนัธุ์ปลาบึกท่ีเลีย้งในบ่อดินด้วยสตูรอาหารท่ีผสมสาหร่าย 5% และ 10 % มีปริมาณ
วิตามินอีมากท่ีสดุในสตูรอาหารที่ผสมสาหร่าย  10 % และพบปริมาณกรดไขมนัชนิด Gamma linolenic acid 
(GLA), Arachidonic acid (AA), Eicosa Pentanoic Acid (EPA) และ Docosa Hexanoic Acid (DHA)       
ในอาหารผสมสาหร่าย และสามารถได้พ่อแมพ่นัธุ์ปลาบกึจากหน่วยการทดลองท่ีผสมสาหร่าย 5% และ 10 % 
จ านวน 1 คู ่ สว่นสตูรอาหารผสมสาหร่ายท่ีใช้เลีย้งพ่อแม่พนัธุ์ปลาเผาะ พบปริมาณวิตามินอีมากท่ีสดุในสตูร
อาหารท่ีผสมสาหร่าย 6% และสามารถได้พ่อพันธุ์ปลาจากหน่วยการทดลองท่ีผสมสาหร่าย  3 และ 6 % 
ตามล าดบั (Mengumphan, 2010) กรดไขมนัไมอ่ิ่มตวัชนิด GLA, AA, EPA และ DHA มีความจ าเป็นตอ่ระบบ
สืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของปลา โดยกรดไขมนั AA สามารถท่ีจะเปลี่ยนเป็น prostaglandins  (PGs)       
ท่ีมีบทบาทส าคญัในการควบคุมปริมาณฮอร์โมนเพศท่ีช่วยในการพัฒนาการสร้างอสุจิและไข่ให้สุก  (Wade 
and Van Der Kraak, 1993; Sorbera et al., 2001) ส่วนกรดไขมนัไม่อิ่มตวักลุ่มโอเมก้า 3 เช่น EPA และ 
DHA ซึง่เป็นกรดไขมนักลุม่ท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่การเพ่ิมระบบภูมิคุ้มกนัและการพฒันาระบบสืบพนัธุ์ของปลา
(Puangkaew et al., 2004) ส่วนวิตามินอีมีบทบาทต่อระบบสืบพนัธุ์ปลา ความดกไข่ และขนาดของไข่ปลา     
(Harlıoglu and Barım, 2004) ช่วยป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิ
ต้านทาน ซึง่ท าให้ปลาสขุภาพแข็งแรงและเจริญเติบโตดี (Qureshi, 1995)  

