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บทคดัย่อ 

ศกึษาการใช้ไรแดง ตวัอ่อนอาร์ทีเมีย หนอนแดงสบั เนือ้ปลาบดผสมวิตามิน ไข่ตุ๋นผสมปลาป่น และ

อาหารผสมเปียกอนุบาลลูกปลาดุกลําพนัท่ีมีอายุ 3 วนัหลงัฟักออกจากไข่ จนถึงอายุ 10 วนั ผลการทดลอง

พบวา่ลกูปลาท่ีได้รับตวัออ่นอาร์ทีเมียเป็นอาหารมีความยาวตวัสงูท่ีสดุแตกตา่งจากชุดการทดลองอ่ืนๆ อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ (P<0.05) แต่การรอดตายไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละชุดการทดลอง (P>0.05) ส่วน

ปริมาณแอมโมเนียในนํา้มีค่าสงูท่ีสดุเม่ือใช้เนือ้ปลาบดผสมวิตามินเป็นอาหาร(P<0.05) เม่ือทําการศกึษาการ

ใช้อาร์ทีเมีย อาหารผสมชนิดเปียก เนือ้ปลาบดผสมวิตามิน ไข่ตุ๋นผสมปลาป่น  อาหารผสมชนิดเปียก+อาร์ที

เมีย และไข่ตุ๋นผสมปลาป่น+อาร์ทีเมีย ในการอนุบาลลกูปลาดกุลําพนัท่ีมีอายุ 10-28 วนั พบว่าการใช้อาหาร

ผสมชนิดเปียก และอาหารผสมชนิดเปียก+อาร์ทีเมีย มีผลให้นํา้หนักเฉลี่ยต่อตัวของลูกปลามีค่าสูงท่ีสุด 

(P<0.05) การใช้เนือ้ปลาสดผสมวิตามินเป็นอาหารอนุบาลลกูปลาทําให้แอมโมเนีย และไนไตรทในนํา้มีค่าสงู 

และแตกตา่งจากชดุการทดลองอ่ืนๆ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) 

คาํสําคัญ ปลาดกุลําพนั, Clarias nieuhofii 

 

Abstract 

  Studies on applications of Moina sp., Artemia naupii, minced blood worm, minced fish with 

vitamin, egg custard with fishmeal, and moist feed as larval feed for 3-10 days-old Nieuhofii’s 

catfish larvae.  Body length of larvae fed with Artemia naupii was highest when compared to others 

(P<0.05). But survivals were not significantly different among treatment (P>0.05). Application of 

minced fish with vitamin resulted in highest ammonia concentration. When applied Artemia naupii, 

moist feed, minced fish with vitamin, egg custard with fishmeal, moist feed+Artemia and egg 

custard with fishmeal+Artemia as larval feed for the 10-28 days-old Nieuhofii’s catfish,  the highest 

average body weight found in the fish fed moist feed and moist feed+Artemia naupii (P<0.05). 
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Increasing of ammonia and nitrite in water have been observed in the group fed minced fish with 

vitamin and significantly different from others (P<0.05). 

Key words:Nieuhofii’s Catfish, Clarias nieuhofii 

 

 

บทนํา 

ปลาดกุลําพนั (Clarias nieuhofii) เป็นปลานํา้จืดท่ีมีถ่ินอาศยัเฉพาะในภาคใต้ และบางส่วนของภาค

ตะวนัออกของไทย  ในอดีต Areerat (1970) รายงานว่าปลาดุกลําพนัมีการแพร่กระจายทัง้ในแม่นํา้ ลําคลอง 

พรุนํา้จืด และพืน้ท่ีนํา้ท่วมถงึทัว่ไป  แตใ่นปัจจุบนัพบปลาดกุลําพนัเฉพาะในพรุนํา้จืดในภาคใต้ และบางพืน้ท่ี

ของภาคตะวนัออกเท่านัน้ (Chesoh et al., 1995) ปลาดกุลําพนัจดัอยู่ในกลุ่มปลาท่ีมีความเสี่ยงต่อการสญู

พันธุ์ ในลุ่มนํา้ทะเลสาบสงขลา และต้องเร่งดําเนินการขยายพันธุ์ เพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์ โดยเร่งด่วน แม้ว่า

Promkaew(1995) ได้รายงานว่าสามารถเพาะขยายพันธุ์ปลาดกุลําพนัได้โดยการผสมเทียมเช่นเดียวกนักับ

ปลาดกุอ่ืนๆและ Kiriratnikom et al. (2007) ได้ทดลองอนุบาลลกูปลาดกุลําพนัในห้องปฏิบติัการ พบว่ามี

