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ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาวิจัย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของกรมประมงทุกท่านที่ไดม้ี
ส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงลงได้  

 
 
 

      คณะผู้วิจัย  
  กุมภาพันธ์ 2565 
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การศึกษาการเพาะเลี้ยงปลาพลวงหินเชิงพาณิชย์ปีที่ 2 
 

สมพร กันธิยะวงค์1*, วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์2, ประสาน พรโสภิณ1
, สุจนีย์  พรโสภิณ3,  

ฐาปนพันธ์ สุรจิต1 และ โชคอนันต์  พรมพิชัย1  

 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ 

2กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาการเพาะเลี้ยงปลาพลวงหินเชิงพาณิชย์ปีที่ 2 ดำเนินการวิจัยที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ระหว่างเดือนกันยายน 2563 ถึงกุมภาพันธ์ 2565 แบ่งออกเป็น 3 การทดลอง
ดังนี้ การทดลองที่ 1 การศึกษาคัพภะและพัฒนาการของปลาพลวงหิน พบว่า ไข่ปลาพลวงหินมีสีเหลืองถึงสีเหลือง 
อมส้ม เป็นไข่จมไม่ติดกับวัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไข่เฉลี่ย 3.20±0.09 มิลลิเมตร ลูกปลาฟักเป็นตัว (hatch out) ที่
อุณหภูมิน้ำระหว่าง 20.0-21.0 องศาเซลเซียส ในเวลา 96 ชั่วโมง 42 นาที ลูกปลาฟักใหม่มีความยาวเหยียด 9.17 มิลลิเมตร 
ลูกปลาเริ่มกินอาหารเมื่ออายุ 7 วัน ถุงไข่แดงเริ่มยุบลง อายุ 14 วัน มีครีบครบสมบูรณ์ทุกครีบ เมื่ออายุ 120 วัน มี
ลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยทุกประการยกเว้นสี เมื่ออายุ 1 ปี ปรากฏแถบสีตามข้างตัว และครีบชัดเจนเหมือนพ่อ
แม่พันธุ์ทุกประการ มีความยาว 11.50 ซม. น้ำหนักเฉลี่ย  52.30 กรัม การทดลองท่ี 2. การเลี้ยงปลาพลวงหิน
ให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาในระดับแตกต่างกัน พบว่า ปลาที่ได้รับอาหารอาหารโปรตีน 40.0 
% เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 100 มลก./อาหาร 1 กก. น้ำมันปลา 6 % มีผลการเพาะพันธุ์ดีที่สุด 
การทดลองที่ 3. การเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 5-7 นิ้ว ด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาในระดับแตกต่างกัน พบว่า 
การเลี้ยงปลาพลวงหินให้ได้ขนาดตลาดในปลาขนาด 5 นิ้ว ด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตีน 30 
% เสริมสาหร่ายสไปรูไลน่า 20 % น้ำมันปลา 10 % มีอัตรารอดตายสุงสุด ทำให้ได้ผลการเลี้ยงปลาพลวงหินให้ได้ขนาด 
6-7 นิ้ว ในอัตราที่ดีที่สุด การเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 7 นิ้ว ด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตีน 25 
% เสริมสาหร่ายสไปรูไลน่า 20 % น้ำมันปลา 10 % มีอัตรารอดตายสุงสุด ทำให้ได้ผลการเลี้ยงปลาพลวงหินให้ได้ขนาด 
10 นิ้ว ในอัตราที่ดีที่สุด สรุปได้ว่าลูกปลาพลวงหินมีระบบย่อยอาหารสมบูรณ์เมื่อายุ 21 วัน มีพัฒนาการรูปร่าง
เหมือนตัวเต็มวัยเมื่ออายุ 120 วัน การเลี้ยงปลาพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารอาหารโปรตีน 40.0 % เสริมวิตามินอี 0.2 
% แอสตาแซนทิน 100 มลก./อาหาร 1 กก. น้ำมันปลา 6 % มีผลการเพาะพันธุ์ดีที่สุดเมื่อพิจารณาจากอัตรา
การวางไข่ อัตราการผสมติด อัตราการฟักและจำนวนลูกปลาต่อรุ่น การเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 5-7 นิ้ว ด้วย
อาหารเสริมน้ำมันปลาในระดับ 10 % มีผลการเลี้ยงดีที่สุดเมื่อพิจารณาจากอัตรารอดและผลตอบแทน 

 
 

 
คำสำคัญ: ปลาพลวงหิน, การเพาะเลี้ยง 
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The second year of Study on Culture of Soro Brook Carp  
(Neolissochilus  stracheyi Day,1871) for  

commercial purpose 
 

Somporn Kantiyawong1*, Wisanuporn Rattanatriwong2, Prasan Pornsopin1  
Sujadnee Pornsopin3, Thapanapun Surajit1 and Chockanan Prompichai1 

 
1 Chiang Mai Inland Aquaculture Research and Development Center   

2 Aquaculture Genetics Research and Development Division    
3 Phare Inland Aquaculture Research and Development Center   

 

Abstract 
 

The second year of study on culture of Soro Brook Carp was studied in Chiang Mai 
Inland Aquaculture Research and Development Center during September 2020 to February 2022. 
Three Experiments were designed. The first experiment, Study on Embryonic Development of Soro 
Brook Carp (Neolissochilus  stracheyi Day,1871). It was found that the eggs were non-adhesive  
demersal egg with yellowish to yellow-orange round shape. The avearge egg diameter was 
3.20±0.09 mm. Hatching time was 96 h 42 min at 20.0-21.0 °C water temperature . The total length 
of the newly hatch larval was 9.17 mm. The first exogenous feeding started prior the yolk 
absorption at 7 day after hatching .All fins are complete at 14 day after hatching. The post larval 
stage was completed at 120 day after hatching. At 1 year, colored stripes appear along the sides 
of the body were identical to those of the parent breeders with a length of 11.50 cm average weight 
52.30 g. The second experiment, Study on rearing broodstock with fish oil supplementation at 
different levels it was showed that the fish received protein 40.0 % diet supplemented with vitamin E 
0.2 % astaxanthin 100 ml/kg feed 1 kg fish oil 6% had the best breeding results. The third 
experiment, Study on rearing marketable size 5 and 7 inches with fish oil supplementation at 
different levels showed that the marketable size of 5 inches feed with 30 % protein 20 % spirulina 
supplementation 10 % fish oil have highest of survival rate and marketable size of 7 inches. The 
marketable size of 7 inches feed with 25 % protein 20 % spirulina supplementation 10 % fish oil have 
highest of survival rate and marketable size of 10 inches. Conclusion, the first exogenous feeding 
started at 7  day after hatching which the fish entered the juvenile s tage at  120 day after 
hatching. Rearing broodstock with fish oil supplementation at 6 % was suitable when the ovulation 
rate, fertilization rate, hatching rate and the newly hatch production were considered. Rearing 
marketable size 5 -7 inches with fish oil supplementation at 10 % was suitable when the survival rate 
and the net profit were considered. 

 
Keywords: Soro Brook Carp, Culture 
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คำนำ 
 

ปลาพลวงหิน,SORO BROOK CARP (Neolissochilus stracheyi Day,1871) ทางภาคเหนือมีชื่อ
เรียกว่า ปลามุง ภาคกลางและภาคใต้เรียกว่าปลาพลวงหรือพลวงหิน เป็นปลาในตระกูล Cyprinidae ที่มีขนาด
กลาง น้ำหนักมากที่สุดที่พบที่ถ้ำปลาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 15-20 กิโลกรัม ยาว 1 เมตร เป็นปลารสชาติดีเปน็ที่
นิยมรับประทานของชาวไทยภูเขา และตลาดผู้นิยมบริโภคปลาจากธรรมชาติและมีความนิยมในตลาดปลา
สวยงามด้วยเช่นกัน แต่การจับไม่ถูกวิธี เช่น การใช้กระแสไฟฟ้าช๊อต การใช้ยาเบื่อเมาทำให้เป็นการทำลาย
เผ่าพันธุ์ปลาพลวงหิน ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำจนขาดแหล่งที่เหมาะสมต่อการอาศัย
ของปลาพลวงหินทำให้ปลาพลวงหินในธรรมชาติมีปริมาณลดลง ปัจจุบันยังพอจะพบอยู่บ้าง เช่น บริเวณถ้ำ
ปลา จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือในเขตอนุรักษ์ของกรมป่าไม้ นอกนั้นก็จะพบได้บ้างตามลำธารภูเขาในป่าลึก 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ ได้ทำการเพาะขยายพันธุ์และปล่อยลูกปลาคืนสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติบนพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่องเพ่ือป้องกันไม่ให้ปลาพลวงหินสูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำประเทศไทย ดังนั้นจึง
จำเป็นที่จะทำการศึกษาหาแนวทางการผลิตปลาพลวงหินขนาดตลาด จนถึงการจัดการพ่อแม่พันธุ์เพ่ือสร้างให้
ปลาพลวงหินเป็นสินค้าสร้างรายได้แก่เกษตรกร สำหรับข้อมูลที่ได้จะนำไปเป็นประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงและ
การอนุรักษ์ต่อไป ดังนั้นการวางแผนการทดลองครั้งนี้จะทำให้ได้องค์ความรู้ที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ
แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่ งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปี
งบประมาณ 2563 ในกรอบการวิจัย ปี 2563 ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ข้อที่ 
6 สัตว์เศรษฐกิจ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
      1. เพ่ือศึกษาคัพภะและพัฒนาการของลูกปลาพลวงหิน 

2. เพ่ือศึกษาผลการเลี้ยงปลาพลวงหินให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาในระดับ
แตกต่างกัน 

3. เพ่ือศึกษาผลการเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 5-7 นิ้ว ด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาในระดับแตกต่าง
กัน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 

การศึกษาการเพาะเลี้ยงปลาพลวงหินเชิงพาณิชย์ เพื่อประเมินพัฒนาการของลูกปลา และประเมิน
อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย การพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์ และต้นทุนในการเลี้ยงปลาพลวงหินที่เลี้ยงด้วย
อาหารแตกต่างกัน 
 

ทฤษฎีและแนวคิดที่นำมาใช้ในงานวิจัย 

 

พัฒนาการของคัพภะและลูกปลาวัยอ่อน 
อุทัยรัตน์ (2531) กล่าวว่าความรู้เกี่ยวกับการเจริญพัฒนาของคัพภะเป็นประโยชน์ต่อผู้เพาะพันธุ์

ปลามาก โดยทำให้ทราบว่าการฟักไข่ครั้งนั้น ๆ เป็นปกติหรือไม่ หากเกิดความผิดปกติ ความผิดปกตินั้น ๆ เกิด
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ในระยะใด ก็จะทำให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุได้ นอกจากนั้นการศึกษาในเรื่องนี้ยังช่วยให้ทราบระยะเวลา
ในการฟักที่แน่นอน เป็นประโยชน์ในการวางแผนการใช้โรงเพาะฟักอย่างมีประสิทธิภาพ 

อภิชาติ (2546) การจำแนกลูกปลาวัยอ่อน แบ่งออกเป็น 4 ระยะ 
1. ลูกปลาวัยอ่อนระยะที่ถุงอาหารสำรอง (yolk sac) ยังปรากฏ เริ่มตั้งแต่ลูกปลาฟักออกจากไข่

ใหม่ ๆ ยังมีถุงอาหารสำรองปรากฏอยู่ ระยะนี้สิ้นสุดลงเมื่อลูกปลาดูดซึมอาหารสำรองไปใช้จนหมด 
2. ลูกปลาวัยอ่อนระยะแรก (larval stage) เริ่มตั้งแต่ระยะที่ลูกปลาดูดซึมอาหารสำรองไปใช้จน

