วารสาร มทร.อีสาน ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

1

การเจริญเติบโตและอัตรารอดของการอนุบาลลูกปลาทับทิมและลูกกุงกามกราม
ที่อนุบาลดวยไรนํ้านางฟาไทย
Growth and Survival Rate of Red Niletilapia (Oreochromis Niloticus)
and Freshwater Prawn (Macrobrachium Rosenberjii) Nursing by
Thai Fairy Shrimp (Branchinella tThailandensis)
โฆษิต ศรีภูธร1 ละออศรี เสนาะเมือง2

บทคัดยอ
การทดลองศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาทับทิม และลูกกุงกามกรามโดยใชลูกไรนํ้า
นางฟาไทยเปนอาหาร วางแผนการทดลองแบบสุม สมบูรณ สําหรับอนุบาลลูกปลาทับทิมอายุ 1 - 30 วัน
และลูกกุง กามกรามอายุ 30 - 60 วัน โดยใชอาหาร 3 สูตร ไดแก 1) อาหารสําเร็จรูป 40 % โปรตีน
2) ลูกไรนํา้ นางฟาไทยอายุ 5 วัน และ 3) อาหารสําเร็จรูป : ลูกไรนํา้ นางฟาไทย (50 : 50%) ทําการทดลอง
เปนเวลา 30 วัน ในถังพลาสติกบรรจุนา้ํ ประปาปราศจากคลอรีน 5 ลิตร จํานวน 3 ซํา้ ทีร่ ะดับความหนาแนน
5 ตัวตอลิตร ผลการทดลองพบวา ลูกปลาทับทิมที่ใหอาหาร 3 สูตร มีความยาวลําตัวเพิม่ ขึน้ 0.712 ± 0.024
0.630 ± 0.083 และ 0.772 ± 0.038 เซนติเมตร มีนา้ํ หนักเพิม่ ขึน้ 0.326 ± 0.009 0.252 ± 0.041 และ
0.412 ± 0.279 กรัม มีอตั รารอด 80.00 ± 2.00 86.60 ± 2.98 และ 83.33 ± 2.05 % มีอตั ราการแลกเนือ้
2.332 ± 0.25 2.811 ± 0.68 และ 2.288 ± 0.998 และมีอตั ราการเจริญเติบโตจําเพาะตอวัน 2.521 ± 0.604
2.431 ± 0.658 และ 3.112 ± 0.114 % ตามลําดับ และลูกกุง กามกรามที่ใหอาหาร 3 สูตร มีความยาว
ลําตัวเพิม่ ขึน้ 0.808 ± 0.057 0.742 ± 0.089 และ 0.833 ± 0.015 เซนติเมตร มีนา้ํ หนักเพิม่ ขึน้ 0.074 ±
0.008 0.093 ± 0.020 และ 0.150 ± 0.042 กรัม มีอตั รารอด 35.55 ± 3.55 55.55 ± 0.55 และ 48.88
± 4.22 % มีอัตราการแลกเนื้อ 1.860 ± 0.245 1.581 ± 0.147 และ 1.466 ± 0.002 และมีอัตราการเจริญ
เติบโตจําเพาะตอวัน 7.296 ± 1.118 7.918 ± 1.302 และ 7.417 ± 0.692 ตามลําดับ ผลการทดลอง
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2 การเจริญเติบโตและอัตรารอดของการอนุบาลลูกปลาทับทิมและลูกกุงกามกรามที่อนุบาลดวยไรนํ้านางฟาไทย
สรุปไดวา การอนุบาลลูกปลาทับทิมดวยลูกไรนํา้ นางฟา : อาหารสําเร็จรูป (50 : 50%) มีการเจริญเติบโตและ
อัตราการแลกเนือ้ ดีทส่ี ดุ และการอนุบาลดวยลูกไรนํา้ นางฟาเพียงอยางเดียว พบวามีอตั รารอดดีทส่ี ดุ (P > 0.05)
และการอนุบาลลูกกุงกามกรามดวยลูกไรนํ้านางฟา : อาหารสําเร็จรูป (50 : 50%) มีการเจริญเติบโต
และอัตราการแลกเนือ้ ดีทส่ี ดุ และการอนุบาลดวยลูกไรนํา้ นางฟาเพียวอยางเดียวมีอตั รารอดดีทส่ี ดุ (P<0.05)
คําสําคัญ : ไรนํ้านางฟาไทย, ปลาทับทิม, กุงกามกราม

Abstract
The experiment was to evaluate growth performance and survival of red nile tilapia
(Oreochromis niloticus) and giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) larvae
fed with Thai fairy shrimp (Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan and
Murugan) larvae. Completely randomized cultures of 1 - 30 days - old tilapia and 30
- 60 days - old prawn, were treated with 3 different food ratios : 1) dry shrimp diet,
40 % protein ; 2) 5 - days - old fairy shrimp larvae ; and 3) mixed fairy shrimp larvae
and dry diet at 50 : 50 %. Experiments were conducted for 30 days in circular black
plastic containers containing 5 L of dechlorinated tap water with 3 replicates. Each stocking
density of fish and prawns were 5 individuals L-1. The results showed that the average
gained length of the experimented tilapia larvae with 3 food formulas were 0.712 ± 0.024,
0.630 ± 0.083 and 0.772 ± 0.038 cm, the average gained weight were 0.326 ± 0.009,
0.252 ± 0.041 and 0.412 ± 0.279 g, the survival rate were 80.00 ± 2.00, 86.60 ± 2.98 and
83.33 ± 2.05 %, the food conversion ratio were 2.332 ± 0.25, 2.811 ± 0.68 and 2.288 ± 0.998
and the specific growth rate were 2.521 ± 0.604, 2.431 ± 0.658 and 3.112 ± 0.114 %,
respectively. The average gained length of the experimented prawn larvae with 3 food
formulas were 0.808 ± 0.057, 0.742 ± 0.089 and 0.833 ± 0.015 cm, the average gained weight
were 0.074 ± 0.008, 0.093 ± 0.020 and 0.150 ± 0.042 g, the survival rate were 35.55 ± 3.55,
55.55 ± 0.55 and 48.88 ± 4.22 %, the food conversion ratio were 1.860 ± 0.245, 1.581 ± 0.147
and 1.466 ± 0.002 and the specific growth rate were 7.296 ± 1.118, 7.918 ± 1.302 and
7.417 ± 0.692 %, respectively. Present results indicate that the experimented tilapia
larvae with mixed fairy shrimp larvae and dry diet at 50 : 50 % shows best growth
performance and food conversion ratio and the nursing with pure fairy shrimp larvae
shows best survival (P > 0.05). The experimented prawn larvae with mixed fairy shrimp
larvae and dry diet at 50 : 50 % shows best growth performance and food conversion
ratio and the nursing with pure fairy shrimp larvae shows best survival (P < 0.05).
Keyword : Branchinella thailandensis, Oreochromis niloticus, Macrobrachium rosenberjii
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บทนํา