อัตราการรอดตายสูง ขณะท่ี Choksawatdikornet al.(2008) พบว่าปลาดุกลําพันขนาดปลานิว้มีการ

เจริญเติบโตสูงท่ีสุดเม่ือเลีย้งในบ่อคอนกรีตท่ีระดบัความหนาแน่น 10 ตวัต่อตารางเมตร แต่อย่างไรก็ตาม

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการอนบุาลลกูปลาด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมยงัมีอยู่น้อยมากในปัจจบุนั  

ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถอนุบาลลูกปลาดุกลําพนัให้มีอตัราการรอดตายสงู การเจริญเติบโตรวดเร็ว ซึง่ช่วย

ฟืน้ฟทูรัพยากรสตัว์นํา้ท่ีหายาก และเสี่ยงตอ่การสญูพนัธุ์ชนิดนีไ้ด้ต่อไป  การวิจยันีจ้ึงได้จดัทําขึน้เพ่ือให้ทราบ

ถงึประเภทของอาหารท่ีมีความเหมาะสมในการอนุบาลลกูปลาดกุลําพนั ทัง้ในระยะแรกภายหลงัฟักออกจาก

ไข่ และในระยะก่อนปลานิว้ ซึง่จะเป็นข้อมลูสําคญัในการพฒันาเทคนิคการอนุบาลลูกปลาดกุลําพัน ทัง้เพ่ือ

การอนรัุกษ์พนัธุ์ และนําไปสูก่ารเพาะเลีย้งปลาดกุลําพนัในเชิงเศรษฐกิจตอ่ไป 

 

อุปกรณ์ และวิธีการดาํเนินการวิจัย 

การเตรียมลูกปลาทดลอง 

การรวบรวมพ่อ-แม่พันธ์ุปลาดุกลําพัน 

เก็บตวัอย่างปลาดกุลําพนั ขนาด 400-700 กรัม จากอําเภอสไุหงปาดี จงัหวดันราธิวาส มาเลีย้งในบ่อ

คอนกรีตขนาด 3 ลบ.ม. ภายโรงเพาะฟักท่ีหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลีย้งสัตว์นํา้   คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลงุ  ตรวจสอบสขุภาพปลา  และเลีย้งปลาดงักล่าวโดยให้เนือ้

ปลาสดผสมวิตามินรวมเป็นอาหาร เปลี่ยนถ่ายนํา้ทกุ 7 วนั โดยมีการจดัสภาพบ่อเลีย้ง ให้มีสภาพใกล้เคียงกบั

ถ่ินท่ีอยู่อาศยัของปลาดกุลําพนัตามธรรมชาติ เลีย้งพ่อ-แมพ่นัธุ์ปลาเป็นระยะเวลา 1-3 เดือนก่อนคดัเลือกปลา

ท่ีมีความสมบรูณ์เพศเพ่ือนํามาใช้ในการเพาะขยายพนัธุ์ 
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การเพาะพันธ์ุปลาดุกลําพันในโรงเพาะฟัก 

คดัเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ปลาดุกลําพันท่ีสมบูรณ์เพศมาเพาะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการผสมเทียม โดยการฉีด

ฮอร์โมนสงัเคราะห์ LH-RH ร่วมกบั domperidone ตามวิธีการของ Promkaew(1995) จากนัน้ฟักไข่ปลาดกุลํา

พนัท่ีปฏิสนธิแล้วฟักในบ่อฟักไข่ท่ีมีการเปลี่ยนถ่ายนํา้ต่อเน่ือง 200-300 % ต่อวนั ลกูปลาดกุลําพนัจะฟักออก

จากไข่ในเวลา 30-36 ชัว่โมงหลงัการปฏิสนธิ อนุบาลลกูปลาเป็นเวลา 72 ชัว่โมง พบว่าถุงไข่แดงยุบตวั จึงนํา

ลูกปลาดังกล่าวมาใช้ในการทดลองต่อไป  การทดลองท่ี 1 ศึกษาผลของอาหารรูปแบบต่าง ๆ ต่อการ

เจริญเติบโต และการรอดตายของลกูปลาดกุลําพนั ระยะหลงัฟักออกจากไข่โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD 

(complete randomize design) 6 ชดุการทดลอง แตล่ะชดุการทดลองประกอบด้วยตู้ทดลองขนาด 30 x 18 x 

18 เซนติเมตร 3 ซํา้ จํานวน 18 ตู้   ท่ีมีการให้อากาศตลอดเวลา  สุ่มนบัลกูปลาดกุลําพนัท่ีถุงไข่แดงยุบตวัแล้ว