หมดจนกระท่ังกระดูกหางชิ้นสุดท้ายโค้งงอขึ้นและมีการพัฒนาของกระดูกเสริมความแข็งแรงของหางเกิดขึ้น 
3. ลูกปลาวัยอ่อนระยะหลัง (post larval stage) เริ่มตั้งแต่ระยะที่กระดูกปลายหางโค้งงอขึ้น มี

การพัฒนาของกระดูกเสริมความแข็งแรงเกิดขึ้น และมีการพัฒนาของอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ ก้านครีบหรือจุดสี
จนถึงระยะที่ลูกปลามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกต่าง ๆ เหมือนปลาขนาดเล็ก 

4. ลูกปลาขนาดเล็ก (juvenile stage) เป็นระยะหลังจากที่ลูกปลาวัยอ่อนมีการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างไปเหมือนกับพ่อแม่แต่ระบบสืบพันธุ์ยังไม่มีการพัฒนา   

สารอาหารที่สําคัญสำหรับสัตว์น้ำ  
การเลี้ยงปลาในที่กักขังนอกจากสภาพแวดล้อม ระบบการเลี้ยง อาหารและคุณค่าทางอาหารเป็น

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการเลี้ยงปลาทั้งในการเลี้ยงเพื่อผลิตปลาเนื้อและการเลี้ยงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ และ
สิ่งสำคัญอีกประการคือต้องพิจารณาเรื่องต้นทุนสำหรับการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ 

ธนาภรณ์ (2557) ไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงสุดแหล่งที่มาได้แก่ พืช และสัตว์ไขมันมีอยู่
ในทุกเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มหัวใจ เยื่อหุ้มประสาท ป้องกันไม่ให้ ฮอร์โมน
และวิตามินซึมออกไปนอกเซลล์ ทำให้ร่างกายอบอุ่น เป็นตัวกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะภายใน ให้
พลังงาน ช่วยละลาย และดูดซึมวิตามินบางชนิดได้แก่ เอ ดี อี เค ให้กรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย เป็นตัวพาลิ
ปิดอื่น ๆไปที่ตับ และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไขมันในร่างกายของสัตว์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ไขมันคงตัว
หรือ Constant fat มีอยู่ในปริมาณที่น้อยแต่ต้องมีตลอดไป เมื่อสัตว์ขาดอาหารร่างกายจะไม่ดึงไขมันตัวนี้
ออกมาใช้ และไขมันไม่คงตัว หรือ variable fat มีในร่างกายสัตว์เป็นพลังงานสำรอง เมื่อขาดแคลนอาหาร
ไขมันส่วนนี ้จะถูกดึงมาใช้ กรดไขมัน แบ่งเป็น กรดไขมันที ่อิ ่มตัว (ไขมันสัตว์ มะพร้าว และปาล์ม) มีจุด
หลอมเหลวสูงมากกว่า  60  องศาเซลเซียส โดยแข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง ถ้าไขมันที่ปลากินเข้าไปในร่างกายมีจุด
หลอมเหลวสูงกว่าอุณหภูมิในตัวปลาทำให้ไขมันอยู่ในรูปของแข็งเป็นก้อนที่ลำไส้ เกิดการย่อยที่ไม่สมบูรณ์ ดูด
ซึมได้ช้า และกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัว(น้ำมันปลา น้ำมันตับปลา และน้ำมันตับปลาหมึก) จุดหลอมเหลวต่ำ อยู่ใน
สภาพเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง มีความสำคัญเนื่องจากเป็นกรดไขมันที่จำเป็น (essential fatty acids หรือ 
EFA)เพราะสัตว์น้ำไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น เป็นต้นกำเนิดของprostaglandin 
หรือสารที่ควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบที่มดลูก เร่งการตกไข่ ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนในร่างกาย และ
ความดันโลหิต ในกรดไขมันที่ไม่อ่ิมตัวมีกรดไขมันที่จำเป็น (เพราะสัตว์น้ำไม่สามารถสร้างเอง) ได้แก่ lenoleic 
(w6,โอเมก้า 6) และlenolenic (w3.โอเมก้า 3) โดยสัตว ์น ้ำได ้นำกรดไขมันทั ้ง  2 ตัวไปเพื ่อไปสร ้าง 
arachidonic acid ซึ่งเป็นองค์ประกอบผนังเซลล์ในร่างกาย ได้แก่สมอง กล้ามเนื้อ และตับ ปลาที่ขาดกรด
ไขมันที่จำเป็นทำให้เจริญเติบโตช้า เซลล์ครีบหางตาย ตับซีดมีไขมันมาก ผิวขาวบรอนซ์ ท้องบวม เม็ดเลือด
แดงแตก หายใจเร็วขึ้นกว่าปกติ กุ้งก้ามกรามต้องการ n-6 fattyacids ส่วนกุ้งทะเล Penaeus spp. ไขมันจาก
สัตว์มี w3 หรือโอเมก้า 3 สูง ส่วนไขมันจากพืชมี w6 หรือโอเมก้า 6 สูง นอกจากกรดไขมันยังมีลิปิดที่สำคัญ
โดยเฉพาะสัตว์น้ำที่มีเปลือก นั่นคือคอเลสเตอรอล ซึ่งเป็น sterols ที่พบในสัตว์เป็นสารจำเป็นในการสร้างน้ำดี 
ฮอร์โมนเพศ และฮอร์โมนลอกคราบ จำเป็นต่อการสร้างเซลล์ใหม่ และ phospholipid ที่เป็นองค์ประกอบของ
ผนังเซลล์ และช่วยลำเลียงกรดไขมันไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ปริมาณไขมันในอาหารควรสัมพันธ์กับ
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ปริมาณโปรตีน และสารอาหารอื่น ๆ ชนิดสัตว์น้ำ ลักษณะของอาหาร (แห้งหรือเปียก) การย่อยได้ของไขมัน 
และอุณหภูมิของน้ำ ระดับไขมันที่ใส่ในอาหารสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลานิลและปลาดุกไม่เกิน 10% กุ้งควรต่ำกว่า 
10% ถ้าใส่ไขมันสูงเกินไปทำให้เกิดออกซิไดส์ส่งผลให้เกิดการหืน  ดังนั้นอาหารที่มีไขมันสูงต้องใส่สารกันหืน 
เก็บในที่มืด และมีอุณหภูมิต่ำ ๆ 

วิมล (2538) กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมของพ่อแม่พันธุ์ปลา โดยเฉพาะพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงใน
ที ่กักขัง ให้มีความสมบูรณ์ของน้ำเชื้อและไข่ก่อนการเพาะพันธุ ์ สามารถทำได้โดยการจัดการระบบการ
เพาะเลี้ยงให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด และขุนพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารพิเศษที่มีสารอาหารที่จำเป็นต่อการ
พัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์  

Watanabe (1982) ไขมันเป็นสารอาหารหลักสําหรับสัตว์น้ำ เป็นแหล่งพลังงานและกรดไขมันที่
จําเป็น ซึ่งมีผลต่อการ เจริญเติบโต เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ และเป็นสารต้นกําเนิดของฮอร์โมนที่สําคัญ
หลายชนิด ปลาไม่สามารถสังเคราะห์กรดไขมันที่จําเป็นได้จึงจําเป็นต้องได้รับจากอาหารการสร้างสูตรอาหาร
สําหรับเลี้ยงปลา จึงต้องคํานึงถึงสัดส่วนของสารอาหารที่ให้พลังงานแต่ละชนิด โดยต้องมีความสมดุลย์  

Lovell (1989) กล่าวว่า ระดับความต้องการโปรตีนและไขมันมีความสําคัญในการสร้างสูตร 
อาหารปลาแต่ละชนิด เนื่องจากปลาแต่ละชนิดมีความต้องการที่แตกต่างกันโดยเฉพาะระดับโปรตีนถือว่ามี 
ความสําคัญต่อการเจริญเติบโต หากอาหารมีระดับโปรตีนสูงเกินความต้องการของปลา ปลาจะใช้โปรตีน ส่วน
ที่เกินความต้องการเพื่อการเจริญเติบโตไปเป็นแหล่งพลังงาน  

มะลิ (2544) โปรตีนเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญปลาจะนำไปใช้ในการเจริญเติบโตและถ้ามีเหลือจะ
นำไปใช้เป็นพลังงานซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจและหลักสรีระวิทยา ไขมันเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญให้
พลังงานได้มากว่าโปรตีนเกือบ 2 เท่า เป็นแหล่งกรดไขมันที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่าง
ปกติ เช่นไขมันที่จำเป็นกลุ่ม n-3 และ n-6 ในปริมาณที่เหมาะสม ปริมาณไขมันในอาหารปลาแตกต่างกันเช่น
ในปลาเรนโบว์เทราต์อยู่ระหว่าง 6-14 % 

รายงานการศึกษาใน ปลา  Dentex dentex L. (Tibaldi et al ,1996; Skalli et al. , 2004; 
Company et al. 1999 )  ปล า gilthead sea bream (Vergara et al., 1996 ; Santinha et al. 1999 ; 
Lupatsch et al. 2001) ที่พบว่าการเพิ่มระดับไขมันในอาหารจะสามารถช่วยลดระดับโปรตีนในอาหารลงได้
โดยไม่ทําให้การเจริญเติบโตของสัตว์น้ำลดลง (protein sparing effect)   

Ahmed et al. (2012) กรดไขมันไม่อิ ่มตัวเชิงซ้อน (Polyunsaturated fatty acids) มีความ
จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดรวมไปถึงปลาด้วย โดยในการ
ทดลองกับปลานิลแดง ที่ให้อาหารผสมน้ำมันปลาที่ระดับ 12% ทำให้ปริมาณ ไขมันโอเมก้า 3 เพิ่มขึ้น 18.6% 
กรดไขมัน DHA เพ่ิมข้ึน 16.1%  

อาหารนับเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผล ต่อผลสําเร็จในการผลิตสัตว์น้ำ การให้อาหารที่มีกรดไขมันไม่
อ่ิมตัวสูง (Highly unsaturated fatty acids; HUFAs) จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอด (Brown 
et al., 1997; Knauer and Southgate, 1999; Nevejan et al., 2003)  

Helm et al. (2004) กรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง (HUFAs) ทั้งชนิด EPA และ DHA นอกจากจะมีผล
ต่อการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์น้ำแล้วยัง เป็นแหล่งพลังงานในช่วงการพัฒนาของคัพภะ (embryo) และ
ตัวอ่อน (larval) ซึ่งองค์ประกอบที่สะสมจะมีอิทธิพลโดยตรงมาจากอาหารที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่พันธุ์  

นิวุฒิ (2547) สัตว์น้ำจัดเป็นสัตว์เลือดเย็นอุณหภุมิร่างกายเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อม
ดังนั้นปลาใช้ประโยชน์จากกรดไขมันอิ่มตัวได้น้อย 

Nevejan et al. (2003) สัตว์น้ำไม่สามารถสังเคราะห์กรดไขมันไม่อิ่มตัว สูง (HUFAs) ได้ จึงทํา
ให้มีปริมาณไม่เพียงต่อความต้องการสําหรับการเจริญเติบโต  
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Wootton (1990) กล่าวว่า ปริมาณความดกของไข่จะผันแปรไปตามขนาด อายุ และความ
สมบูรณ์ของแม่ปลา และปริมาณไข่ที่แม่ปลาผสมพันธุ์วางไข่ ยังขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
และความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำด้วย ดังนั้นค่าความดกของไข่จึงอาจจะมิใช่จำนวนไข่ทั้งหมดที่แม่ปลาจะได้
วางไข่ในรอบปี 