วัตถุประสงคของการศึกษา

ประเทศไทยเราตองนําเขาไขอารทเี มีย เพือ่ เลีย้ งลูกกุง
และลูกปลารวมทั้งสัตวนํ้าวัยออนอื่นๆ จํานวนปละ
ไมตํ่ากวา 200 - 600 ตัน มูลคากวา 500 ลานบาท
ทําใหไทยขาดดุลการคาจากการนําเขาไขอารทีเมีย
เนื่องจากยังไมสามารถผลิตไดเอง แตปจจุบัน
ไดคน พบสัตวนา้ํ อืน่ ทีส่ ามารถใชทดแทนอารทเี มียได
คือ ไรนํ้านางฟา (ละออศรี และนุกูล, 2547)
จากการศึกษา พบวา ไรนํ้านางฟาไทย
(Branchinella thailandensis) สามารถเพาะเลีย้ ง
ในเชิงพาณิชย เนื่องจากเปนชนิดที่โตเร็วกวาไรนํ้า
นางฟาชนิดอื่นและมีอัตราการรอดตายสูงและยังมี
โปรตีนสูงถึง รอยละ 64.94 (นุกูล, 2548) เทียบกับ
อารทีเมียมีโปรตีนเพียง รอยละ 56 ดังนั้น ตัวออน
ไรนํ้านางฟาไทยจึงนาจะสามารถนํามาใชสําหรับ
อนุบาลลูกสัตวนํ้าวัยออนไดเชนเดียวกับตัวออน
อารทีเมีย โดยเฉพาะลูกกุงลูกปลาสวยงามและ
ลูกปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ทั้งปลานํ้าจืด
และนํา้ เค็ม ปจจุบนั ไดมกี ารใชไรนํา้ นางฟาเปนอาหาร
คุณภาพสูงสําหรับเรงสี ในการเพาะเลีย้ งปลาหมอสี
ครอสบรีด เพื่อการสงออกและยังมีการทดลองใช
ไรนํ้านางฟาเปนแหลงอาหารมีชีวิตสําหรับเลี้ยง
กุงกามกราม พบวามีการเจริญเติบโตและอัตรา
การรอดสูง ทําใหขณะนี้ไดมกี ารพัฒนาใชประโยชน
จากไรนํ้านางฟา เพื่อใชทดแทนอารทีเมีย ใน
อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของประเทศไทย
(ละออศรี, 2549 )
การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ เปนการศึกษาการอนุบาล
ลู ก ปลาทั บ ทิ ม และลู ก กุ ง ก า มกรามโดยใช ไ รนํ้ า
นางฟาไทยอายุ 5 วัน สําหรับเปนแหลงอาหาร
มีชีวิตทดแทนอาหารสําเร็จรูป เพื่อเพิ่มอัตราการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกสัตวนํ้า
ดังกลาว และเปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัยในเชิง
การคาตอไป

1. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต และอัตรา
การรอดของปลาทับทิม ที่อนุบาลดวยลูกไรนํ้า
นางฟาไทย
2. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต และอัตรา
การรอดของกุงกามกรามที่อนุบาลดวยลูกไรนํ้า
นางฟาไทย

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปลาทับทิม
ปลาทับทิม เปนปลาที่ไดรับการปรับปรุง
สายพันธุใหดีขึ้น ลักษณะของปลาทับทิม เนื้อผนัง
ชองทองสีขาวสะอาด ตางจากเนื้อปลาชนิดอื่น
โดยทัว่ ไปจะมีผนังชองทองเปนสีเทาดํา โดยมีเกล็ด
และผิวหนังเปนสีแดงซึ่งถือเปนสีมงคล เหมาะกับ
การจัดเลีย้ งเทศกาลตางๆ ซึง่ ตรงกับความตองการ
ของผูบ ริโภค โดยเฉพาะการสงออกยังตางประเทศ
เชน ยุโรป อเมริกา และญี่ปุน ประวัติความเปนมา
ของปลาทั บ ทิ ม ก็ น า สนใจไม แ พ ป ลานิ ล ญาติ ผู พี่
เริ่มจากที่ประเทศไทยไดกําเนิดปลานิลสีแดง ซึ่ง
เปนการกลายพันธุม าจากการผสมขามพันธุร ะหวาง
ปลานิลกับปลาหมอเทศ ซึ่งนอกจากสีภายนอก
ทีแ่ ตกตางจากปลานิลธรรมดา เรียกวา ปลานิลแดง
หรื อ ปลาทั บ ทิ ม ซึ่ ง เป น ลู ก ปลานิ ล ธรรมดาที่ เ กิ ด
การกลายพันธุ โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสี
ของลําตัว แตลูกที่ผิดพอผิดแมของปลานิลชนิดนี้
กลับมีผลในทางบวกหรือมีผลดีแกตัวของมันเอง
คือ เปนปลาที่มีสีสวย เปนสีชมพูอมแดง ซึ่ง
ปลานิลแดงนี้ สามารถนํามาเลีย้ งเปนปลาสวยงามได
เมื่อนําปลานิลแดงมาประกอบอาหารแลว พบวา
ปลานิ ล แดงกลั บ ให ร สชาติ แ ละคุ ณ ภาพสู ง กว า
ปลานิลธรรมดา แตในปจจุบันพบวาการอนุบาล
ลูกปลานิลแดง จะมีอัตรารอดตํ่ากวาลูกปลานิล
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แปลงเพศธรรมดา และพบวาลูกปลานิลแดงเปนที่
ตองการของตลาดและมีราคาที่สูงกวาลูกปลานิล
ธรรมดา (ประสิทธิ์ศิลป, 2553) ซึ่งการอนุบาล
จะเริ่มจากลูกปลาระยะที่ 5 หรือลูกปลาที่ฟกออก
เปนตัว และถุงไขแดงยุบแลว สามารถวายนํ้าได
อายุ 1 - 2 วัน
ลักษณะเดนของปลาทับทิม
เปนปลาที่มีเสนใยเนื้อละเอียดแนน จึงมี
รสชาติดีและปราศจากกลิ่น มีไขมันตํ่ามาก จึง
ปราศจากกลิ่นที่เกิดจากไขมันในตัวปลา และเปน
ไขมันไมอม่ิ ตัวทีม่ ปี ระโยชน มีปริมาณเนือ้ บริโภคได
ตอนํ้าหนักสูงถึง รอยละ 40 มีสวนสันหนามาก
สวนหัวเล็ก โครงกระดูกเล็ก กางนอย ผิวมีสีแดง
อมชมพู เนื้อทุกสวนสีขาว ทําใหนากิน มีการเจริญ
เติบโตในความเค็มสูงถึง 25 สวนในพัน มีอัตรา
การเจริญเติบโตเร็วมาก กินอาหารเกง และปรับตัว
เขากับสภาพแวดลอมไดดี มีความตานทานตอโรค
สัตวนํ้าตางๆ ไดดี สามารถเลี้ยงในกระชังมีความ
หนาแนนสูงได โดยไมมีผลเสียตอปลา ใหผลผลิต
เฉลี่ย 40 กิโลกรัม ตอลูกบาศกเมตร