ลงเลีย้งในตู้ทดลองตู้ละ  50 ตวั เพ่ือทดลองให้อาหารอนบุาลลกูปลาในชดุการทดลองตา่งๆ ได้แก่  

 

ชดุการทดลองท่ี 1 (T1, Moina)  ให้ไรแดงแช่แข็ง  

ชดุการทดลองท่ี 2 (T2, Artemia)  ให้ตวัออ่นอาร์ทีเมียแช่แข็ง  

ชดุการทดลองท่ี 3 (T3, Blood worm)  ให้หนอนแดงสบัแช่แข็ง  

ชดุการทดลองท่ี 4 (T4, Minced fish)  ให้เนือ้ปลาข้างเหลืองบดละเอียด (เนือ้ปลา 99 %  

วิตามินรวม 1 %) 

ชดุการทดลองท่ี 5 (T5, Egg custard) ให้ไข่ตุน๋ผสมปลาป่น (ไข่ตุน๋ 75 % ปลาป่น 15 % วิตามินรวม  

1 % นํา้มนัปลา 5 %)  

ชดุการทดลองท่ี 6 (T6, Moist feed)  ให้อาหารผสมเปียก (ปลาป่น 74 % แป้งสาลี  20 %  

วิตามินรวม 1 % นํา้มนัปลา 5 %)  
 

เลีย้งลูกปลาในแต่ละชุดการทดลองโดยให้อาหารวันละ 2 ครัง้ และดูดตะกอนเศษอาหารทุกวัน 

ตรวจสอบการเจริญเติบโตโดยการวดัความยาวตวั และนบัจํานวนลกูปลาท่ีเหลือรอดในแตล่ะชดุการทดลองทุก 

5 วนั  ทําการทดลองเป็นระยะเวลา 10 วนั โดยมีการตรวจสอบคณุภาพนํา้ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณ

แอมโมเนีย ปริมาณไนไตรท์ และค่าความเป็นด่าง ตามวิธีการของ Boyd and Tucker (1992) วิเคราะห์ความ

แปรปรวนของค่าเฉลี่ยความยาวตวั การรอดตายของปลาและคุณภาพนํา้ในแต่ละตู้ทดลองด้วย One way 

analysis of variance (ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย Duncan’ s multiple range 

test (DMRT) การทดลองท่ี 2 ศกึษาผลของอาหารรูปแบบต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโต และการรอดตายของลกู

ปลาดุกลําพัน ระยะก่อนปลานิว้โดยสุ่มนับลูกปลาดุกลําพนัท่ีมีอายุ 15 วนัหลงัฟักออกจากไข่ เพ่ือเลีย้งในตู้

ทดลองท่ีมีการให้อากาศตลอดเวลา ขนาด 60 x 30 x 30 เซนติเมตรจํานวน 18 ตู้   ตู้ละ  30 ตวั บนัทึกนํา้หนกั

เฉลี่ยต่อตวัเม่ือเร่ิมต้นการทดลอง  จากนัน้ดําเนินการศึกษาผลของอาหารรูปแบบต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต 

และการรอดตาย โดยจดัเตรียมอาหารทดลองในแตล่ะชดุการทดลองดงันี ้
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ชดุการทดลองท่ี 1 (T1, Artemia)    ให้ตวัออ่นอาร์ทีเมียแช่แข็ง  

ชดุการทดลองท่ี 2 (T2, Moist feed)  ให้อาหารผสมชนิดเปียก (ปลาป่น 74 % แป้งสาลี  20 

% วิตามินรวม 1 % นํา้มนัปลา 5 %)  

ชดุการทดลองท่ี 3 (T3, Minced fish)  ให้เนือ้ปลาข้างเหลืองบดผสมวิตามิน (เนือ้ปลา 99 %   

วิตามินรวม 1 %) 

ชดุการทดลองท่ี 4 (T4, Egg custard)  ให้ไข่ตุ๋นผสมปลาป่น (ไข่ตุ๋น 75 % ปลาป่น 15 % 

วิตามินรวม 1 % นํา้มนัปลา 5 %)  

ชดุการทดลองท่ี 5 (T5, Artemia+Moist feed) ให้อาหารผสมชนิดเปียก เวลา 8.30 และ 17.00 น. 

ตวัออ่นอาร์ทีเมียแช่แข็งเวลา 13.00 น.  

ชดุการทดลองท่ี 6 (T6, Artemia+Egg Custard) ให้ไข่ตุน๋ผสมปลาป่นเวลา 8.30 และ 17.00 น. 