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วุฒิพรและคณะ (2541) พบว่าปลากดเหลืองที่ได้รับอาหารโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 22  

เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มของการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพในการใช้อาหารดีกว่าปลาที่ได้รับอาหารที่มีไขมัน
ในระดับต่ำกว่าเพราะปลาจะใช้โปรตีนสําหรับการเจริญเติบโตและใช้ไขมันเป็นแหล่งของพลังงานได้อย่างเต็มที 

สุดารัตน์และคณะ (2551) ศึกษาการเลี้ยงปลาหมอโดยอาหารที่ใช้ไขมันจากน้ำมันหมู ปลาทูน่า 
มะพร้าว ข้าวโพด และถัวเหลือง เป็นแหล่งของไขมันในสูตรอาหารพบมีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันเมื่อ
อาหารมีระดับโปรตีนประมาณ 45 เปอร์เซ็นต ์

อนงค์และคณะ (2553) การใช้ประโยชน์ของอาหารกลุ่มไขมันได้แก่ นํ้ามันปลา นํ้ามันผสมนํ้ามัน
หมึก และนํ ้ามันถั ่วเหลือง ยังมีการใช้ในการกระตุ ้นความอยากกินอาหารของสัตว์น้ำ เช่นในหอยหวาน 
Babylonia areolata () ได้เช่นกัน  

พิชญา และคณะ (2558) ศึกษาผลของระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
ปลากะรังหงส์วัยรุ่น โดยให้อาหารเม็ดทดลองมีระดับโปรตีนและไขมันเท่ากับ 45:10, 45:12, 50:10, 50:12, 
55:10 และ 55:12 เปอร์เซ็นต์ พบว่าระดับโปรตีนที่ต่างกันมีผลทําใหการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยน
อาหาร เป็นเนื้อแตกต่างกัน โดยปลากะรังหงส์ที่ได้รับอาหารเม็ดทดลองที่มีระดับโปรตีน 55 เปอร์เซ็นต์ มีการ
เจริญเติบโตสูงที่สุดและมีการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดีที่สุดรองลงมาคือ 50 และ 45 เปอร์เซ็นต์ องค์ประกอบ
ทางเคมีของเนื้อปลากะรังหงส์ พบว่าปริมาณโปรตีนหรือไขมันในเนื้อปลากะรังหงส์มีแนวโน้มสูงขึ้นในปลากะรัง
หงส์ที่ได้รับอาหารเม็ดทดลองที่มีระดับโปรตีนหรือระดับไขมันสูงขึ้น และสรุปว่าระดับโปรตีนที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของปลากะรังหงส์วัยรุ่นคือ 55 เปอร์เซ็นต์ ที่ทั้งสองระดับไขมันคือ 10 และ 12 เปอร์เซ็นต์ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

ได้ข้อมูลคัพภะและการพัฒนาของลูกปลาปลาพลวงหิน การเลี้ยงให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ การเลี้ยงให้
ได้ขนาด 7-10 นิ้ว เพื่อประโยชน์การผลิตพันธุ์ปลาในปริมาณมาก ๆ ทั้งในด้านการมีลูกปลาปล่อยเพื่อการ
อนุรักษ์ การผลิตเพ่ือตลาดบริโภคปลาเนื้อหายาก และด้านการผลิตปลาสวยงาม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพ้ืนที่สูงต่อไป 

 
วิธีดำเนินการวิจัย  

 
1. การวางแผนการทดลอง  
 

1. การศึกษาคัพภะและพัฒนาการของปลาพลวงหิน 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเพาะพันธุ์ปลาพลวงหิน อายุ  3 ปี เพาะพันธุ์ในตู้ขนาด 45x90x45 

เซนติเมตร จำนวน 3 ตู้ ใส่ปลาพ่อแม่พันธุ์ตู้ละ 1 คู่ เฝ้าสังเกตุการผสมพันธุ์วางไข่วันละ 1 ครั้ง เมื่อพบปลา
ผสมพันธุ์วางไข่จึงนำมาศึกษาคัพภะ และพัฒนาการของลูกปลาพลวงหินวัยอ่อน 
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2. การเลี้ยงปลาพลวงหินให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารระดับโปรตีน 40 % เสริมน้ำมันปลาใน
ระดับแตกต่างกัน 

วางแผนการทดลองแบบ CRD (completely randomized design)  ประกอบด้วย  4  ชุดการ
ทดลอง ๆ ละ  3  ซ้ำ  ดังนี้ 
ชุดการทดลองที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตีน 40 %  
ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 

100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม น้ำมันปลา 1 % 
ชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 

100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม น้ำมันปลา 3 % 
ชุดการทดลองที่ 4 เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 

100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม น้ำมันปลา 6 % 
3. การเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 5-7 นิ้วด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาในระดับแตกต่างกัน 
3.1  การเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 5 นิ้วให้ได้ขนาด 7 นิ้ว  
วางแผนการทดลองแบบ CRD (completely randomized design) ประกอบด้วย 4 ชุดการ

ทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ำ ทดลองเลี้ยงด้วยอาหารต่างกันดังนี้ 
ชุดการทดลองที่ 1  อาหารสำเรจ็รูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตนี 30 % (ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองที่ 2  อาหารสำเรจ็รูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตนี 30 % เสริมสาหร่ายสไปรูไลนา่20 % น้ำมันปลา 4 % 
ชุดการทดลองที ่3  อาหารสำเรจ็รูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตนี 30 % เสริมสาหร่ายสไปรูไลน่า 20 % น้ำมันปลา 6 % 
ชุดการทดลองที่ 4  อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตีน 30 % เสริมสาหร่ายสไปรูไลน่า 20 น้ำมันปลา 10 % 

3.2  การเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 7 นิ้ว ให้ได้ขนาด 10 นิ้ว 
วางแผนการทดลองแบบ CRD (completely randomized design) ประกอบด้วย 4 ชุดการ

ทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ำ ทดลองเลี้ยงด้วยอาหารต่างกันดังนี้ 
ชุดการทดลองที่ 1  อาหารสำเรจ็รูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตนี 25 % (ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองที่ 2  อาหารสำเรจ็รูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตนี 25 % เสริมสาหร่ายสไปรูไลนา่20 % น้ำมันปลา 4 % 
ชุดการทดลองที่ 3  อาหารสำเรจ็รูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตนี 25 % เสริมสาหร่ายสไปรูไลน่า 20 % น้ำมันปลา 6 % 
ชุดการทดลองที่ 4  อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตีน 25 % เสริมสาหร่ายสไปรูไลน่า 20 น้ำมันปลา 10 % 

สถานที่ทำการทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ ระยะเวลาการ
ทดลองตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
2. วิธีดำเนินการทดลอง 
 

1. การศึกษาคัพภะและพัฒนาการของปลาพลวงหิน 
1. ศึกษาคัพภะและพัฒนาการของลูกปลาพลวงหิน 
ฟักไข่ในกระชังขนาด 30x30x30 เซนติเมตร ขนาดตากระชัง 20 ช่องตาต่อนิ้ว แขวนในรางขนาด 

50x300x30 เซนติเมตร ระดับน้ำลึก 25 เซนติเมตร ปล่อยน้ำไหลผ่านในอัตรา 5 ลิตรต่อนาที พร้อมกับให้
อากาศตลอดเวลา  ควบคุมปริมาณออกซิเจนในน้ำไม่ให้ต่ำกว่า 5 มิลลิกรัม/ลิตร นำไข่ปลาพลวงหินที่ผสมกับ
น้ำเชื้อไปศึกษาพัฒนาการของคัพภะและลูกปลาวัยอ่อนโดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอกำลังขยาย 40 เท่า 
บันทึกภาพและระยะเวลาเมื่อลูกปลาฟักเป็นตัว ศึกษาต่อไปจนลูกปลามีพัฒนาการถึงระยะลูกปลาขนาด
เล็ก (juvenile stage) ตามการจำแนกของอภิชาติ ( )2546  
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2. ศึกษาการพัฒนาการของระบบการย่อยอาหารของลูกปลาพลวงหินวัยอ่อน ด้วยวิธีการศึกษา
ทางเนื้อเยื่อโดยใช้เครื่อง Automatic tissue processor ตามวิธีมาตรฐาน Humason (1979) ด้วยวิธีการย้อม
สี hematoxylin และ eosin (H&E) ตามวิธีของ Humason (1979)  

2. การเลี้ยงปลาพลวงหินให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารระดับโปรตีน 40 % เสริมน้ำมันปลาใน
ระดับแตกต่างกัน 

1. บ่อทดลอง 
ใช้กระชังไนล่อนขนาดตากระชัง 2 เซนติเมตร ขนาดกระชัง 2x4x1.2 เมตร จำนวน 12 กระชัง 

แขวนกระชังทดลองในบ่อดินเติมน้ำระดับความลึก 1.2 เมตร ใส่ท่อเติมอากาศกระชังละ 1 จุด ในบ่อมีน้ำไหล
ผ่านในอัตรา 100 ลิตรต่อนาที โดยมีน้ำไหลผ่าน 7 วัน สลับกับการปิดน้ำ 7 วัน ตามกำหนดการส่งน้ำของคลอง
ชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล 

2. ปลาทดลอง 
     ปลาพลวงหินที่ขนาดน้ำหนัก 250-350 กรัม สุ่มปลาลงกระชังทดลองกระชังละ 40 ตัว รวมจำนวน
ปลาที่ใช้ในการทดลองทั้งสิ้น 360 ตัว  

3. อาหารและการให้อาหาร  
ชุดการทดลองที่ 1 ใช้อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำโปรตีน 40 % เพียงชนิดเดียว 
ชุดการทดลองที่ 2 ใช้อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำโปรตีน 40 % คลุกวิตามินอี 0.2 % แอสตา

แซนทิน 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม นำอาหารมาเคลือบน้ำมันปลา 1 %   
ชุดการทดลองที่ 3 ใช้อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำโปรตีน 40 % คลุกวิตามินอี 0.2 % แอสตา

แซนทิน 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม นำอาหารมาเคลือบน้ำมันปลา 3 %   
ชุดการทดลองที่ 4 ใช้อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำโปรตีน 40 % คลุกวิตามินอี 0.2 % แอสตา

แซนทิน 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม นำอาหารมาเคลือบน้ำมันปลา 6 %   
นำอาหารที่เตรียมทุกชุดผึ่งลม 1 วัน ให้อาหารแห้งจึงนำมาใช้ เตรียมอาหาร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ให้อาหารตามแผนการทดลอง ปริมาณอาหารให้กินจนอิ่ม วันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 และ 15.00 น. (สังเกต
การกินอาหารของปลาทดลองหลังจากเริ่มให้อาหาร 15 นาทีเพ่ือปรับเพิ่มลดอาหาร) 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
วัดความยาวและชั่งน้ำหนักของปลาทดลองเดือนละ 1 ครั้ง  บันทึกจำนวนปลาตาย และการ

ตรวจสอบความสมบูรณ์เพศและเพาะพันธุ์ปลาเมื่อให้อาหารปลาทดลองครบตามกำหนดเวลา ดังนี้ 
4.1 ตรวจสอบพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ของปลา 
- การศึกษาทางเนื้อเยื่อ สุ่มปลาทุกชุดการทดลอง และจากทุกซ้ำทดลอง แต่ละซ้ำทดลองใช้เพศผู้ 