กุงกามกราม
กุงกามกราม เปนกุงนํ้าจืดชนิดหนึ่ง มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Macrobrachium rosenbergii
อยูในวงศ Palaemonidae มีเปลือกสีเขียวอมฟา
หรือมวง กามยาวมีสีมวงเขม ตลอดทั้งกามมีปุม
ตะปุมตะป่า โดยธรรมชาติจะอยูในแมนํ้าลําคลอง
แทบทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคใต ทัง้ ในนํา้ จืด
และนํ้ากรอย วางไขในนํ้ากรอยที่เค็มจัด อาหาร
ไดแก ไสเดือน ตัวออนของลูกนํ้า ลูกไร ลูกปลา
ขนาดเล็ก ซากของสัตวตางๆ และในบางโอกาส
ก็กนิ พวกเดียวกันเอง (กรมประมง, ม.ป.ป.) ปจจุบนั
มีการเพาะเลี้ยงกันอยางแพรหลายในจังหวัดตางๆ
แถบภาคกลางของประเทศไทย เชน สุพรรณบุรี
นครปฐม ฉะเชิงเทรา และตางประเทศ เชน ทีส่ หรัฐ

อเมริกา เปนตน กุงกามกราม มีความยาวประมาณ
13 เซนติเมตร พบใหญสุดถึง 30 เซนติเมตร
และมีนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม กุงกามกรามใชปรุง
เปนอาหารไดหลากหลาย เชน ตมยํา เผา หรือทอด
เปนตน เพราะเนื้อมีมาก เนื้อแนน มัน อรอย
ทําใหมีราคาที่ขายสูง ปจจุบัน ยังนิยมเลี้ยงเปน
สัตวนา้ํ สวยงามดวย (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ,
2553)
การอนุบาลลูกกุงกามกราม
นําแมกุงกามกรามที่มีไขสีนํ้าตาลเขมจนถึง
สีดาํ มาใสในถังไฟเบอรกลาสหรือบอซีเมนตในอัตรา
ความหนาแนนใชแมพนั ธกุ งุ นํา้ หนักรวม 10 กิโลกรัม
ตอถัง หรือบอเพาะขนาดความจุ 3 ลูกบาศกเมตร
(ตัน) บรรจุนํ้าทะเลความเค็ม 15 สวนในพัน แมกุง
ที่ไขสดี าํ จะสลัดไขและฟกออกเปนตัวออนในวันตอมา
ใชเวลาประมาณ 3 - 5 วัน หลังจากนัน้ ลดความแรง
ของเครือ่ งใหอากาศลง จะทําใหลกู กุง ลอยอยูบ ริเวณ
ผิวนํ้า แลวใชสวิงรวบรวมลูกกุงในถัง
นําลูกกุงไปใส ในบออนุบาลในอัตราความ
หนาแนน 200,000 - 300,000 ตัว/บอ บรรจุ
นํา้ ทะเลความเค็ม 15 สวนในพัน ปริมาณ 1 ลูกบาศก
เมตร มีเครือ่ งใหอากาศอยางพอเพียงเริม่ ใหอาหาร
แกลูกกุงวัยออนในวันที่ 2 คือ ตัวออนอารทีเมีย
ควรใชนํ้่าอุนลวกอารทีเมียกอน เพื่อใหอารทีเมีย
ไมเคลื่อนไหวมาก ลูกกุงจะกินไดงาย ใหอาหาร
วันละ 3 - 4 มื้อ เฉพาะในเวลากลางวันเทานั้น (หลัง
18.00 น. ลูกกุงจะไมกินอาหาร) วันที่ 4 เริ่มใสสีนํ้า
วิทยาศาสตรสีนํ้าตาลเพื่อบังแสงไมใหนํ้าใส ลูกกุง
จะกินอาหารดีขึ้น ตั้งแตวันที่ 6 เปนตนไป เริ่มเสริม
ไขตุนเปนอาหารรวมกับการใหอารทีเมีย
การอนุบาลลูกกุงใชเวลานาน 25 - 30 วัน
จึงจะเขาระยะควํ่าจนหมด ที่อุณหภูมิของนํ้า 28 32 องศาเซลเซียส หลังจากกุงควํ่าเริ่มลดความเค็ม
จาก 15 สวนในพัน ลงไปที่ 12 สวนในพัน วันตอไป
ลดจาก 12 สวนในพัน ใหเหลือ 10 สวนในพัน
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วันที่ 3 ลดลงจาก 10 สวนในพัน ใหเหลือ 5 สวน
ในพัน กอนนําลูกกุง ไปบรรจุในถุงพลาสติกเพือ่ ขนสง
ไปอนุบาล (ชูศักดิ์, 2532)