ตวัออ่นอาร์ทีเมียแช่แข็งเวลา 13.00 น.  
 

ให้อาหารปลาแต่ละชุดการทดลองวนัละ 3 ครัง้ในปริมาณท่ีปลากินหมดภายใน 20 นาที (ประมาณ 

10-15 % ของนํา้หนักตวัต่อวนั)   ดูดตะกอนและเศษอาหารท่ีพืน้ตู้ปลาทุกวนั  เม่ือสิน้สุดการทดลองใน

ระยะเวลา 4 สปัดาห์ ตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลาในแต่ละชุดการทดลองโดยชัง่นํา้หนกัรวม นบัจํานวน

ปลาท่ีเหลือเพ่ือคํานวณการรอดตาย และคํานวณนํา้หนกัเฉลี่ยต่อตวัของปลาในแต่ละตู้  ตรวจสอบคณุภาพนํา้ 

ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณแอมโมเนีย ปริมาณไนไตรท์ และค่าความเป็นด่าง ตามวิธีการของ Boyd 

and Tucker (1992) วิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยนํา้หนกัปลา และการรอดตายของปลาในแต่ละตู้

ทดลองด้วย One way analysis of variance (ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย 

Duncan’ s multiple range test (DMRT)  
 

ผลการทดลอง 

ผลการทดลองที่ 1 : ผลของอาหารรูปแบบต่าง ๆ ต่อการเจริญเตบิโต และการรอดตายของลูกปลา 

ดุกลําพัน ระยะหลังฟักออกจากไข่ 

 คา่เฉลี่ยความยาวตวัของลกูปลาดกุลําพนัท่ีได้รับอาหารรูปแบบต่างๆ เป็นระยะเวลา 10 วนัหลงัจาก

เร่ิมกินอาหาร แสดงใน Table 1  ทัง้นีล้กูปลาท่ีถุงไข่แดงยุบตวั ก่อนเร่ิมการทดลองมีความยาวตวัเฉลี่ย อยู่

ในช่วง  8.5 + 0.7 - 8.7 + 0.8มิลลิเมตร  ซึง่ไม่แตกต่างกนัในแต่ละชุดการทดลอง (P>0.05) แต่เม่ือเลีย้งลกู

ปลาด้วยอาหารอนบุาลรูปแบบตา่งๆ เป็นเวลา 5 วนั พบว่า ลกูปลาท่ีได้รับตวัอ่อนอาร์ทีเมียแช่แข็ง เป็นอาหาร

มีความยาวตัวเฉลี่ยสูงท่ีสุด และแตกต่างจากลูกปลาท่ีได้รับอาหารชนิดอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P<0.05) รองลงมาได้แก่ ลกูปลากลุม่ท่ีได้รับไรแดงแช่แข็ง อาหารผสมเปียก และไข่ตุ๋นผสมปลาป่น (P<0.05) 

ขณะท่ีลกูปลาท่ีได้รับหนอนแดงสบัแช่แข็ง และเนือ้ปลาข้างเหลืองบดผสมวิตามินมีค่าเฉลี่ยความยาวตวัอยู่ใน

เกณฑ์ต่ํา แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับลูกปลาในชุดการทดลองท่ีได้รับไรแดงแช่แข็ง และ ไข่ตุ๋นผสมปลาป่น  
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(P>0.05) เม่ือสิน้สดุการทดลองท่ีระยะเวลา 10 วนั พบว่า ความยาวตวัเฉลี่ยของลกูปลาท่ีได้รับตวัอ่อนอาร์ที

เมียแช่แข็งมีค่าสงูท่ีสุด และแตกต่างจากลูกปลาท่ีได้รับอาหารชนิดอ่ืนๆ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) 

รองลงมาได้แก่ลูกปลาท่ีได้รับอาหารผสมเปียก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความยาวตวัแตกต่างทางสถิติกับกลุ่มลูกปลาท่ี

ได้รับไรแดงแช่แข็ง เนือ้ปลาข้างเหลืองบดผสมวิตามิน และไข่ตุน๋ผสมปลาป่น  (P<0.05) ขณะท่ีลกูปลาท่ีได้รับ

หนอนแดงสบัแช่แข็งเป็นอาหารมีค่าเฉลี่ยความยาวตวัต่ําท่ีสดุ (P<0.05) อตัราการรอดตายของลกูปลาดกุลํา

พนัท่ีได้รับอาหารทดลองรูปแบบต่างๆ เป็นระยะเวลา 5 และ 10 วนั มีค่าเฉลี่ยแสดงใน Table 2 ทัง้นีค้่าเฉลี่ย