หลงัจากการอนบุาลลกูปลา 4 สายพนัธุ์ในกระชงัเป็นเวลา 9 สปัดาห์ พบวา่สายพนัธุ์ปลาลกูผสม   
(พ่อปลาบกึ x แมป่ลาสวาย และพ่อปลาเผาะ x แมป่ลาบกึ) มีน า้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้ตอ่ตวั  อตัราการแลกเนือ้ 
น า้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้ตอ่วนั และอตัราการรอด ตามล าดบั ดีกว่าและแตกตา่งทางสถิติ (p < 0.05 ) กบัสายพนัธุ์
ปลาบกึและปลาสวาย  ทัง้นีเ้น่ืองจากลกูผสมเกิดลกัษณะท่ีมีคา่เฉลี่ยของการเจริญเติบโตรุ่นลกูดีกวา่รุ่นพ่อแม ่
(heterosis) และสามารถปรับตวัได้ดีในสภาพการเลีย้งในกระชงั โดยกินอาหารเมด็ลอยน า้ได้ดีกวา่ปลาบกึและ
ปลาสวาย สว่นปลาบกึมีพฤตกิรรมกินอาหารตามพืน้ดิน ต้องการพืน้ท่ีขนาดใหญ่ และเจริญเติบโตได้ดีในบ่อ
ดิน ดงันัน้การเลีย้งในกระชงัท่ีมีขนาดเลก็จงึสง่ผลให้การกินอาหารของปลาบกึลดน้อยลง สว่นอตัราการรอด
ของปลาบกึและปลาสวาย (65-75%) พบวา่ลดลงในเดือนมกราคมเม่ือเทียบกบัปลาลกูผสม (95-100%) 
เน่ืองจากในช่วงดงักลา่วเป็นฤดหูนาว และยงัพบโรคจากพยาธิภายนอกในปลาสวายและปลาบกึ เช่นเดียวกบั
การศกึษาเลีย้งปลาลกูผสม (พ่อปลาบกึ x แมป่ลาสวาย) ในกระชงัขนาด 6x6x2 เมตร ปลอ่ยปลาขนาด      
700 กรัม อตัรา 1ตวั/ตารางเมตร ให้อาหารเมด็ลอยน า้ พบวา่ในระยะเวลา 6 เดือน อตัราการเปลี่ยนอาหารเป็น
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เนือ้ 1.2 อตัราการเจริญเติบโตตอ่วนั 15 กรัม มผีลตอบแทนเบือ้งต้น 3,800บาท หรือ 7,600 บาท/ปี สว่นการ
เลีย้งปลาบกึและปลาลกูผสม (พ่อปลาบกึ x แมป่ลาสวาย) ในบ่อดิน ปลอ่ยปลาขนาด 400 กรัม อตัราการ
ปลอ่ย 1 ตวั/3ตารางเมตร อตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ 1.7 อตัราการเจริญเติบโตตอ่วนั 8 กรัม อตัราการ
รอด 100% ได้ผลตอบแทนเบือ้งต้น  7,950 บาท หรือประมาณ 84,800 บาท/ไร่/ปี และพบวา่ปลาบกึมีอตัรา
การเจริญเติบโตในบ่อดินดีกวา่การเลีย้งในกระชงั (Mengumphan, 2010)  

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

อตัราการเจริญเติบโต และการเจริญพนัธุ์ของพ่อแม่พนัธุ์ปลาบึก ปลาเผาะและปลาสวาย ท่ีเลีย้งด้วย
อาหารผสมสาหร่ายสไปรูลินา 10 เปอร์เซ็นต์  6% และ 3 % ตามล าดบั มีอตัราการเจริญเติบโตและน า้หนกัท่ี
เพ่ิมขึน้แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าการให้อาหารผสมสาหร่ายท าให้พ่อแม่พนัธุ์
ปลามีการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยสูงกว่า และยังช่วยให้พ่อแม่พันธุ์มีความสมบูรณ์เพศมากขึน้ สามารถรีดไข่ 
น า้เชือ้ และผสมเทียมได้มากกว่าพ่อแม่พนัธุ์ท่ีไม่ได้ให้อาหารผสมสาหร่าย ส่วนการเจริญเติบโตและอตัราการ
รอดของสายพนัธุ์ปลาลกูผสม (พ่อปลาบึก x แม่ปลาสวาย และ พ่อปลาเผาะ x แม่ปลาบึก) มากกว่าและมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับสายพันธุ์ปลาบึกและปลาสวายท่ีเลีย้งกระชัง ควรท าการศึกษา
ตอ่ไปโดยเลีย้งลกูปลาให้ได้ขนาดตลาดประมาณ 1.2-1.5 กก. และประเมินผลตอบแทนเบือ้งต้น อย่างไรก็ตาม
ผลจากการศกึษาครัง้นีส้ามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาสตูรอาหารผสมสาหร่ายท่ีเหมาะสมส าหรับการ
เลีย้งพ่อแมพ่นัธุ์ปลาท่ีเจริญพนัธุ์ยาก และการปรับปรุงสายพนัธุ์ปลาลกูผสมท่ีมีคณุภาพ เช่น การพฒันาให้เป็น
พ่อแมพ่นัธุ์ควบคูก่บัการคดัและปรับปรุงพนัธุ์ ให้มีเพียงพอเพ่ือการสง่เสริมการเลีย้งปลาหนงัเชิงพาณิชย์ตอ่ไป 
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