ไรนํ้านางฟาไทย
ไรนํา้ นางฟาไทย (Thai Fairy Shrimp) มีชอ่ื
วิทยาศาสตรวา Branchinella thailandensis
ไฟลัมอารโทรโปดา (Phylum Arthropoda)
คลาส ครัสเตเซีย (Class Crustacea) ซับคลาส
บรานชิโอโปดา (Subclass Branchiopoda)
ออเดอรอโนสตราคา (Order Anostraca) ไรนํ้า
นางฟาจะอาศัยในแหลงนํ้าชั่วคราว ซึ่งเปนนิเวศ
วิทยาแหลงนํ้านิ่ง (lentic water) บทบาทของไรนํ้า
นางฟาในระบบนิเวศ พบวาเปนสวนหนึ่งที่สําคัญ
ในระบบหวงโซอาหาร (food chain) สายใยอาหาร
(food web) ในการเปนผูบ ริโภคปฐมภูมิ (primary
consumer) และผูบริโภคทุติยภูมิ (secondary
consumer) ของระบบนิเวศวิทยาในแหลงนํ้าจืด
(freshwater ecosystem) ซึง่ จะสามารถเชือ่ มโยง
ถึงมนุษยทั้งทางตรงและทางออม (นุกูล และ
ละออศรี, 2547 ; นุกูล และคณะ, 2549)
ลักษณะทั่วไป
ไรนํ้ า นางฟ า มี ลั ก ษณะโดยทั่ ว ไปคล า ย
กุงฝอย คือ มีลําตัวใส หางสองแฉกสีแดง แตมี
ความยาว 1.3 - 3.0 เซนติเมตร มีเปลือก (Carapace)
ออนหุมตัวลําตัว แบงออกเปน 3 สวน ไดแก
(ละออศรี และคณะ, 2543)
1. สวนหัว (Head) มีตาที่มีกานยาว 1 คู
มีหนวด 2 คู หนวดคูที่ 2 ของตัวผูยาวกวาตัวเมีย
เนื่ อ งจากเปลี่ ย นแปลงไปเพื่ อ ใช เ กาะกั บ ตั ว เมี ย
ขณะผสมพันธุ
2. สวนอก (Thorax) แบงเปน 11 ปลอง
แตละปลองมีขาวายนํ้า 1 คู ทําหนาที่กรองอาหาร
หายใจ และวายนํ้า ขณะมีชีวิตจะวายนํ้าหงายทอง
โดยใชขาชวยกรรเชียงนํ้า
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3. สวนทอง (Abdomen) แบงเปน 8 ปลอง
ปลองแรกเปนที่อยูของอวัยวะเพศ ในตัวผูมี Penis
1 คู สวนตัวเมียมีถุงไข 1 ถุง ปลองที่ 2 - 7 ไมมี
ระยางค ปลองที่ 8 มีหางแยกออกเปน 2 แฉก
มีสีแดงเขม ทําหนาที่ชวยควบคุมทิศทางในการ
วายนํ้า
แหลงที่อยูอาศัย
ไรนํ้านางฟาทุกชนิดพบอาศัยในที่ที่มีนํ้าขัง
ชั่วคราว (Temporary pond) ไดแก บอหรือ
คลองขางถนนที่นํ้าไมลึกนักมักพบในบอที่มีนํ้าขุน
แองตามทุง นา หนองขนาดเล็กทีม่ นี า้ํ ขังในชวงฤดูฝน
และนํา้ แหงในฤดูแลง ไมพบไรนํา้ นางฟาในแหลงนํา้
ที่มีนํ้าทวมขังตลอดป แหลงนํ้าที่พบไรนํ้านางฟา
มีทั้งแหลงนํ้าตามธรรมชาติ และแหลงนํ้าที่มนุษย
สรางขึน้ ทีม่ ขี นาดพืน้ ที่ไมจาํ กัดสามารถกักเก็บนํา้ ได
ในระดับตั้งแต 10 เซนติเมตร ถึง 1 - 1.5 เมตร
และจะตองแหงในบางฤดูกาล ในชวงทีม่ ฝี นตกหนัก
และนํ้าทวมจะพบไรนํ้านางฟาแพรกระจายไปตาม
แหลงนํ้าทวม ซึ่งอาจแพรออกไปโดยการวายจาก
แหลงนํ้าเดิม หรือการพัดพาของกระแสนํ้า ถา
แหลงนํ้าใหมที่เหมาะสมกับการอยูอาศัยของไรนํ้า
นางฟาก็เปนที่อยูอาศัยแหลงใหมตอไป พื้นที่ใน
ประเทศสวนใหญเหมาะสมที่จะเปนแหลงที่อาศัย
ของไรนํ้านางฟาโดยเฉพาะพื้นที่แหงแลงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ละออศรี และคณะ, 2543 ;
ละออศรี, 2548)
การอนุบาลลูกไรนํ้านางฟา
การฟกไขควรทําในชวงบายจะสามารถแยก
ไรนํ้านางฟาวัยออนมาทําการอนุบาลและเริ่มให
อาหารในชวงสายของวันรุงขึ้น การใหอาหารชา
(นานเกินกวา 10 - 12 ชั่วโมงหลังการฟก) จะทําให
ไรนํ้ า นางฟ า วั ย อ อ นขาดอาหารซึ่ ง มี ผ ลให ไ รนํ้ า
นางฟาออนแอหรือตายเปนจํานวนมากในลูกไรนํ้า
นางฟาที่ฟกออกจากไขกรณีที่นําไปเลี้ยงควรมีการ

6 การเจริญเติบโตและอัตรารอดของการอนุบาลลูกปลาทับทิมและลูกกุงกามกรามที่อนุบาลดวยไรนํ้านางฟาไทย
อนุบาลกอนในภาชนะที่ไมใหญมากนัก เชน ในถัง
พลาสติกสีดําขนาด 20 - 40 ลิตร ประมาณ 5 วัน
โดยไมตอ งเปลีย่ นถายนํา้ ซึง่ สามารถใหอาหารคลอเรลลาไดเต็มที่จนนํ้ามีสีเขียวออน เนื่องจากไรนํ้า
นางฟายังหาอาหารไมเกงตองใหอาหารกระจายทั่ว
ภาชนะจะทําใหลูกไรนํ้านางฟาแข็งแรงและมีอัตรา
รอดสูง หลังจากนั้นแยกลูกไรนํ้านางฟาลงเลี้ยงใน
บอดินที่ความหนาแนน 10 - 20 ตัวตอตารางเมตร
จะทําใหไรนํ้านางฟาโตเร็วมาก (ละออศรี และ
คณะ, 2543)
ความสําคัญของไรนํ้านางฟา
ไรนํ้ า นางฟ า เป น แหล ง โปรตี น ชนิ ด ใหม
ทีค่ น พบในประเทศไทย สามารถนํามาใชเปนอาหาร
มีชีวิตเพื่อทดแทนอาหารโปรตีนชนิดตางๆ ในการ
เพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ ได โดยสัตวนา้ํ ที่ไดรบั ไรนํา้ นางฟา
เป น อาหารสามารถเติ บ โตเช น เดี ย วกั บ ที่ เ ลี้ ย ง
ดวยอาหารที่นิยมใชกันทั่วไป (Pasarth et al.,
1994 ; Velu, 2001 ; Velu and Munuswamy,
2003 ; Munuswamy, 2005) เนื่องจากไรนํ้า
นางฟา มีโปรตีนและมีกรดอะมิโนทั้งที่จําเปนและ
ไมจาํ เปนในปริมาณสูง รวมทัง้ ยังมีสารเรงสีประเภท
คาโรทีนอยดที่สูงอีกดวย จึงสามารถเพิ่มอัตรา
การเจริญเติบโต อัตรารอด และสีของสัตวนํ้าได
เปนอยางดี นอกจากนี้ยังสามารถชวยลดการสะสม
ของอาหารสําเร็จรูปในบอเลี้ยง และยังชวยในการ
บําบัดนํ้าดวย เนื่องจากไรนํ้านางฟาสามารถกรอง
กินสารอินทรียที่แขวนลอยอยูในนํ้า (นุกูล และ
คณะ, 2549)