การรอดตายในแตล่ะชดุการทดลองมีแนวโน้มสงูในกลุม่ท่ีได้รับไรแดง และตวัออ่นอาร์ทีเมียเป็นอาหาร อย่างไร

ก็ตาม พบวา่การรอดตายของลกูปลาดกุลําพนัในแตล่ะชดุการทดลองไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิติ (P>0.05) 
 

Table1.Average body length(mm) of post-hatch Nieuhofii’s catfish larvae fed different diets for  

10 days 

 Average body length(mm) 

Day-0 Day-5 Day-10 

T1 Moina  8.6 + 0.1ns 10.7 + 0.3bc 11.1 + 0.3c 

T2 Artemia  8.6 + 0.5ns 12.7 + 0.3a 14.2 + 0.8a 

T3 Blood worm 8.6 + 0.5ns 10.0 + 0.3c 9.7 + 0.2d 

T4 Minced fish  8.5 + 0.7ns 10.2 + 0.6c 10.9 + 0.1c 

T5 Egg custard 8.7 + 0.8ns 10.6 + 0.3bc 11.7+ 0.3c 

T6 Moist feed  8.6 + 0.8ns 11.3 + 0.5b 12.9 + 0.7b 

Means within columns not sharing the same superscript are significantly different (P<0.05) 

ns = non-significant (P>0.05) 

 

 ค่าเฉลี่ยคุณภาพนํา้เม่ือสิน้สุดการทดลองผลของอาหารรูปแบบต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโต และการ

รอดตายของลกูปลาดกุลําพนั ระยะหลงัฟักออกจากไข่ (Table 3)พบวา่คา่ความเป็นกรด-ดา่ง คา่ความเป็นด่าง 

และปริมาณไนไตรท์ในทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่ค่าเฉลี่ยปริมาณ

แอมโมเนียในนํา้ในชดุการทดลองท่ีให้เนือ้ปลาบดผสมวิตามินเป็นอาหารมีค่าสงูท่ีสดุและแตกต่างจากชุดการ

ทดลองอ่ืนๆ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05)  
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Table2.Survivals(%) of post-hatch Nieuhofii’s catfish larvae fed different diets for  

10 days.  

 Survival rates(%) 

Day-0 Day-5 Day-10 

T1 Moina  100.00 + 0.00ns 76.67 + 32.15 ns 73.33 + 29.30 ns 

T2 Artemia  100.00 + 0.00 ns 78.33 + 16.07 ns 73.33 + 16.07 ns 

T3 Blood worm 100.00 + 0.00 ns 56.67 + 40.41 ns 48.33 + 35.47 ns 

T4 Minced fish  100.00 + 0.00 ns 75.00 + 5.00 ns 65.00 + 8.66 ns 

T5 Egg custard 100.00 + 0.00 ns 76.67 + 7.64 ns 68.33 + 10.41 ns 

T6 Moist feed  100.00 + 0.00 ns 43.33 + 22.55 ns 38.33 + 20.21 ns 

ns = non-significant (P>0.05) 

 

Table3.Water quality on day-10 in the trial of post-hatch Nieuhofii’s catfish larvae fed  

different diets 

 pH Alkalinity 

(mg/l) 

Ammonia 

(mg/l NH3-N) 

Nitrite 

(mg/l NO2-N) 

T1 Moina  7.54 + 0.05 ns 58.67 + 2.89 ns 0.29 + 0.02bc 0.19 + 0.08 ns 

T2 Artemia  7.50 + 0.09 ns 59.33 + 5.86 ns 0.40 + 0.07b 0.10 + 0.01 ns 

T3 Blood worm 7.59 + 0.11 ns 56.33 + 6.66 ns 0.08 + 0.05c 0.20 + 0.05 ns 

T4 Minced fish  7.53 + 0.07 ns 58.67 + 1.15 ns 0.65 + 0.32a 0.17 + 0.13 ns 

T5 Egg custard 7.48 + 0.14 ns 57.00 + 1.00 ns 0.25 + 0.02bc 0.08 + 0.04 ns 

T6 Moist feed  7.52 + 0.07 ns 59.00 + 2.65 ns 0.23 + 0.05bc 0.16 + 0.00 ns 

Means within columns not sharing the same superscript are significantly different (P<0.05) 

ns = non-significant (P>0.05) 

 

ผลการทดลองที่ 2 :  ผลของอาหารรูปแบบต่าง ๆ ต่อการเจริญเตบิโต และการรอดตายของลูก

ปลาดุกลําพัน ระยะก่อนปลานิว้  

 ลกูปลาดกุลําพันระยะก่อนปลานิว้ท่ีได้รับอาหารผสมชนิดเปียก (ปลาป่น 74 % แป้งสาลี  20 % 