1 ตัวเพศเมีย 1 ตัว เก็บตัวอย่างอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาทดลองเก็บรักษาในสารละลายฟอร์มาลิน 10 % และ
ดองอย่างน้อย  24 ชั่วโมง มาผ่านขั้นนตอนต่าง ๆ ของการศึกษาทางเนื้อเยื่อ โดยใช้เครื่อง Automatic tissue 
processor ตามวิธีมาตรฐาน Humason (1979) ด้วยวิธีการย้อมสี hematoxylin และ eosin (H&E) ตามวิธี
ของ Humason (1979)  

- การศึกษาด้วยวิธีใช้เครื่องมืออัลตร้าซาวด์ (ภาพท่ี 1)  
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ภาพที่ 1  เครื่องมืออัลตร้าซาวด์รุ่น Edan Dus 60 Vet สำหรับตรวจสอบพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ปลา
ทดลอง 

 
4.2 สุ่มปลาทดลองไปทำการเพาะพันธุ์เพื่อทดสอบผลของอาหารที่มีผลต่อการสืบพันธุ์วางไข่โดย

สุ่มปลาทุกชุดการทดลองและจากทุกซ้ำทดลอง แต่ละซ้ำทดลองใช้เพศผู้ 3 ตัวเพศเมีย 3 ตั ว แต่ละชุดทดลอง
ทำการทดสอบโดยใช้เพศผู้ 9 ตัวเพศเมีย 9 ตัว รวมทั้งหมดใช้ปลาเพศผู้ 36 ตัว เพศเมีย 36 ตัว 

3. การเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 5-7 นิ้ว ด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาในระดับแตกต่างกัน 
3.1 การเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 5 นิ้วให้ได้ขนาด 7 นิ้ว  
1. กระชังทดลอง 
ใช้กระชังไนล่อนขนาดตากระชัง 2 เซนติเมตร ขนาดกระชัง 2x4x1.2 เมตร จำนวน 12 กระชัง 

แขวนกระชังทดลองในบ่อดินขนาด 1,200 ตารางเมตร ใส่ท่อเติมอากาศกระชังละ 1 จุด ในบ่อมีน้ำไหลผ่านใน
อัตรา 100 ลิตรต่อนาที โดยมีน้ำไหลผ่าน 7 วัน สลับกับการปิดน้ำ 7 วัน ตามกำหนดการส่งน้ำของคลอง
ชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล 

2. ปลาทดลอง 
     ปลาพลวงหินที่ขนาดน้ำหนัก 20-30 กรัม สุ่มปลาลงกระชังทดลองกระชังละ 80 ตัว รวมจำนวน
ปลาที่ใช้ในการทดลองทั้งสิ้น 960 ตัว  

3. อาหารและการให้อาหาร  
ชุดการทดลองที่ 1  อาหารสำเรจ็รูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตนี 30 % (ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองที่ 2 อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตนี 30 % เสริมสาหร่ายสไปรูไลน่า 20 % นำมาเคลือบ

น้ำมันปลา 4 % 
ชุดการทดลองที่ 3  อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตีน 30 % เสริมสาหร่ายสไปรูไลน่า 20 % นำมาเคลือบ

น้ำมันปลา 6 % 
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ชุดการทดลองที่ 4  อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตีน 30 % เสริมสาหร่ายสไปรูไลน่า 20 % นำมาเคลือบ
น้ำมันปลา 10 % 

 นำอาหารที่เตรียมทุกชุดผึ่งลม 1 วัน ให้อาหารแห้งจึงนำมาใช้ เตรียมอาหาร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
ให้อาหารตามแผนการทดลอง ปริมาณอาหารให้กินจนอ่ิม วันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 และ 15.00 น. (สังเกต
การกินอาหารของปลาทดลองหลังจากเริ่มให้อาหาร 15 นาทีเพ่ือปรับเพิ่มลดอาหาร) 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
วัดความยาวและชั่งน้ำหนักของปลาทดลองเดือนละ 1 ครั้ง และบันทึกจำนวนปลาตาย ทุกครั้ง 
3.2 การเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 7 นิ้วให้ได้ขนาด 10 นิ้ว  
1. บ่อทดลอง 
เตรียมบ่อดินขนาด 1,200 ตารางเมตร กั้นคอกขนาดพ้ืนที่ 100 ตารางเมตร จำนวน 12 คอก 

เติมน้ำระดับความลึก 1.2 เมตร ใส่ท่อเติมอากาศคอกละ 1 จุด ในบ่อมีน้ำไหลผ่านในอัตรา 100 ลิตรต่อนาที โดย
มีน้ำไหลผ่าน 7 วัน สลับกับการปิดน้ำ 7 วัน ตามกำหนดการส่งน้ำของคลองชลประทาน โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล 

2. ปลาทดลอง 
     ปลาพลวงหินที่ขนาดน้ำหนัก 70-85 กรัม สุ่มปลาลงบ่อทดลองคอกละ 100 ตัว รวมจำนวนปลาที่
ใช้ในการทดลองทั้งสิ้น 1,200 ตัว  

3. อาหารและการให้อาหาร  
ชุดการทดลองที่ 1  อาหารสำเรจ็รูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตนี 25 % (ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองที่ 2  อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตีน 25 % เสริมสาหร่ายสไปรูไลน่า 20 % นำมาเคลือบ

น้ำมันปลา 4 % 
ชุดการทดลองที่ 3  อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตีน 25 % เสริมสาหร่ายสไปรูไลน่า 20 % นำมาเคลือบ

น้ำมันปลา 6 % 
ชุดการทดลองที่ 4  อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตีน 25 % เสริมสาหร่ายสไปรูไลน่า 20 % นำมาเคลือบ

น้ำมันปลา 10 % 
 นำอาหารที่เตรียมทุกชุดผึ่งลม 1 วัน ให้อาหารแห้งจึงนำมาใช้ เตรียมอาหาร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ให้อาหารตามแผนการทดลอง ปริมาณอาหารให้กินจนอิ่ม วันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 และ 15.00 น. (สังเกต
การกินอาหารของปลาทดลองหลังจากเริ่มให้อาหาร 15 นาทีเพ่ือปรับเพิ่มลดอาหาร) 

 
3. การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  
 

1. การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกวัน ดังนี้ 
- อุณหภูมิของน้ำ (Temperture)  มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (oC) และปริมาณออกซิเจนที่

ละลายในน้ำ (Dissolved oxygen) มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ใช้เครื่องมือวัดออกซิเจนที่ละลายใน
น้ำ YSI รุ่น 550A  ทุกวัน 

2. การการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้ 
- ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)  ใช้  pH meter  รุ่น  sension378 (HACH) 
- ความเป็นด่าง (Alkalinity)  และความกระด้าง (Hardness)  มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร

ของแคลเซียมคาร์บอเนต (mg/l as CaCO3) ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระในน้ำ (Free carbondioxide) 
มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)  ใช้วิธีไตเตรท ตามวิธีกล่าวอ้างโดยไมตรีและจารุวรรณ (2528) 
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- แอมโมเนียรวม (Total ammonia, มิลลิกรัมต่อลิตร) ด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ยี่ห้อ 
HANA รุ่น HI96715 

 
4.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ตามวิธีที่กล่าวอ้างใน Hepher (1988)  และ 
อุทัยรัตน์ (2538) ดังนี้ 
                 1.  น้ำหนักเพ่ิมต่อวัน (Daily Weight Gain, DWG; กรัม/วัน) 

= 
น้ำหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง - น้ำหนักปลาเริ่มต้น 

ระยะเวลาทดลอง 
     2.  ความยาวเพ่ิมต่อวัน (Daily Lenght Gain, DLG; เซนติเมตร/วัน) 

= 
ความยาวปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – ความยาวปลาเริ่มต้น 

ระยะเวลาทดลอง 

 3. อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (Specific Growth Rate, SGR; เปอร์เซ็นต์/วัน)   

 = 
ln(น้ำหนักปลาสิ้นสุดการทดลอง) – ln(น้ำหนักปลาเริ่มต้น) 

x 100 
ระยะเวลาทดลอง 

      4. อัตรารอด (survival  rate, เปอร์เซ็นต์)   

= 
จำนวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง    

x 100 
จำนวนปลาเริ่มต้น 

           

      5. อัตราความสมบูรณ์เพศของปลา 

   = 
จำนวนปลาที่มีน้ำเชื้อ และไข่ (ตัว) 

× 100  
จำนวนปลาทั้งหมด (ตัว) 

 
6. อัตราการวางไข่ (เปอร์เซ็นต์) 

= 
จำนวนแม่ปลาที่วางไข่  

 x 100    
จำนวนแมป่ลาทัง้หมด  

 
7. อัตราการปฏิสนธิ (เปอร์เซ็นต์) 

= 
จำนวนไข่ที่พัฒนาถึงระยะ Late gastrula  

 x 100    
จำนวนไข่ทั้งหมด  

8. อัตราการฟัก (เปอร์เซ็นต์) 

= 
จำนวนลูกปลาที่ฟักเป็นตัว 

  x 100 จำนวนไข่ท่ีได้รับการปฏิสนธิ 
9. อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 

= 
จำนวนลูกปลาที่เหลือเมื่ออายุ 3 วัน  

 x 100    
จำนวนลูกปลาที่ฟักเป็นตัวทั้งหมด  

5. การกระจายของขนาดปลา (size distribution) 
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เมื่อสิ้นสุดการทดลองนำข้อมูลความยาวของปลามาแจกแจงความถี่เป็นช่วงในแต่ละขนาดความ
ยาวเพ่ือหาค่าร้อยละ  

6. ต้นทุนการผลิต   
โดยใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ตามวิธีของสมศักดิ์ (2530) ข้อมูลที่ทำการวิเคราะห์ได้แก่   

ต้นทุนการเลี้ยง(บาท/ตัว)  =        ต้นทุนทั้งหมด 
  จำนวนปลาที่เหลือทั้งหมด 
ต้นทุนทั้งหมด(บาท) = ต้นทุนผันแปร+ต้นทุนคงที่ 
ต้นทุนผันแปร(บาท) = ค่าพันธุ์ปลา+ค่าอาหาร+ค่าจ้างแรงงาน+ค่าสารเคมีวิเคราะห์น้ำ+ค่าไฟฟ้า+ค่า

เสียโอกาสในการลงทุน 
ต้นทุนคงท่ี(บาท) = ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์+ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 
ค่าเสียโอกาสในการลงทุน = ค่าท่ีคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ในปีพ.ศ. 2563 อัตรา

ร้อยละ 1.40 บาท/ปี (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2562) 
ค่าเสื่อมราคา = คิดโดยวิธีเส้นตรง โดยกำหนดมูลค่าซากเป็นศูนย์เมื่อหมดอายุการใช้งานตาม

ประเภทอุปกรณ์ 
คำนวณข้อมูลวิเคราะห์ผลและเปรียบเทียบโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ One way analysis of variance 

และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองด้วยวิธี Duncans’new multiple range test ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (กัลยา, 2543)  
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ผลการศึกษา 
 
การทดลองที่ 1. การศึกษาคัพภะและพัฒนาการของปลาพลวงหิน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเพาะพันธุ์ปลาพลวงหิน อายุ  3 ปี เพาะพันธุ์ในตู้ขนาด 45x90x45 

เซนติเมตร เมื่อพบปลาผสมพันธุ์วางไข่จึงนำมาศึกษาคัพภะ และพัฒนาการของลูกปลาพลวงหินวัยอ่อนพบดังนี้ 
 