วิธีดําเนินการทดลอง
อุปกรณทดลอง
1. ไรนํ้านางฟาไทยอายุ 5 วัน
2. กะละมังสีดําทึบแสงขนาด 5 ลิตร

3. ชุดทดสอบคาคุณภาพนํ้า
4. เวอรเนีย (Vernier)
5. เครื่องชั่งนํ้าหนัก ทศนิยม 4 ตําแหนง
6. นํ้าประปาปราศจากคลอรีน
7. อาหารสําเร็จรูป
8. ถังไฟเบอรกลาส
9. บีกเกอร
10. กระชอนตักไรนํ้านางฟา
11. ลูกปลาทับทิมอายุ 1 วัน และลูกกุง
กามกรามอายุ 30 วัน

วิธีการทดลอง
การเตรียมลูกปลาทับทิมและลูกกุง กามกราม
ลูกปลาทับทิมอายุ 1 วัน และลูกกุง กามกราม
อายุ 30 วัน จากสาขาประมง คณะทรัพยากร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร ทําการทดลองในถังพลาสติก
สีดําขนาด 5 ลิตร บรรจุนํ้า 2 ลิตร พักไว 3 วัน
และตรวจคุณภาพนํ้ากอนนําลูกปลาทับทิม และ
ลูกกุงกามกรามปลอยอนุบาลในถังพลาสติกสีดํา
ที่เตรียมไว ทําการทดลองในโรงเพาะฟกที่มีอากาศ
ถายเทสะดวก ปลอยลูกปลาทับทิม และลูกกุง
กามกรามในอัตรา 15 ตัวตอลิตร และแตละชนิด
ทําการทดลองชนิดละ 3 ซํ้า
วางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ Completely
Randomized Design ; CRD จํานวน 3 ซํ้า
ระยะเวลาดําเนินการทดลอง 30 วัน เพื่อศึกษา
อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของ
ลูกปลาทับทิมและลูกกุง กามกราม ทีอ่ นุบาลดวยลูก
ไรนํ้านางฟาไทยเปนแหลงอาหารมีชีวิตทดแทน
อาหารสําเร็จรูป เนื่องจากการอนุบาลลูกสัตวนํ้า
โดยทั่วไปจะนิยมอนุบาลเพียง 30 วัน แลวจําหนาย
เพราะเปนชวงอายุที่มีอัตรารอดสูงที่สุด
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ตารางที่ 1 การแบงหนวยทดลอง
อาหารสําหรับการทดลองอนุบาลลูกปลาทับทิม
และลูกกุงกามกราม
T1 = ใหอาหารสําเร็จรูป 40 % โปรตีน อยางเดียว
(100 %) เปนชุดควบคุม
T2 = ใหลูกไรนํ้านางฟาไทยอายุ 5 วัน อยางเดียว
(100 %)
T3 = ใหอาหารสําเร็จรูป : ลูกไรนํ้านางฟาไทย
รวมกัน (50 : 50 %)
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ดวยกรรมวิธีการเตรียมไขไรนํ้านางฟา จากสาขา
ประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ หลังจากลูก
ไรนํ้านางฟาไทยฟกเปนตัว แลวใชสายยางดูดแยก
ออกมาอนุบาลในถังพลาสติกสีดําขนาด 5 ลิตร
เปนเวลา 5 วัน เติมสาหรายคลอเรลลาเพื่อเปน
อาหารไรนํา้ นางฟาไทย แลวจึงนํามาอนุบาลลูกปลา
ทับทิม และลูกกุงกามกรามตามแผนการทดลอง
ซึ่งตองทําการฟกอยางตอเนื่องทุกวัน

การเก็บขอมูล
เตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับทดลอง
1) เตรียมนํ้าประปาที่พักไวเพื่อใหคลอรีน
สลายตัวสําหรับใชอนุบาลลูกปลาทับทิม และลูกกุง
กามกราม โดยเปดนํ้าประปาลงในถังไฟเบอรกลาส
และพักทิ้งไวอยางนอย 24 ชั่วโมง เพื่อกําจัด
คลอรีนกอนนําไปใชในการทดลอง
2) เตรียมถังพลาสติกสีดําทึบแสง บรรจุ
นํา้ ประปา 5 ลิตร ทีป่ ราศจากคลอรีน จํานวน 18 ใบ
เพือ่ นํามาใชในการทดลองการอนุบาลลูกปลาทับทิม
และลูกกุงกามกราม
การเตรียมอาหารทดลอง
อาหารเกล็ดสําเร็จรูปยี่หอไฮเกรด เบอร
9041 มีโปรตีน 40 % ที่ใชอนุบาลลูกปลาทับทิม
และลูกกุงกามกราม ทําการชั่งดวยเครื่องชั่ง
นํ้าหนักทศนิยม 4 ตําแหนง ชั่งทุกครั้งที่ใหอาหาร
ในอัตราสวน 10 % ของนํ้าหนักตัว เพื่อใหเปน
อาหารทดลองในการอนุ บ าลลู ก ปลาทั บ ทิ ม และ
กุงกามกราม และทําการปรับอาหารตามนํ้าหนัก
ที่เพิ่มขึ้นทุก 5 วัน
การเตรียมลูกไรนํา้ นางฟาไทยสําหรับทดลอง
ทํ า การฟ ก ไข ไ รนํ้ า นางฟ า แห ง ที่ เ ตรี ย ม

ใหอาหารลูกปลาทับทิม และลูกกุง กามกราม
วันละ 3 ครั้ง เชา เที่ยง และเย็น ทําการสุม
ชั่งนํ้าหนัก วัดความยาว อัตรารอดและคุณภาพนํ้า
ทุก 5 วัน จนเสร็จสิ้นการทดลอง 30 วัน
หลั ง จากสิ้ น สุ ด การทดลองคํ า นวณหา
อัตรารอดดังนี้
- อัตรารอด (รอยละ) = จํานวนที่เหลือ
รอด/จํานวนเมื่อเริ่มทดลอง x 100
- อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR%
/วัน) = ln (นํ้าหนักสุดทาย) - ln (นํ้าหนักเริ่มตน)
x 100/ ระยะเวลาที่ทําการทดลอง (วัน)
- อัตราการแลกเนื้อ (FCR) = นํ้าหนัก
อาหารที่กิน/นํ้าหนักที่เพิ่มขึ้น

การตรวจวัดคุณภาพนํ้า
การตรวจวั ด คุ ณ ภาพนํ้ า จากการทดลอง
ทุก 5 วัน เวลา 07.00 น. กอนการใหอาหารของ
แตละชุดการทดลอง ไดแก คาพีเอช (pH)
แอมโมเนีย (mg/l) ไนเตรท (mg/l) และความ
เปนดางของนํ้า (mg/l as CaCO3) (American
Pubic Health Association, 1981) และชุด
ทดสอบภาคสนาม