วิตามินรวม 1 % นํา้มนัปลา 5 %) และอาหารผสมชนิดเปียก ร่วมกบัตวัอ่อนอาร์ทีเมียแช่แข็ง เป็นระยะเวลา 4 

สปัดาห์ มีนํา้หนกัตวัเฉลี่ยสงูท่ีสดุ และแตกต่างจากลกูปลาดกุลําพนัท่ีได้รับอาหารชนิดอ่ืนๆ อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ (P<0.05) ดงัแสดงใน Table 4  ชดุการทดลองท่ีมีนํา้หนกัตวัเฉลี่ยรองลงมาได้แก่ ลกูปลาท่ีได้รับไข่ตุน๋

ผสมปลาป่น ร่วมกบัตวัอ่อนอาร์ทีเมียแช่แข็ง ซึง่มีนํา้หนกัเฉลี่ยต่อตวัสงูกว่าลกูปลาท่ีได้รับไข่ตุ๋นผสมปลาป่น
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เพียงอย่างเดียว และได้รับตวัอ่อนอาร์ทีเมียแช่แข็ง เพียงอย่างเดียว (P<0.05) ขณะท่ีลูกปลาท่ีได้รับเนือ้ปลา

ข้างเหลืองบดผสมวิตามิน มีนํา้หนกัเฉลี่ยตอ่ตวัต่ําท่ีสดุ และแตกต่างจากลกูปลาท่ีได้รับอาหารชนิดอ่ืนๆ อย่าง

มีนยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05)  อตัราการรอดตายของลกูปลาดกุลําพนัท่ีได้รับอาหารทดลองรูปแบบต่างๆ เป็น

ระยะเวลา 4 สปัดาห์ แสดงใน Table 5 ทัง้นีค้า่เฉลี่ยการรอดตายในแต่ละชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกนั

ทางสถิติ (P>0.05) ในด้านคณุภาพนํา้เม่ือสิน้สดุการทดลอง (Table 6)พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง ไม่มีความ

แตกตา่งกนัทางสถิติ (P>0.05) ขณะท่ีคา่ความเป็นดา่ง มีคา่สงูท่ีสดุในชดุการทดลองท่ีได้รับไข่ตุ๋นผสมปลาป่น 

ร่วมกบัตวัอ่อนอาร์ทีเมียแต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบัชุดการทดลองท่ีได้รับตวัอ่อนอาร์ทีเมีย อาหารผสม

ชนิดเปียก ไข่ตุ๋นผสมปลาป่น ตลอดจนชุดการทดลองท่ีได้รับอาหารผสมชนิดเปียก ร่วมกับตวัอ่อนอาร์ทีเมีย

ขณะท่ีค่าความเป็นด่างของชุดการทดลองท่ีได้รับเนือ้ปลาบดผสมวิตามินมีค่าต่ําท่ีสุด และแตกต่างอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติกับชุดการทดลองท่ีได้รับไข่ตุ๋นผสมปลาป่น ร่วมกับตวัอ่อนอาร์ทีเมีย (P<0.05) ส่วนการ

วิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียในการทดลองพบว่า ไม่พบแอมโมเนียในนํา้ในชุดการทดลองท่ีได้รับอาหารผสม

ชนิดเปียก ขณะท่ีชุดการทดลองท่ีได้รับเนือ้ปลาบดผสมวิตามินเป็นอาหารมีปริมาณแอมโมเนียในนํา้สงูท่ีสุด 

แต่ไม่แตกต่างกับชุดการทดลองท่ีได้รับตัวอ่อนอาร์ทีเมีย ไข๋ตุ๋นผสมปลาป่น ตลอดจนชุดการทดลองท่ีได้รับ

อาหารผสมชนิดเปียก ร่วมกับตัวอ่อนอาร์ทีเมีย  และได้รับไข่ตุ๋นผสมปลาป่น ร่วมกับตัวอ่อนอาร์ทีเมีย  

(P>0.05)  จากการวิเคราะห์ปริมาณไนไตรท  พบว่าไนไตรทมีค่าสงูท่ีสุดในชุดการทดลองท่ีได้รับเนือ้ปลาบด

ผสมวิตามิน และแตกตา่งจากชดุการทดลองอ่ืนๆ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05)  
 

Table4.Average body weight(g) of pre-fingerling Nieuhofii’s catfish fed different diets for 4 weeks 

 Average body weight(g) 