1. พัฒนาการของคัพภะปลาพลวงหิน 
 

ไข่ปลาพลวงหินมีสีเหลืองถึงสีเหลืองอมส้ม เป็นไข่จมไม่ติดกับวัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไข่เฉลี่ย 
3.20±0.09 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของนิวเคลียสเฉลี่ย 2.80±0.05 มิลลิเมตร ลูกปลาฟักเป็นตัว (hatch out) ที่
อุณหภูมิน้ำระหว่าง 20.0-21.0 องศาเซลเซียส ในเวลา 96 ชั่วโมง 42 นาที ลูกปลาฟักใหม่มีลักษณะลำตัวยาว สีขาวใส ถุง
อาหารสำรองขนาดใหญ่ ลูกปลามีความยาวเหยียด 9.17 มิลลิเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางของถุงอาหารสำรอง 2.37 
มิลลิเมตร (ตารางที่ 1 และภาพที่ 2)  
ตารางท่ี 1  พัฒนาการของคัพภะปลาพลวงหิน 

ระยะ 
ระยะเวลาหลังไข่
ผสมกับนำ้เชื้อ ภาพที ่

อุณหภูมิ
น้ำ (oC) 

ขั้นตอนการพัฒนา 

fertilized egg 1 ชั่วโมง 1 ก. 20.0 One cell stage ได ้ร ับการผสมกับน้ำเช ื ้อ  เก ิดการ 
แบ ่งต ัวแบบไมโตซ ิส  (mitosis) ด ้าน  animal pole 
เกิดบลาสโตดิสต์ (blastodisc) ลักษณะเป็นเซลล์เดียว 

cleavage 2 ชั่วโมง 1 ข. 20.0 เร่ิมมีการแบ่งเซลล์จาก 1 เป็น 2 blastomeres 

 
2 ชั่วโมง 30 นาท ี 1 ค. 20.0 เ ข ้ า ส ู ่ ร ะ ย ะ  second cleavage โ ด ยแบ ่ ง เ ป ็ น  4 

blastomeres 
 3 ชั่วโมง 00 นาท ี 1 ง. 20.0 การแบ ่ ง เ ซลล ์ เ ข ้ า ส ู ่ ร ะ ยะ  third cleavage ม ี  8 

blastomeres    
 3 ชั่วโมง 30 นาท ี 1 จ. 20.0 การแบ ่ง เซลล ์ เข ้ าส ู ่ ระยะ fourth cleavage มี  16 

blastomeres   
 5 ชั่วโมง 05 นาท ี 1 ฉ. 20.0 ระยะ fifth cleavage ระยะนี้มี 32 blastomeres  โดยขนาด

เซลล์เริ ่มไม่สม่ำเสมอ เซลล์ด้านบนมีขนาดเล็กกว่าเซลล์
ด้านล่าง 

 5 ชั่วโมง 40 นาท ี 1 ช. 20.2 morula เป็นระยะสุดท้ายของ cleavage เซลล์ 
บลาสโตเมียร์ แบ่งเป็นเซลล์ซ้อนกันหนาและเบียดกัน
แน ่นคล ้ายหมวกครอบอยู ่ เหน ือไข ่แดงแต ่ย ังไม่มี
ช่องว่างบลาสโตซิล (blastocoel) 

blastula 9 ชั่วโมง 10 นาท ี 1 ซ. 20.5 บลาสโตดิสต์ มีเซลล์รวมกันอยู่เป็นกลุ่มหนาขึ้น ลักษณะทรง
ค่อนข้างสูงทำให้เกิดช่องว่างบลาสโตซิล   

gastrula 12 ชั่วโมง 44 นาท ี 1 ฌ. 20.0 early gastrula ขอบของบลาสโตดิสต์หนาขึ้นโดยรอบ ทำ
ให้เกิดลักษณะคล้ายวงแหวนล้อมรอบไข่แดง เรียกว่า 
germ ring 
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ตารางที่  1 (ต่อ) 

ระยะ 
ระยะเวลาหลังไข่
ผสมกับนำ้เชื้อ 

ภาพที ่
อุณหภูมิ
น้ำ (oC) 

ขั้นตอนการพัฒนา 

 14 ชั่วโมง 30 นาท ี 1 ญ. 20.1 late gastrula เนื้อเยื่อชั้นนอก (ectoderm) เคลื่อนตัว
ลงมาคลุมไข่แดงจนเกือบหมด มองเห็นไข่แดงเพียง
เล็กน้อย (yolk plug) 

head bud 
and tail bud 
 

18 ชั่วโมง 1 ฎ. 20.5 เนื้อเยื่อแนวของ Embryonic shield เจริญมากข้ึน ส่วน
ขอบยกสูงขึ้นจากผิวไข่ทั้งในส่วนหัวและหางทำให้เกิด
การพัฒนาเป็นตัวอ่อนรูปร่างคล้ายวงแหวน  ส่วนท้าย
และส่วนหัวของตัวอ่อนยกขึ้นเกิดเป็นปุ่มหัวและปุ่มหาง 
และเข้าสู่ระยะโซไมท์ 

somite 24 ชั่วโมง 00 นาท ี 1 ฏ. 20.5 มีโซเดอร์ม (mesoderm) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อชั้นกลาง จัดตัว
มองเห็นลักษณะเป็นปล้องๆตามแกนกลางของคัภพะติด
กับผนังของไข่แดง 

Organogenesis 
and body form 
development  

28 ชั่วโมง 30 นาท ี 1 ฐ.  มีจำนวน 12 somite ปรากฏ optic vesicle จะพัฒนา
ต่อไปเป็นตา มีจำนวน 22 somite เร ิ ่มส ังเกตเห็น 
auditory vesicle ซึ่งจะเจริญต่อไปเป็นหู ระยะที่พบว่า
ตัวอ่อนมีการพัฒนาเติบโตจนเกือบรอบไข่แดง 

51 ชั่วโมง 47 นาท ี 1 ฑ. 21.0 ลำตัวเริ่มเหยียดยาวมากขึ้น กล้ามเนื้อเริ่มทำงานมีการ
เคลื่อนไหวในบางครั้ง เกิดหัวใจ พบการไหลเวียนของ
เลือด บริเวณส่วนหางมีเนื้อเยื่อบาง ๆ เริ่มเกิดลักษณะ
ปุ่มหาง และแยกออกจากผนังไข่แดง 

 hatch out 80 ชั่วโมง 42 นาท ี 1 ฒ. 21.0 ตัวอ่อนฟักออกเป็นตัว ลูกปลาฟักใหม่มีลักษณะลำตัว
ยาวใสสีขาว ถุงไข่แดงขนาดใหญ่ ลูกปลามีความยาว
เหยียด 9.17 มิลลิเมตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของถุงไข่แดงโดยวัดส่วนกว้าง 2.37 มิลลิเมตร 
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ภาพที่ 2. พัฒนาการของคัพภะปลาพลวงหิน  
 

ค cleavage 4 เซลล์  

ช morular  
r 

1 มม. 

    ข cleavage 2 เซลล์ 

1 มม. 

ก fertilized egg 

1 มม. 1 มม. 

ง cleavage  8

ฏ somite  

 

1 มม. 

ฎ head bud and     
tail bud  

 

1 มม. 

ญ late gastrula  
 

1 มม. 

ฌ early gastrula 

1 มม. 

1 มม. 1 มม. 1 มม. 

ฑ heart formation 
1 มม. 

ฐ organogenesis and   
   body form 
development 

1 มม. 1 มม. 

ฒ hatch out  

ซ blastula  
 

1 มม. 

จ cleavage 16 เซลล์  
 

ฉ cleavage 32 
เซลล์  
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2. พัฒนาการของลูกปลาพลวงหิน 
 

ลูกปลาอายุ 1 วัน ยังคงมีถุงอาหารสำรอง (yolk sac) ปรากฏอยู่ มีขนาดความยาวเหยียด 10.6 
มิลลิเมตร เมื่ออายุ 3 วัน มีขนาดความยาวเหยียด 12.8 มิลลิเมตร ส่วนหัวขยายใหญ่ขึ้น ที่อุณหภูมิน้ำระหว่าง 19.0-
22.5 องศาเซลเซียส (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 3) 
ตารางท่ี 2  พัฒนาการของลูกปลาพลวงหิน 
อายุ ภาพที่ อุณหภูมิน้ำ (oC) ขั้นตอนการพัฒนา 
ลูกปลาวัยอ่อนระยะที่ถุงอาหารสำรอง (yolk sac) ยังปรากฏอยู่ 
1 วัน 2ก. 21.0 ลูกปลามีขนาดความยาวเหยียด 10.20 มิลลิเมตร ตาเริ่มมีการ

พัฒนามองเห็นเป็นตุ่มเนื้อเยื่อถุงไข่แดงเริ่มมีลักษณะรีไปทางด้าน
หาง โดยวัดส่วนกว้าง 2.30 มิลลิเมตร วัดส่วนยาว 6.5 มิลลิเมตร 
ลำตัวบางใส มองเห็นอวัยวะภายในมีระบบไหลเวียนโลหิตเห็น
ชัดเจน  ครีบเริ ่มพัฒนาเป็นลักษณะ fin fold  มีการพัฒนา
กล้ามเนื้อ ลูกปลาอยู่รวมกันนิ่ง ๆ ที่พ้ืนรางฟักไข่ 

2 วัน 2ข. 20.5 ลูกปลามีขนาดความยาวเหยียด 11.10 มิลลิเมตร ถุงไข่แดงเริ่ม
ยุบลงเล็กน้อยมีลักษณะรีมากขึ้น โดยวัดส่วนกว้าง 1.8 มิลลิเมตร 
วัดส่วนยาว 6.5 มิลลิเมตร และเกิดรงควัตถุสีดำรอบ ๆ ขอบของ
ถุงไข่แดง ขอบตาเริ่มปรากฏเห็นรงควัตถุสีดำ ปากเริ่มเปิด  รูก้น 
(Anus)  ยื่นจากลำตัวเห็นชัดเจน  กระดูกสันหลังเจริญดีขึ ้น มี
รงควัตถุเกิดขึ ้นตามตัว  และเห็นซี ่เหงือกชัดเจน  fin  fold  
บริเวณครีบหลังพัฒนาสูงขึ้น  ส่วนบริเวณครีบหางจะเริ่มเกิดก้าน
ครีบ  และยังคงรวมกันอยู่พ้ืนราง 

3 วัน 2ค. 20.0 ลูกปลามีขนาดความยาวเหยียด 12.0 มิลลิเมตร ส่วนหัวขยายใหญ่
ขึ้น ถุงไข่แดงยุบลงมาก โดยวัดส่วนกว้าง 1.60 มิลลิเมตร วัดส่วน
ยาว 6.5 มิลลิเมตร มีการพัฒนาของระบบทางเดินอาหาร ปาก
เริ่มเปิด ลูกปลามีขนาดปาก 0.67 มิลลิเมตร บริเวณขอบตามีสีดำ
เข้ม กระดูกหางตรง ลูกปลาเริ่มเคลื่อนที่อยู่ที่พื้นยังไม่ว่ายขึ้นผิว
น้ำ 

ลูกปลาวัยอ่อนระยะแรก (larval stage)  
4 วัน 2ง. 20.0 ลูกปลามีขนาดความยาวเหยียด 14.0 มิลลิเมตร ถุงไข่แดงมีขนาด