8 การเจริญเติบโตและอัตรารอดของการอนุบาลลูกปลาทับทิมและลูกกุงกามกรามที่อนุบาลดวยไรนํ้านางฟาไทย
ผลการทดลอง

การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ ไดจากการทดลอง
ไดแก
ความยาว นํ้าหนัก อัตรารอด อัตราการแลกเนื้อ
และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมาวิเคราะหหา
ความแตกต า งทางสถิ ติ โ ดยการวิ เ คราะห ค วาม
แปรปรวน ANOVA (Analysis of variance)
และทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย โดยวิธีการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยแบบ DMRT (Duncan‘s
New Multiple Range Test) (ระพินทร, 2549 ;
Duncan, 1955)

สถานที่และระยะเวลาที่ทําการศึกษา
ดําเนินการทดลองทีอ่ าคารปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตรการวิชาประมง สาขาวิชาประมง คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ระยะเวลาที่ทําการศึกษาตั้งแต ชวงเดือน
สิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2553

คาเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดของ
ลูกปลาทับทิม
จากการทดลองอนุบาลลูกปลาทับทิม ดวย
อาหารสูตรตางๆ ดังนี้ 1) อาหารสําเร็จรูป 40% โปรตีน
2) ลูกไรนํา้ นางฟาไทยอายุ 5 วัน และ 3) อาหารสําเร็จ
รูป : ลูกไรนํา้ นางฟาไทย (50 : 50) เปนเวลา 30 วัน พบวา
ลูกปลาทับทิมที่อนุบาลดวยอาหารสําเร็จรูปรวมกับ
ลูกไรนํา้ นางฟาไทย มีความยาวเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ
0.772 ± 0.038 เซนติเมตร มีนา้ํ หนักเพิม่ ขึน้ สูงทีส่ ดุ
0.412 ± 0.279 กรัม มีอตั ราการแลกเนือ้ ตํา่ ทีส่ ดุ 2.288
± 0.998 และมีอตั ราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงทีส่ ดุ
3.112 ± 0.114 ซึ่งทุกคาแตกตางทางสถิติกับการ
ทดลองอืน่ อยางไมมนี ยั สําคัญ (P>0.05) สวนอัตรารอด
พบวาการอนุบาลดวยลูกไรนํา้ นางฟาอยางเดียวมีคา สูง
ที่สุดรอยละ 86.60 ± 2.98 แตกตางทางสถิติกับการ
ทดลองอื่นอยางไมมีนัยสําคัญ (P > 0.05) ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาทับทิมที่อนุบาลดวยอาหารสูตรตางๆ
30 วัน
คาเฉลี่ยของลูกปลาทับทิมที่อนุบาลดวยอาหารสูตรตางๆ
อาหารสําเร็จรูป

ไรนํ้านางฟาไทย

ไรนํา้ นางฟาไทย:อาหาร
สําเร็จรูป (50:50)
2.139±0.055a
2.911±0.017a
0.772±0.038a
0.358±0.035a
0.770±0.314a
0.412±0.279a
83.33±2.05a
2.288±0.998a
3.112±0.114a

ความยาวเริ่มตน (ซ.ม.)
2.247±0.106a
2.166±0.147a
ความยาวสุดทาย (ซ.ม.)
2.959±0.130a
2.796±0.064a
ความยาวเพิ่มขึ้น (ซ.ม.)
0.712±0.024a
0.630±0.083a
นํ้าหนักเริ่มตน (กรัม)
0.440±0.096a
0.438±0.095a
นํ้าหนักสุดทาย (กรัม)
0.769±0.104a
0.690±0.054a
นํ้าหนักเพิ่มขึ้น (กรัม)
0.326±0.009a
0.252±0.041a
อัตรารอด (รอยละ)
80.00±2.00a
86.60±2.98a
อัตราการแลกเนื้อ (FCR)
2.332±0.25a
2.811±0.68a
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
2.521±0.604a
2.431±0.658a
(SGR%/วัน)
หมายเหตุ : อักษร a ในแนวนอนแสดงคาความแตกตางทางสถิติอยางไมมีนัยสําคัญ (P > 0.05)
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คาคุณภาพนํ้าของบออนุบาลลูกปลาทับทิม
จากการทดลองอนุบาลลูกปลาทับทิม 30 วัน
ดวยอาหารสูตรตางๆ พบวาคาของคุณภาพนํา้ เฉลีย่
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ในบออนุบาลลูกปลาทับทิมทุกการทดลองอยูในชวง
ทีเ่ หมาะสม และพบวาคาแอมโมเนียรวมในนํา้ ทีอ่ นุบาล
ดวยลูกไรนํ้านางฟามีคาตํ่าที่สุด ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยคุณภาพนํ้าในบอลูกปลาทับทิม ที่อนุบาลดวยอาหารสูตรตางๆ 30 วัน
คุณภาพนํ้า

คาคุณภาพนํา้ เฉลีย่ ในบออนุบาลลูกปลาทับทิมทีอ่ นุบาลดวยอาหารสูตรตางๆ

ความเปนกรดดาง (pH)
แอมโมเนียรวม (mg L-1)
ความเปนดาง (mg L-1 as CaCO3)

อาหารสําเร็จรูป

ไรนํ้านางฟาไทย

6.4 - 7.0
0.5 - 1.5
45 - 60

6.4 - 7.3
0.2 - 0.5
50 - 65

คาเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดของ
ลูกกุงกามกราม
จากการทดลองอนุบาลลูกกุง กามกราม ดวย
อาหารสูตรตางๆ ดังนี้ 1) อาหารสําเร็จรูป 40% โปรตีน
2) ลูกไรนํ้านางฟาไทยอายุ 5 วัน และ 3) อาหาร
สําเร็จรูป : ลูกไรนํ้่านางฟาไทย (50 : 50) เปนเวลา
30 วัน พบวาลูกกุงกามกรามที่อนุบาลดวยอาหาร
สําเร็จรูป รวมกับลูกไรนํา่้ นางฟาไทยมีความยาวเพิม่ ขึน้
เฉลี่ยสูงที่สุด 0.833 ± 0.015 เซนติเมตร แตกตาง
ทางสถิติกับการทดลองอื่นอยางไมมีนัยสําคัญ (P >
0.05) มีนํ้่าหนักเพิ่มขึ้นสูงที่สุด 0.150 ± 0.042 กรัม
และมีอตั ราการแลกเนือ้ ตํา่ ทีส่ ดุ 1.466 ± 0.002 แตกตาง
ทางสถิตกิ บั การทดลองอืน่ อยางมีนยั สําคัญ (P<0.05)
สวนการอนุบาลดวยลูกไรนํา่้ นางฟาอยางเดียวพบวา
มีอัตรารอดสูงที่สุดรอยละ 55.55 ± 0.55 แตกตาง
ทางสถิติกับการทดลองอื่นอยางมีนัยสําคัญ (P <
0.05) และมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงที่สุด
7.918 ± 1.302 แตกตางทางสถิติกับการทดลองอื่น
อยางไมมีนัยสําคัญ (P > 0.05) ตารางที่ 4
คาคุณภาพนํ้าในบออนุบาลลูกกุงกามกราม
จากการทดลองอนุบาลลูกกุง กามกราม 30 วัน
ดวยอาหารสูตรตางๆ พบวามีคาของคุณภาพนํ้า