Week 0 Week 4 

T1 Artemia 0.044 + 0.003ns 0.355 + 0.039c 

T2 Moist feed  0.041 + 0.003ns 0.537 + 0.014a 

T3 Minced fish  0.041 + 0.001ns 0.137 + 0.032d 

T4 Egg custard 0.043 + 0.005ns 0.312 + 0.042c 

T5 Artemia+Moist feed 0.041 + 0.003ns 0.549 + 0.033a 

T6 Artemia+ Egg custard 0.039 + 0.005ns 0.451 + 0.013b 

Means within columns not sharing the same superscript are significantly different (P<0.05) 

ns = non-significant (P>0.05) 
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Table5.Survivals(%) ofpre-fingerling Nieuhofii’s catfish fed different diets for 4 weeks 

 Survival rates(%) 

Week 0 Week 4 

T1 Artemia 100.00 + 0.00 100.00 + 0.00ns 

T2 Moist feed 100.00 + 0.00 100.00 + 0.00ns 

T3 Minced fish 100.00 + 0.00 95.55 + 0.04ns 

T4 Egg custard 100.00 + 0.00 93.34 + 0.07ns 

T5 Artemia+Moist feed 100.00 + 0.00 97.78 + 0.04ns 

T6 Artemia+ Egg custard 100.00 + 0.00 97.78 + 0.04ns 

ns = non-significant (P>0.05) 

 

Table6.Water quality of the pre-fingerling Nieuhofii’s catfish fed each experimental diet for 4 weeks 

 pH Alkalinity 

(mg/l) 

Ammonia 

(mg/l NH3-N) 

Nitrite 

(mg/l NO2-N) 

T1 Artemia 7.29 + 0.04ns 45.33 + 2.31ab 0.09 + 0.03ab 0.04 + 0.02b 

T2 Moist feed 7.28 + 0.05ns 45.33 + 1.15ab 0.00 + 0.00b 0.06 + 0.02b 

T3 Minced fish 7.30 + 0.03ns 42.67 + 1.15b 0.11 + 0.09a 0.34 + 0.15a 

T4 Egg custard 7.23 + 0.06ns 45.33 + 3.06ab 0.06 + 0.04ab 0.18 + 0.02b 

T5 Artemia+Moist feed 7.26 + 0.03ns 44.67 + 1.15ab 0.04 + 0.02ab 0.07 + 0.02b 

T6 Artemia+ Egg custard 7.29 + 0.02ns 47.33 + 2.31a 0.04 + 0.02ab 0.10 + 0.10b 

Means within columns not sharing the same superscript are significantly different (P<0.05) 

ns = non-significant (P>0.05) 

 

สรุป และวิจารณ์ผลการทดลอง 

 จากการทดลองในลูกปลาดุกลําพันระยะเร่ิมกินอาหาร พบว่าการใช้ตวัอ่อนอาร์ทีเมียแช่แข็ง เป็น

อาหารอนุบาลลกูปลามีผลให้ลกูปลาดกุลําพนัเจริญเติบโตดีท่ีสดุ เน่ืองจากตวัอ่อนอาร์ทีเมียแช่แข็งมีปริมาณ

โปรตีนในช่วง 40-47% (dry weight) (Stottrup and McEvoy, 2003)ซึง่เป็นระดบัท่ีสอดคล้องกบัระดบัความ

ต้องการโปรตีนของปลาดกุลําพนั (Kiriratnikom et al, 2008)ขณะท่ีเนือ้ปลาข้างเหลืองบดละเอียด และ ไข่ตุ๋น

ผสมปลาป่นมีปริมาณโปรตีนสงูกว่า 50% (dry weight) และอาจเป็นค่าท่ีสงูเกินกว่าความต้องการโปรตีนของ

ปลาชนิดนี ้อีกทัง้ตวัอ่อนอาร์มีเมียมีขนาดความยาวตวัประมาณ 400-500 ไมโครเมตร ซึง่เหมาะสมกบัความ

กว้างของปากลูกปลาดุกลําพันระยะเร่ิมกินอาหาร อีกทัง้ยังมีความคงสภาพ และกระจายตัวในนํา้ได้ดี 

(Stottrup and McEvoy, 2003) ขณะท่ีเนือ้ปลาข้างเหลืองบดละเอียด ไข่ตุ๋นผสมปลาป่นจะมีขนาดเล็กกว่า 
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250 ไมโครเมตร และอาจเลก็เกินกวา่ขนาดท่ีเหมาะสมสําหรับลกูปลาดกุลําพนั จากการทดลองนีพ้บว่า ไรแดง 