ลดลงอีกโดยวัดส่วนกว้างถุงไข่แดงลดลงเหลือ 1.36 มิลลิเมตร 
วัดส่วนยาว 4.0 มิลลิเมตร ระบบทางเดินอาหารและฐานครีบหู
เริ่มพัฒนา กระดูกหางยกโค้งขึ้น เริ่มมีเม็ดสีที่ส่วนหัว ทวารหนัก
ย ั ง ไม ่ เป ิดปรากฏถ ุ งลม (Air bladder)   และปรากฏกลุ่ ม  
pigment สีดำ  บริเวณโคนครีบหาง 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
อายุ ภาพที่ อุณหภูมิน้ำ (oC) ขั้นตอนการพัฒนา 
5 วัน 2จ. 19.0 ลูกปลามีขนาดความยาวเหยียด 14.33 มิลลิเมตร ตาเจริญเต็มที่ 

บริเวณส่วนหัวและลำตัวเกิดเม็ดสีมากขึ้น ถุงลมขยายใหญ่ขึ้น  
ลูกปลาว่ายน้ำแข็งแรง  และเริ่มแตกกลุ่ม ครีบหูพัฒนาขึ้น fin 
fold  บริเวณครีบหลังและครีบก้น  คอดลง เพื่อพัฒนาไปเป็น
ครีบที่แท้จริง   

7 วัน 2ฉ. 22.0 ลูกปลามีขนาดความยาวเหยียด 14.50 มิลลิเมตร ครีบหางยังมี
ลักษณะ เป็น fin fold ระบบทางเดินอาหารเจริญเต็มที่ ลูกปลา
เริ่มกินอาหาร โดยให้ไรแดงขนาดเล็ก  ระบบขับถ่ายเริ่มทำงาน  
ลำตัวสีเข้มขึ้น  เริ่มปรากฏเส้นข้างตัวมีการพัฒนาของก้านครีบ
หางชัดเจนมากข้ึนเริ่มปรากฏหนวด 

ลูกปลาวัยอ่อนระยะหลัง (post larval stage) 
9 วัน 
 
 

2ช. 
 
 

22.5 
 

 

ลูกปลามีขนาดความยาวเหยียด 14.53 มิลลิเมตร ถุงไข่แดงยุบ
ลงจนหมด เส้นข้างตัวพัฒนาสมบูรณ์  ครีบหู  ครีบหลัง  ครีบ
หาง และครีบก้นมีก้านครีบสมบูรณ์  

10 วัน 
 
 

2ซ. 20.0 ลูกปลามีขนาดความยาวเหยียด 15.30 มิลลิเมตร ตาเจริญเต็มที่ 
บริเวณส่วนหัวและลำตัวเกิดเม็ดสีมากขึ้น ระบบการย่อยอาหาร
ทำงานได้ดี  ครีบหางเว้าเหมือนตัวโตเต็มวัย  เริ่มปรากฎครีบ
ท้องเป็นปุ่มขนาดเล็ก 

14 วัน 2ฌ. 
 

21.0 ลูกปลามีขนาดความยาวเหยียด 17.20 มิลลิเมตร ครีบครบ
สมบูรณ์ทุกครีบ  เม็ดสีกระจายทั่ว เม็ดสีดำเป็นแนวยาวตามเส้น
ข้างตัวเป็นแถบยาวเริ่มปรากฏ เกล็ดบางใสมองเห็นอวัยวะ
ภายในได้  ลูกปลาว่ายน้ำเป็นกลุ่ม   

ลูกปลาขนาดเล็ก (juvenile stage)  
21 วัน 2ฎ. 23.5 ลูกปลามีขนาดความยาวเหยียด 18.57 มิลลิเมตร  
28 วัน   ลูกปลายาว  2.0 ซม. น้ำหนักเฉลี ่ย 1.10 กรัม กล้ามเนื ้อมี

ปริมาณมากขึ้นทำให้ลำตัวหนาขึ้น ว่ายน้ำเป็นกลุ่ม สามารถกิน
อาหารสำหรับลูกปลาวัยอ่อนชนิดผงได้ดี ส ีดำบริเวณหาง
เปลี่ยนเป็นจุดกลมดำ 

45 วัน   ลูกปลายาว  2 .5 ซม.  น้ำหนักเฉลี่ย  1.2  กรัม  ผิวหนังยังบาง
ใส  บริเวณโคนครีบหลังปรากฏจุดสีดำเล็กน้อย  ส่วนจุดสีดำ
บริเวณโคนครีบหางเห็นชัดเจน 

2 เดือน   ลูกปลายาว  3.5 ซม. น้ำหนักเฉลี ่ย 1.72 กรัม สีลำตัวเข้มขึ้น  
บริเวณก้านครีบแข็งของครีบหู  ครีบท้อง  จะเริ่มมีสีเขียวอ่อน  ส่วน
ครีบก้นยังไม่ปรากฏสีดังกล่าว เริ่มปรากฏหนวด 2 คู่  บริเวณมุม
ปากและบนปาก  (Maxillary  barbell  และ  Rostral  barbell) 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ)   
อายุ ภาพที่ อุณหภูมิน้ำ (oC) ขั้นตอนการพัฒนา 

90 วัน   ลูกปลายาว  5.5 ซม.  น้ำหนักเฉลี่ย  2.58  กรัม  ก้านครีบก้น
เริ่มปรากฏสีเขียวปนฟ้าเหมือนครีบอื่น ๆ จุดสีดำบริเวณครีบ
หางขนาดเล็กลง  ปรากฎเป็นแถบสีดำกลางตัวขยายใหญ่และ
ชัดเจนขึ้น 

4 เดือน   ลูกปลายาว  7.3 ซม.  น้ำหนักเฉลี่ย  3.89 กรัม  สีดำแถบกลาง
ตัวชัดเจนสีของเกล็ดบริเวณโคนครีบหลังเป็นสีน้ำตาล  เกล็ด
บริเวณท้องสีขาวจุดสีดำที ่โคนหาง  และแถบดำใต้ครีบหลัง
หายไป  ทำให้มีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยทุกประการยกเว้นสี 

1 ปี   ปลาพลวงหินจะปรากฏแถบสีตามข้างตัว และครีบชัดเจนเหมือน
พ่อแม่พันธุ์ทุกประการ เมื่ออายุ 1 ปี  ความยาว  11.50 ซม. 
น้ำหนักเฉลี่ย  52.30 กรัม โดยมีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้คือ จะ
ปรากฏแถบสีดำเริ่มจากหลังตาไปจนถึงโคนหาง บริเวณเส้นข้าง
ลำตัวบนเกล็ด 2 แถว  เหนือแถบสีดำจะเป็นแถบสีเหลืองอ่อน  
บนเกล็ด 2 แถว  ตั้งแต่หัวจนจรดโคนครีบหางง ใต้โคนครีบหลัง
เหนือแถบสีเหลืองอ่อนจะมีสีน้ำตาลเข้ม  หรือน้ำตาลปนเขียว
น้ำเงิน  บริเวณใต้เส้นข้างตัว (แถบดำ)  ไปจนถึงบริเวณท้องจะ
มีสีขาว  ครีบทุกครีบ  จะมีสีน้ำเงินปนเขียว   
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ภาพที่ 3 พัฒนาการของลูกปลาพลวงหิน (10X) 
ก อายุ 1 วัน ขนาดความยาวเหยียด 10.20 มิลลิเมตร 
ข อายุ 2 วัน ขนาดความยาวเหยียด 11.10 มิลลิเมตร 
ค อายุ 3 วัน ขนาดความยาวเหยียด 12.00 มิลลิเมตร 
ง อายุ 4 วัน ขนาดความยาวเหยียด 14.00 มิลลิเมตร 
จ อายุ 5 วัน ขนาดความยาวเหยียด 14.33 มิลลิเมตร 
 
 
 

  

1 มม. 

1 มม. 

1 มม. 

1 มม. 

1 มม. 
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ภาพที่ 3 (ต่อ) 
ฉ อายุ 7 วัน ขนาดความยาวเหยียด 14.50 มิลลิเมตร 
ช อายุ 9 วัน ขนาดความยาวเหยียด 14.53 มิลลิเมตร 
ซ อายุ 10 วัน ขนาดความยาวเหยียด 15.30 มิลลิเมตร 
ฌ อายุ 14 วัน ขนาดความยาวเหยียด 17.20 มิลลิเมตร 
ญ อายุ 21 วัน ขนาดความยาวเหยียด 18.57 มิลลิเมตร 
 
 

 

 

1 มม. 

1 มม. 

1 มม. 

1 มม. 

1 มม. 
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ภาพที่ 3 (ต่อ) 
ฎ อายุ 28 วัน ขนาดความยาวเหยียด 2.0  เซนติเมตร 
ฏ อายุ 45 วัน ขนาดความยาวเหยียด 2.5 เซนติเมตร 
ฐ อายุ 60 วัน ขนาดความยาวเหยียด 3.5 เซนติเมตร 
ฑ อายุ 3 เดือน ขนาดความยาวเหยียด 5.5 เซนติเมตร 
ฒ อายุ 4 เดือน ขนาดความยาวเหยียด 7.3 เซนติเมตร 
 
 
   

1 ซม. 

1 ซม. 

1 ซม. 

1 ซม. 

1 ซม. 
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         ณ 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 (ต่อ) 
ณ  อายุ 1 ปี ขนาดความยาวเหยียด 11.50 เซนติเมตร 
 
3. พัฒนาการของระบบย่อยอาหารในลูกปลาพลวงหิน 
 

การศึกษาการพัฒนาของระบบย่อยอาหารของลูกปลาพลวงหินทางเนื้อเยื่อวิทยา พบดังนี้ 
      1) ลูกปลาอายุแรกฟักออกเป็นตัว-อายุ 1 วัน จะอาศัยอาหารภายในถุงสะสมอาหาร โดยพบถุง
สะสมอาหาร มีลักษณะเป็นรูปรีอยู่ บริเวณส่วนหน้าติดกับส่วนหัว มีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของลำตัว ยังไม่พบ
อวัยวะภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารอ่ืน ๆ ปากยังไม่เปิดลูกปลาจึงยังไม่กินอาหารจากภายนอก (ภาพ
ที่ 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 พัฒนาการของระบบย่อยอาหารในลูกปลาพลวงหิน อายุ 1 วัน หลังฟักออกเป็นตัว (H&E, 40 x); Ys 

= Yolk sac  
 
 
 
 
 
 

1 ซม. 