ไรนํา้ นางฟาไทย:อาหาร
สําเร็จรูป (50:50)
6.4 - 7.0
0.5 - 1.0
50 - 65

ในบออนุบาลลูกกุง กามกรามทุกการทดลองอยูในชวง
ที่เหมาะสม และพบวาคาแอมโมเนียในนํ้าที่อนุบาล
ดวยลูกไรนํ้านางฟามีคาตํ่าที่สุด ตารางที่ 5

สรุปและวิจารณผล
สรุปผลการทดลอง
1. จากการทดลองอนุบาลลูกปลาทับทิม
ดวยอาหารสําเร็จรูปรวมกับไรนํ้านางฟา (50 : 50)
พบวามีอตั ราการเจริญเติบโตดานความยาวทีเ่ พิม่ ขึน้
นํ้าหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูง
ที่สุด และมีอัตราการแลกเนื้อตํ่าที่สุด
2. จากการทดลองอนุบาลลูกกุงกามกราม
ดวยอาหารสําเร็จรูปรวมกับไรนํา้ นางฟา (50 : 50) พบวา
มีอตั ราการเจริญเติบโตดานความยาวทีเ่ พิม่ ขึน้ นํา้ หนัก
ที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด และมีอัตราการแลกเนื้อตํ่าที่สุด
3. จากการทดลองอนุบาลลูกปลาทับทิม
และลูกกุง กามกราม ดวยลูกไรนํา้ นางฟาอยางเดียว
พบวามีอตั ราการรอดตายทีส่ งู ทีส่ ดุ ตลอดการทดลอง
และมีคาคุณภาพนํ้าโดยรวมดีที่สุดโดยเฉพาะมีคา
แอมโมเนียตํ่าที่สุด เนื่องจากไรนํ้านางฟาสามารถ
กรองกิ น สารอิ น ทรี ย ที่ แ ขวนลอยอยู ใ นนํ้ า และ
ชวยในการบําบัดนํ้าดวย (นุกูล และคณะ, 2549)

10 การเจริญเติบโตและอัตรารอดของการอนุบาลลูกปลาทับทิมและลูกกุงกามกรามที่อนุบาลดวยไรนํ้านางฟาไทย
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกกุงกามกราม ที่อนุบาลดวยอาหารสูตร
ตางๆ 30 วัน
คาเฉลี่ยของลูกกุงกามกรามที่อนุบาลดวยอาหารสูตรตางๆ
อาหารสําเร็จรูป

ไรนํ้านางฟาไทย

ไรนํา้ นางฟาไทย:อาหาร
สําเร็จรูป (50:50)
1.420±0.128a
2.253±0.113a
0.833±0.015a
0.070±0.020a
0.220±0.062a
0.150±0.042a
48.88±4.22b
1.466±0.002b
7.417±0.692a

ความยาวเริ่มตน (ซ.ม.)
1.350±0.127a
1.360±0.151a
ความยาวสุดทาย (ซ.ม.)
2.158±0.184a
2.102±0.062a
ความยาวเพิ่มขึ้น (ซ.ม.)
0.808±0.057a
0.742±0.089a
นํ้าหนักเริ่มตน (กรัม)
0.065±0.025a
0.056±0.025a
นํ้าหนักสุดทาย (กรัม)
0.139±0.033a
0.149±0.045a
นํ้าหนักเพิ่มขึ้น (กรัม)
0.074±0.008b
0.093±0.020b
อัตรารอด (รอยละ)
35.55±3.55b
55.55±0.55a
อัตราการแลกเนื้อ (FCR)
1.860±0.245a
1.581±0.147ab
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
7.296±1.118a
7.918±1.302a
(SGR%/วัน)
หมายเหตุ : อักษร a และ b ในแนวนอนแสดงคาความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05)
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยคุณภาพนํ้าในบอลูกกุงกามกราม ที่อนุบาลดวยอาหารสูตรตางๆ 30 วัน
คุณภาพนํ้า

คาคุณภาพนํา้ เฉลีย่ ในบออนุบาลลูกกุง กามกรามทีอ่ นุบาลดวยอาหารสูตรตางๆ

ความเปนกรดดาง (pH)
แอมโมเนียรวม (mg L-1)
ความเปนดาง (mg L-1 as CaCO3)

อาหารสําเร็จรูป

ไรนํ้านางฟาไทย

6.4 - 7.0
0.5 - 1.0
45 - 60

6.7 - 7.0
0.2 - 0.5
45 - 65

วิจารณผลการทดลอง
การอนุบาลลูกปลาทับทิม และลูกกุง กามกราม
ดวยอาหารสําเร็จรูปรวมกับไรนํ้านางฟา (50 : 50)
พบวามีผลตออัตราการเจริญเติบโต และอัตรา
การแลกเนือ้ ทีด่ ี สวนการอนุบาลดวยลูกไรนํา้ นางฟา
เพียงอยางเดียว พบวามีผลตออัตรารอดและ
คุณภาพนํ้าที่ดี ซึ่งดีกวาการอนุบาลดวยอาหาร
สําเร็จรูปเพียงอยางเดียว เนื่องจากลูกไรนํ้านางฟา
เปนแหลงอาหารมีชีวิตที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง

ไรนํา้ นางฟาไทย:อาหาร
สําเร็จรูป (50:50)
6.4 - 7.0
0.5 - 1.0
45 - 65

(นุกูล และคณะ, 2549) แมวาลักษณะของอาหาร
จะแตกตางกันระหวางอาหารสําเร็จรูป ซึ่งเปน
นํา้ หนักแหง และลูกไรนํา้ นางฟาซึง่ เปนนํา้ หนักเปยก
แต ลู กไรนํ้ า นางฟ าไทยก็ เ ป น แหล ง อาหารมี ชี วิ ต
ที่มีศักยภาพใชเปนอาหารเสริมหรือทดแทนอาหาร
สําเร็จรูปไดตั้งแต 50 - 100 % ในชวงอายุ 30 วัน
ซึ่งแสดงใหเห็นวาไรนํ้านางฟาเปนอาหารมีชีวิต
ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง กว า อาหารสํ า เร็ จ รู ป หลายเท า
เมื่อเทียบเปนนํ้าหนักแหงที่เทากัน ซึ่งสอดคลอง
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กับการรายงานวาสัตวนํ้าที่ ไดรับไรนํ้านางฟาเปน
อาหารสามารถเติ บ โตเช น เดี ย วกั บ ที่ เ ลี้ ย งด ว ย
อาหารที่นิยมใชกันทั่วไป (Pasarth et al., 1994;
Velu, 2001; Velu and Munuswamy, 2003;
Munuswamy, 2005) และนาจะเปนอีกทางเลือก
สําหรับใชในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเชิงพาณิชยของ
ประเทศ สอดคลองกับการผลิตลูกปลาเศรษฐกิจ
จําหนายของคุณสุวิน นะวะชีระ อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม โดยอนุบาลลูกปลาในบอดินที่มี
ลูกไรนํ้านางฟาและอาหารมีชีวิตอื่นๆ เปนเวลา
30 วัน พบวาลูกปลามีอัตรารอด อัตราการเจริญ
เติ บ โตที่ ดี แ ละมี ผ ลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร
ที่ สู ง กว า การอนุ บ าลด ว ยอาหารสํ า เร็ จ รู ป เพี ย ง
อยางเดียว (โฆษิต และละออศรี, 2550)
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งานวิ จั ย นี้ ไ ด รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําป
งบประมาณ 2553

บรรณานุกรม
กรมประมง. ม.ป.ป. การเลีย้ งกุง กามกราม. กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ.
โฆษิต ศรีภูธร และละออศรี เสนาะเมือง. (2550).
การเพาะเลีย้ งไรนํา้ นางฟาไทยโดยใชนา้ํ หมัก
ชีวภาพและยีสตเปนอาหาร. วารสารวิทยาศาสตร (Section T) 6 (พิเศษ 1): 369 - 375.
ชูศกั ดิ์ แสงธรรม. (2532). กุง กามกราม. พิมพครัง้ ที่ 2.
ศูนยผลิตตําราเกษตรเพือ่ ชนบท, กรุงเทพฯ.
นุกูล แสงพันธุ และละออศรี เสนาะเมือง. (2547).
การเพาะเลีย้ งไรนํา้ นางฟา. ศูนยวจิ ยั อนุกรม
วิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.

11

นุกูล แสงพันธุ. (2548). การเพาะไรนํ้านางฟา
เพื่อการคาในประเทศ. วิทยานิพนธปริญญา
ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต. มหาวิทยาลัยขอนแกน.
ขอนแกน.
นุกูล แสงพันธ โฆษิต ศรีภูธร และละออศรี
เสนาะเมือง. (2549). ไรนํา้ นางฟา : จิว๋ แตแจว.
โรงพิมพคลังนานาวิทยา. ขอนแกน.
ประสิทธิ์ศิลป ชัยยะวัฒนะโยธิน. ปลาทับทิม.
เทคโนโลยีชาวบาน. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:
http://www.phtnet.org/news52/
view-news.asp?nID=382. (วันที่คน
ขอมูล : 26 ตุลาคม 2553).
ระพินทร โพธิศ์ รี. (2549). สถิตเิ พือ่ การวิจยั . สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
ละออศรี เสนาะเมือง นุกลู แสงพันธุ นิวฒ
ั เสนาะเมือง
และราเมศ ชูสงิ ห. (2543). ความหลากชนิดและ
ความแพรกระจายของไรนํ้าในประเทศไทย.
รายงานผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ ทุ น สนั บ สนุ น
จากโครงการ BRT (BRT 14207)
ละออศรี เสนาะเมือง และนุกลู แสงพันธุ. (2547). ไรนํา้
นางฟาสัตวเศรษฐกิจตัวใหม. หนังสือพิมพ
ไทยรัฐ วันที่ 17 พฤษภาคม 2547, หนา 17.
ละออศรี เสนาะเมือง. (2548). ไรนํ้านางฟาทดแทน
อารทเี มีย. ขอนแกนเรงผลิตมือเพาะ วารสาร
สัตวนํ้า. 196 : 131 - 140.
ละออศรี เสนาะเมือง.(2549). ไรนํา้ นางฟาเพือ่ คุณภาพ
ชีวิต. วารสารการประมง. 59(1) : 59 - 66.
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ. อุตสาหกรรม
กุงไทย. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก :http://
www.thailandshrimp.com/agriculture_giant2_3.html. (วันที่คนขอมูล :
26 ตุลาคม 2553).
American Pubic Health Association. (1981).
Standard Method for the Examination of Water and Westewater.
Washington, D.C.

12 การเจริญเติบโตและอัตรารอดของการอนุบาลลูกปลาทับทิมและลูกกุงกามกรามที่อนุบาลดวยไรนํ้านางฟาไทย
Duncan, V.B. (1955). Multiple range and
multiple F-tests. Biometrics 11 : 1 - 42.
Munuswamy, N. (2005). Fairy shrimp as live
food in aquaculture. Aqua Feeds:
Formulation and Beyond 2(1) : 10 - 12.
Prasath, E.B., Munuswamy, N. and NaZar,
A. K. (1994). Preliminary studies on
the suitability of a fairy shrimp Streptocepharus dichotomus as live food
in aquaculture. Journal of World
Aquaculture Society 25 : 204 - 207.

Velu, C.S., Czeczuga, B. and Munuswamy,
N. (2003). Carotenoprotein complexes
in entomostracan crustaceans (Streptocephalus dichotomus and Moina
micrura). Comparative Biochemistry
and Physiology Part B 135 : 35 - 42.
Velu, S.C. (2001). Studies on Biodiversity,
Taxonomy and Aquaculture of Indian
Fairy Shrimps. Ph.D. thesis. University
of Madras, India.

รูปที่ 1 ถังพลาสติกที่ ใชสําหรับทดลองอนุบาล
ลูกปลาทับทิมและลูกกุงกามกราม

รูปที่ 2 การวัดความยาวลูกกุงกามกราม

รูปที่ 3 การวัดความยาวลูกปลาทับทิม

รูปที่ 4 การชั่งนํ้าหนักลูกปลาทับทิมและลูกกุง
กามกราม

วารสาร มทร.อีสาน ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

รูปที่ 5 ชุดตรวจวัดคุณภาพนํ้า

รูปที่ 6 การชั่งนํ้าหนักอาหารสําเร็จรูป

13