และหนอนแดงสบัเป็นอาหารท่ีไม่เหมาะสมในการอนุบาลลกูปลาดกุลําพนั แม้ว่า Islam และคณะ (2004) ได้

รายงานผลของการใช้ไรแดง (Moina sp.),หนอนแดง (Tubifex sp.), อาหารสําเร็จรูปท่ีเตรียมเอง, ไรแดง ผสม

กบัหนอนแดงและไรแดงผสมกบัอาหารสําเร็จรูปในการอนุบาลปลาดกุด้านวยัอ่อน เป็นระยะเวลา 28 วนัหลงั

ฟักออกจากไข่ พบว่านํา้หนักปลาและการรอดตายของลกูปลาดกุด้านท่ีได้รับอาหารทดลองทุกสตูรไม่มีความ

แตกตา่งกนัทางสถิติ แตล่กูปลาท่ีได้รับไรแดง ผสมกบัหนอนแดงเป็นอาหารมีค่าเฉลี่ยนํา้หนกัตวัสงูท่ีสดุ  ทัง้นี ้

อาจเป็นไปได้ว่าไรแดงตวัเต็มวยัมีขนาดความยาวตวัมากกว่า 500 ไมโครเมตร และใหญ่กว่าความกว้างของ

ปากลกูปลาดกุลําพนัระยะเร่ิมกินอาหาร ส่วนหนอนแดงสบัละเอียดมีความคงสภาพต่ําและไม่การกระจายตวั

ในนํา้ส่งผลให้ลกูปลาไม่สามารถนําอาหารดงักล่าวไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับการใช้เนือ้

ปลาบดผสมวิตามินเป็นอาหารอนบุาลลกูปลาดกุลําพนัทําให้การเจริญเติบโตของลกูปลาต่ํากว่าการใช้ตวัอ่อน

อาร์ทีเมีย และมีผลเสียต่อคณุภาพนํา้ในการอนุบาลลูกปลา เศษอาหารเหลือมีผลให้ปริมาณแอมโมเนียเพ่ิม

สูงขึน้ และเข้าสู่ระดบัท่ีมีผลเสียต่อการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ (Boyd and Tucker, 1992; De Silva and 

Anderson, 1995) ในการศกึษาการอนุบาลลกูปลาดกุลําพนัระยะก่อนปลานิว้ (ช่วงอายุ 15-45 วนั หลงัฟัก

ออกจากไข่) พบว่าอาหารผสมชนิดเปียกท่ีมีปริมาณโปรตีน 40 % เป็นอาหารท่ีมีความเหมาะสม ทัง้นีอ้าหาร

ดังกล่าวมีปริมาณโปรตีนท่ีสอดคล้องกับค่าระดับความต้องการโปรตีนของปลาดุกในสกุล Clariasซึ่งมี

ค่าประมาณ 40 % (Van Weerd, 1995) อย่างไรก็ตามในปลาดกุท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้อาจจะมีแนวโน้มความ

ต้องการโปรตีนลดลง (Murthy and Naik, 1999) การใช้ไข่ตุน๋ผสมปลาป่นซึง่เป็นอาหารท่ีเหมาะสําหรับอนบุาล

ลูกปลาดุกแอฟริกันมาใช้เป็นอาหารอนุบาลลูกปลาดุกลําพันมีผลให้การเจริญเติบโตของลูกปลาลดลง

เน่ืองจากไข่ตุน๋ผสมปลาป่นแตกตวัจนมีขนาดเล็กเกินไป และละลายนํา้ได้ง่าย ส่วนการใช้ตวัอ่อนอาร์ทีเมียแช่

แข็งซึง่มีขนาดเล็กเกินไปเป็นอาหารอนุบาลลูกปลาส่งผลให้ลูกปลาต้องเคลื่อนท่ีในการหากินอาหารมากขึน้ 

สญูเสียพลงังานในการหาอาหาร ส่งผลให้เจริญเติบโตลดลงในท่ีสดุ (Halver and Hardy, 2002) การใช้เนือ้

ปลาบดผสมวิตามินเป็นอาหารอนุบาลลูกปลามีผลกระทบต่อคุณภาพนํา้ เศษเนือ้ปลาท่ีละลายนํา้ และ

หลงเหลือในนํา้ส่งผลให้ปริมาณแอมโมเนีย และไนไตรทเพ่ิมมากขึน้ ทําให้ยากในการจดัการระบบ ลกูปลามี

การเจริญเติบโตลดลง และอาจก่อให้เกิดปัญหาโรคระบาดในการอนบุาลลกูปลาได้ 
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