Ys 
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2) ลูกปลาอายุ 3 วัน เริ่มพบการพัฒนาของกระเพาะอาหารใกล้บริเวณด้านบนของทางเดิน
อาหารลักษณะของทางเดินอาหารเป็นเส้นตรง ปากเริ่มเปิด (ภาพท่ี 5) 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 พัฒนาการของระบบย่อยอาหารในลูกปลาพลวงหินอายุ 3 วัน หลังฟักออกเป็นตัว ; A= (H&E, 40 x), 

B= (H&E, 100 x), H=Heart,  Ys= Yolk sac  
 
 
 
 

Origin of stomach 

H Ys 

(A) 

Origin of stomach 

(B)  
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3) ลูกปลาอายุ 4 วัน บริเวณช่องปากพบลิ้นมีลักษณะเป็นแผ่นโดยมีแกนเป็นกระดูกอ่อน (ภาพที่ 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 พัฒนาการของระบบย่อยอาหารในลูกปลาพลวงหินอายุ 4 วันหลังฟักออกเป็นตัว; A= (H&E, 10 x),  
           B= (H&E, 100 x), Bc= Buccal cavity, H=Heart, L= Liver, K= Kidney, Es= Esophagus,  
          Ys= Yolk sac, St= Stomach 

 
 
 
 

Ys 

Bc 

(A) 

H 

L 

St Es 

K 

St 
Es 

L 

(B) 
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4) ลูกปลาอายุ 5 วัน ถุงสะสมอาหารเริ่มยุบลง เริ่มพบการพัฒนาของถุงลม (Swim bladder) 
ใกล้บริเวณด้านบนของทางเดินอาหาร พบ Goblet cell ในหลอดอาหาร (ภาพท่ี 7) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 พัฒนาการของระบบย่อยอาหารในลูกปลาพลวงหิน อายุ 5 วัน หลังฟักออกเป็นตัว (H&E, 10 x); 
           Bc= Buccal cavity, H=Heart, Es= Esophagus, Ys= Yolk sac, Sb= Swim bladder, 
           St= Stomach  
 

5) ลูกปลาอายุ 7 วัน ถุงสะสมอาหารมีขนาดเล็กลงแต่ยังไม่หมด ระยะนี้เริ่มให้ไรแดงเป็นอาหาร
พบก้อนอาหารบริเวณท่อทางเดินอาหาร หลอดอาหารเริ่มพบเนื้อเหยื่อบุผิวมีการยกตัวขึ้นมีเซลล์เยื่อบุผิวแบบ
แบนบางเรียงตัวหลายชั้นถุงลมขยายใหญ่ขึ้น เริ่มพบฟันบริเวณคอหอยเล็กน้อย พบ Goblet cell ในลำไส้ พบ 
Gastric gland บริเวณส่วนท้ายของกระเพาะอาหาร (ภาพท่ี 8)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 พัฒนาการของระบบย่อยอาหารในลูกปลาพลวงหิน อายุ 7 วัน หลังฟักออกเป็นตัว; A= (H&E, 10 x), 

B= (H&E, 400 x), Bc= Buccal cavity, Pt= Pharyngeal teeth,  H=Heart, St= Stomach, Ys 
= Yolk sac, Gg= Gastric gland 

 

Ys 

Sb 

H 
Bc 

Pt 

H Bc 

Sb 
Es 

Ys 

St 

St Gg 

(A) (B) 

St 
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6) ลูกปลาอายุ 10 วัน กระเพาะอาหารและลำไส้แยกออกจากกันได้ชัดเจน ลำไส้มีลักษณะโค้งงอ 
ถุงลม ตับ ตับอ่อน และลิ้นมีขนาดเห็นได้ชัดเจน พบอาหารในกระเพาะและลำไส้ ระบบขับถ่ายทำงาน พบ 
Gastric gland ในกระเพาะอาหาร Goblet cell ในหลอดอาหารมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น (ภาพท่ี 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 พัฒนาการของระบบย่อยอาหารในลูกปลาพลวงหินอายุ 10 วัน หลังฟักออกเป็นตัว; A= (H&E, 40 

x), B= (H&E, 400 x), Es= Esophagus, I= Intestine , L= Liver, St= Stomach, Sb= Swim 
bladder, Gg= Gastric gland, P= Pancreas, Gc= Goblet cell, Gb= Gall bladder 
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7) ลูกปลาอายุ 14 วัน กระเพาะเริ่มแบ่งเป็น 2 ตอน โดยตอนท้ายมีรูปร่างโค้งเล็กน้อย ลำไส้มี
ความยาวเพ่ิมขึ้นพบอาหารในลำไส้จนสุดAnus (ภาพท่ี 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 พัฒนาการของระบบย่อยอาหารในลูกปลาพลวงหิน อายุ 14 วัน หลังฟักออกเป็นตัว (H&E, 30 x); 

   I= Intestine, St= Stomach, An= Anus  
 

8) ลูกปลา อายุ 18 วัน พบฟันบริเวณคอหอยมากข้ึน Gastric gland มีจำนวนเพิ่มขึ้นกระจายใน
ผนังกระเพาะอาหาร Goblet cell มีจำนวนเพิ่มขึ้นกระจายในผนังลำไส้ (ภาพที่ 11) 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ภาพที่ 11 พัฒนาการของระบบย่อยอาหารในลูกปลาพลวงหิน อายุ 18 วัน หลังฟักออกเป็นตัว (H&E, 20 x); 

Es= Esophagus, I= Intestine, L= Liver, St= Stomach, Gg= Gastric gland, Sb= Swim 
bladder, R= Rectum 
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9) ลูกปลาอายุ 21 วัน เริ่มพบไส้ติ่ง (Pyloric caeca) อยู่ระหว่างกระเพาะส่วนท้ายต่อกับลำไส้ 
ช่วงอายุนี้ลูกปลาพลวงหินวัยอ่อนมีลักษณะภายนอกและอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารเหมือนตัวเต็ม
วัย แต่ยังเจริญไม่เต็มที่ (ภาพท่ี 12) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 พัฒนาการของระบบย่อยอาหารในลูกปลาพลวงหิน อายุ 21 วัน หลังฟักออกเป็นตัว (H&E, 20 x); 
H= Heart, L= Liver, St= Stomach, Gg= Gastric gland, Pc= Pyloric caeca, Pt= Pharyngeal 
teeth, S= Stomach, Sb= Swim bladder, Es= Esophagus  

 
10) อายุ 49 วัน อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารเจริญเต็มที่ ช่องปากมีขนาดใหญ่ ลำไส้มี

ความยาวเพ่ิมขึ้น Goblet cell มีจำนวนเพิ่มขึ้นกระจายในผนังหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้ ถุงลม
แบ่งออกเป็น 2 ตอนชัดเจน (ภาพท่ี 13)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13 พัฒนาการของระบบย่อยอาหารในลูกปลาพลวงหิน อายุ 49 วัน หลังฟักออกเป็นตัว (H&E, 40 x); 

 ASb= Anterior swim bladder, PSb= posterior swim bladder, H= Heart , L= Liver,  
  St= Stomach, Es= Esophagus  
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  จากผลการศึกษาพัฒนาการทางเนื้อเยื่อวิทยาของระบบย่อยอาหารจึงสามารถแบ่งระยะการพัฒนา 
ได้ 3 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 ลูกปลาพลวงหินอายุแรกฟักออกเป็นตัว-7 วัน เป็นระยะที่ลูกปลาเพิ่งฟักออกจากไข่มี
ทางเดินอาหารแบบท่อตรง และได้รับอาหารสำรองจากถุงสะสมอาหาร เป็นระยะที่ปากของลูกปลาเปิดแล้ว 
 ระยะที่ 2 ลุกปลาพลวงหินอายุ 8-20 วัน เริ่มกินอาหารจากภายนอกและอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ย่อยอาหารมีการพัฒนาเจริญมากข้ึน 
 ระยะที่ 3 ลูกปลาพลวงหินอายุ 21 วัน เป็นระยะที่ลูกปลามีอวัยวะในระบบย่อยอาหารสมบูรณ์ โดย
เริ่มพบไส้ติ่ง บริเวณทางเดินอาหารมีขนาดใหญ่ข้ึนชัดเจน 
 
4. คุณภาพน้ำ 
 

คุณภาพน้ำในการศึกษาคัพภะและพัฒนาการของปลาพลวงหิน พบอุณหภูมิของน้ำมีค่าระหว่าง 
20.0-25.5 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำมีค่าระหว่าง 4.0-6.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็น
ด่างของน้ำ (pH) มีค่าระหว่าง 7.0-7.2 ความเป็นด่างมีค่าระหว่าง 100.0-110.0 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คาร์บอเนต ความกระด้างมีค่าระหว่าง 100.0-110.0 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต และปริมาณ
แอมโมเนียรวมมีค่าระหว่าง 0.003-0.010 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที ่3) 

 
ตารางท่ี 3 คุณภาพน้ำในการศึกษาคัพภะและพัฒนาการของปลาพลวงหิน 

 รางฟักไข่ บ่ออนุบาล 

อุณหภูมินำ้ (◦ซ.) 20.0-22.0 21.0-25.5 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (มก./ล.) 5.0-6.8 4.0-5.8 
ความเป็นกรดเป็นดา่ง (pH) 7.0-7.1 7.0-7.2 
ความเป็นด่าง (มก./ล. ของ CaCO3) 100.0-110.0 100.0-110.0 
ความกระด้าง (มก./ล. ของ CaCO3) 100.0-100.0 100.0-110.0 
แอมโมเนียรวม (มก./ล.) 0.003-0.006 0.003-0.010 

 
การทดลองที่ 2. การเลี้ยงปลาพลวงหินให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาในระดับแตกต่างกัน 
 

วางแผนการทดลองแบบ CRD (completely randomized design) ประกอบด้วย 4 ชุดการ
ทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ำ ทดลองเลี้ยงด้วยอาหารต่างกันดังนี้ 
ชุดการทดลองที่ 1  เลีย้งด้วยอาหารสำเร็จรูปชนดิเม็ดลอยนำ้ระดับโปรตีน 40 % (ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองที่ 2 เลีย้งด้วยอาหารสำเร็จรูปชนดิเม็ดลอยนำ้ระดับโปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 

100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กโิลกรมั น้ำมันปลา 1 % 
ชุดการทดลองที่ 3 เลีย้งด้วยอาหารสำเร็จรูปชนดิเม็ดลอยนำ้ระดับโปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 

100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กโิลกรมั น้ำมันปลา 3 % 
ชุดการทดลองที่ 4 เลีย้งด้วยอาหารสำเร็จรูปชนดิเม็ดลอยนำ้ระดับโปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 

100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กโิลกรมั น้ำมันปลา 6 % 
เริ่มการทดลองเลี้ยง วันที่ 11 กันยายน 2563  ปลามีขนาดเฉลี่ย 132.60±7.20, 132.60±7.44, 

132.80±1.64 และ 132.60±1.52 กร ัม ความยาวเฉล ี ่ย21.58±0.55, 21.58±0.88, 21.58±0.29 และ 
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21.62±1.2 7 เซนติเมตร  ตามลำดับ สิ้นสุดการทดลองเลี้ยง 28 กันยายน 2564 ผลการเลี้ยงเมื่อใช้เวลาเลี้ยง
ระยะเวลา 382 วัน มีดังนี้ 

 
1. การเจริญเติบโต 
 

1.1 น้ำหนักสุดท้าย เมื ่อสิ ้นสุดการทดลอง ปลามีน้ำหนักเฉลี ่ยเท่ากับ 234.40±26.82,  

233.00±26.81, 235.15±21.80 และ 240.07±24.90 กรัม ตามลำดับ เมื่อทำการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 4) 

1.2 ความยาวสุดท้าย เมื ่อส ิ ้นสุดการทดลองปลามีความยาวเฉลี ่ยเท่าก ับ 27.89±0.39,  

27.89±0.39,  27.78±0.24 และ 28.64±1.36  เซนติเมตร ตามลำดับ เมื่อทำการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 4) 

1.3 น้ำหนักเพิ่มต่อวัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลามีน้ำหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 0.27±0.007, 
0.26±0.070, 0.27±0.057 และ 0.28±0.068 กรัมต่อวัน ตามลำดับ เมื่อทำการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 4) 

1.4 อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลามีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะเฉลี่ย 
เท่ากับ 0.15±0.03, 0.15±0.03, 0.15±0.02 และ 0.15±0.03 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลำดับ เมื ่อทำการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 4) 
 
2. อัตราการรอด 
 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลามีอัตราการรอดเท่ากับ 88.33±1.44, 89.17±1.44,  89.17±1.44 และ
93.33±3.81 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อทำการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 40 % 
เพียงอย่างเดียวมีอัตราการรอดแตกต่างกับปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 
100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม น้ำมันปลา 6 %  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) แตแ่ตกต่างกับปลาที่ได้รับ
อาหารโปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม น้ำมันปลา 1 และ 3 %  
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 100 
มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม น้ำมันปลา 1, 3 และ 6 % แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) (ตาราง
ที่ 4) 
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ตารางท่ี 4 การเจริญเติบโตของปลาพลวงหินที่เลี้ยงให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาในระดับ 
             แตกต่างกัน   

 

อาหารทดลอง 
อาหารโปรตีน  
40.0 % (ชุด

ควบคุม) 

อาหารโปรตีน 40.0 %
เสรมิวิตามินอี 0.2 %  
แอสตาแซนทิน 100 

มลก./อาหาร  
1 กก.นำ้มันปลา 1 % 

อาหารโปรตีน 40.0 %
เสรมิวิตามินอี 0.2 % 
แอสตาแซนทิน 100 

มลก./อาหาร  
1 กก.นำ้มันปลา 3 % 

อาหารโปรตีน 40.0 %
เสรมิวิตามินอ ี0.2 % 
แอสตาแซนทิน 100 

มลก./อาหาร  
1 กก. นำ้มนัปลา 6 % 

น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย (ก) 132.60±7.20a 132.60±7.44a 132.80±1.64a 132.60±1.52a 

น้ำหนักสุดท้ายเฉลีย่ (ก) 234.40±26.82a 233.00±26.81a 235.15±21.80a 240.07±24.90a 

ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย (ซม)  21.58±0.55a 21.58±0.88a 21.58±0.29a 21.62±1.27a 

ความยาวสดุท้ายเฉลี่ย (ซม) 27.89±0.39a 27.89±0.39a 27.78±0.24a 28.64±1.36a 

น้ำหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ย (ก) 0.27±0.007 a 0.26±0.070 a 0.27±0.057 a 0.28±0.068 a 
อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะเฉลีย่(%/วนั) 0.15±0.03 a 0.15±0.03 a 0.15±0.02 a 0.15±0.03 a 

อัตรารอด (%) 88.33±1.44 a 89.17±1.44 ab 89.17±1.44 ab 93.33±3.81 b 
หมายเหตุ  - ค่าเฉลี่ยที่กำกับไว้ด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ                 

ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  
 
3. การเพาะพันธุ์ 
 

เมื่อนำปลาทดลองมาศึกษาประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของปลาพลวงหิน โดยสุ่มพ่อแม่พันธุ์ปลา
จำนวนชุดการทดลองละ 9 คู่ รวมทั้งสิ้น 72 ตัว มาทำการเพาะพันธุ์ในตู้กระจกโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ ใส่
พ่อแม่พันธุ์ปลาตู้ละ 1 คู่ เริ่มการเพาะพันธุ์  วันที่ 28 กันยายน 2564 แม่พันธุ์ปลามีความยาว 31.5±2.02, 
31.8±1.95 และ 31.6±3.21 เซนติเมตร น้ำหนัก 331.1±73.10, 363.5±66.74 และ 343.1±89.37 กรัม พ่อ
พันธุ์ปลามีความยาว 29.9±2.44, 30.2±2.02  และ 29.3±1.86  เซนต ิ เมตร น ้ำหน ัก 314.0±64.47, 
307.7±61.39 และ 284.7±31.11 กรัม ตามลำดับ เมื ่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 5) สิ้นสุดการเพาะพันธุ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 รวมระยะเวลา 139 วัน  
ผลการเพาะพันธุ์มดีังนี้ 

3.1 พฤติกรรม และระยะเวลาการวางไข่  
จากการตรวจสอบการผสมพันธุ์วางไข่ของปลาพลวงหินโดยปล่อยให้ปลาผสมพันธุ์กันเองในตู้ทดลอง 

พบว่าพ่อแม่พันธุ์ปลามีการเข้าคู่ผสมพันธุ์ในเวลาเช้ามืดตั้งแต่เวลาประมาณ 04.00-08.00 น. โดยพ่อแม่พันธุ์ปลา
จะแสดงอาการขยับปาก และฝาปิดกระพุ้งแก้มถี่ ว่ายน้ำเข้าคู่กัน และใช้ครีบก้นขุดหินพ้ืนตู้เพ่ือวางไข ่เมื่อพบปลา
แสดงอาการผสมพันธุ์วางไข่ดังกล่าว จึงจับพ่อแม่พันธุ์ปลาออกมารีดผสมไข่และน้ำเชื้อ ไข่ของแม่ปลาพลวงหินมีสี
เหลืองอ่อนจนถึงสีเหลืองอมส้ม ไข่ของแม่ปลาที่ได้รับอาหารการทดลองที่ 1 ไข่มีสีเหลืองอ่อน ไข่ของแม่ปลาที่
ได้รับอาหารชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีสีเหลืองอมส้ม (ภาพท่ี10) ระยะเวลาการวางไข่ของพ่อแม่พันธุ์ปลา
แสดงในตารางที่ 8 โดยพ่อแม่พันธุ์ปลาในชุดการทดลองที่ 1  เริ่มวางไข่หลังจากเพาะพันธุ์เป็นเวลา 102 วัน โดย
วางครั้งแรกในวันที่ 8 มกราคม 2564 ชุดการทดลองที่ 2  เริ่มวางไข่หลังจากเพาะพันธุ์เป็นเวลา 63 วัน วางไข่ครั้ง
แรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ชุดการทดลองที่ 3  เริ่มวางไข่หลังจากเพาะพันธุ์เป็นเวลา 17 วัน โดยวางไข่ครั้งแรก
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ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และชุดการทดลองที่ 4  เริ่มวางไข่หลังจากเพาะพันธุ์เป็นเวลา 13 วัน โดยวางไข่ครั้งแรก
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 

3.2 จำนวนแม่ปลาวางไข่ และความถ่ีในการวางไข่  
เมื ่อสิ ้นสุดการทดลองเพาะพันธุ์มีจำนวนแม่ปลาวางไข่ 16.00, 50.00, 58.33 และ 91.67 

เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ พบว่าแม่พันธุ์ปลาพลวงหินที่ได้รับอาหารโปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซน
ทิน 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม น้ำมันปลา 6 % มีอัตราการวางไข่สูงที่สุด(ตารางที่ 5) 

ความถี่ในการวางไข่ของพ่อแม่พันธุ์ในรอบปีพบว่าแม่พันธุ์ปลาแต่ละตัวมีความถี่วางไข่ไม่เท่ากัน    
แม่ปลาวางไข่สูงที่สุดจำนวน 3 ครั้ง ปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 40 % มีจำนวนแม่ปลาที่วางไข่ 1 ครั้ง, วางไข่ 2 
ครั้ง และวางไข่ 3 ครั้ง อัตราร้อยละอัตราร้อยละ 16.67, 16.67 และ 0.00 ปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 40 % 
เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม น้ำมันปลา 1 % มีอัตราร้อยละ 50.00, 
16.67 และ 0.00 ปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 
กิโลกรัม น้ำมันปลา 3 % มีอัตราร้อยละ 58.33, 16.67 และ 0.00 ปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 
0.2 % แอสตาแซนทิน 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม น้ำมันปลา 6 % มีอัตราร้อยละ 91.67, 25.00 และ 16.67 
ตามลำดับ (ตารางที ่5) 

3.3 จำนวนไข่ต่อแม่ และความดกของไข่ต่อน้ำหนักตัว  
เมื ่อส ิ ้นสุดการทดลองพบว่าแม่ปลามีจำนวนไข่ต ่อแม่ 655.11±15.28, 852.67±182.18, 

940.33±370.27 และ 1,075.00±259.71 ฟอง ตามลำดับ โดยปลาทั้ง 4 กลุ่มมีจำนวนไข่ต่อแม่แตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) เมื ่อคิดเป็นความดกของไข่ต่อน้ำหนักตัวมีจำนวน 1,823.53±570.18, 
3,041.97±999.27, 3,154.95±1,233.05 และ 3,115.28±1,094.89 ฟอง/กิโลกรัม ตามลำดับ พบว่าแม่ปลาที่
ได้รับอาหารโปรตีน 40 % เพียงอย่างเดียวมีความดกไข่ต่อน้ำหนักตัวน้อยกว่าปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 40 % เสริม
วิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม น้ำมันปลา 1, 3 และ 6 %  แตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 5) 

3.4 อัตราการผสมติด และอัตราการฟัก  
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่ามีอัตราการผสมติดเท่ากับ 36.05±16.12, 56.49±7.58 53.85±17.80 

และ 80.65±9.03 เปอร์เซ็นต์ เมื่อทำการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 40 % เพียงอย่าง
เดียวมีอัตราการผสมติดแตกต่างกับปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 100 
มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม น้ำมันปลา 1, 3 และ 6 %  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ปลาที่ได้รับอาหาร
โปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม น้ำมันปลา 1 และ 3 %  
แตกต่างกับปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
น้ำมันปลา 6 %  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % 
แอสตาแซนทิน 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม น้ำมันปลา 1 และ 3 %  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
(P>0.05) (ตารางที่ 5) 

อัตราการฟักเท่ากับ 23.89±19.80, 36.91±15.60 51.16±16.76 และ 72.37±9.04 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลำดับ เมื่อทำการวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่า ปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 40 % เพียงอย่างเดียว มีอัตราการ
ฟักแตกต่างกับปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 
กิโลกรัม น้ำมันปลา 3 และ 6 % อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่แตกต่างกับปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 40 
% เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม น้ำมันปลา 3 % อย่างไม่มีนัยสำคัญทาง
สถิติ (P>0.05) ปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 
กิโลกรัม น้ำมันปลา 1 และ 3 % มีอัตราการฟักแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) แตแ่ตกต่างกับ



34 
 

ปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม น้ำมันปลา 
6 % อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 5) 

3.5 อัตรารอดของพ่อแม่พันธุ์ 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองเพาะพันธุ์ พบว่าพ่อแม่พันธุ์ปลาทดลองมีอัตรารอดร้อยละ 100 ทุกชุดการ

ทดลอง  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14 ลักษณะสีของไข่ปลาพลวงหินที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาในระดับแตกต่างกัน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T1 T2 

T3 T4 
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ตารางท่ี 5 ผลการเพาะพันธุ์ปลาพลวงหินที่เลี้ยงให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาในระดับ 
             แตกต่างกัน 
 อาหารทดลอง  

 

อาหารโปรตีน 40.0 
% (ชุดควบคุม) 

อาหารโปรตีน 40.0 
%เสริมวติามินอี 0.2 
% เสริมแอสตาแซน
ทิน 100 มลก./
อาหาร 1 กก. เสรมิ
น้ำมันปลา 1 % 

อาหารโปรตีน 40.0 
%เสริมวติามินอี 0.2 
% เสริมแอสตาแซน
ทิน 100 มลก./อาหาร 
1 กก. เสริมน้ำมันปลา 
3 % 

อาหารโปรตีน 40.0 
%เสริมวติามินอี 0.2 
% เสริมแอสตาแซน
ทิน 100 มลก./อาหาร 
1 กก. เสริมน้ำมันปลา 
6 %   

ความยาวแม่พันธ์ุ (เซนตเิมตร)* 30.90±3.05a 30.47±2.43a 31.36±2.03a 32.76±1.36a 
น้ำหนักแม่พันธ์ุ (กรัม)* 314.44±90.45a 297.11±99.27a 315.33±93.73a 366.33±88.46a 
ความยาวพ่อพันธุ ์(เซนติเมตร)* 31.04±1.38a 29.71±1.66a 30.29±2.59a 29.41±1.46a 
น้ำหนักพ่อพันธุ ์(กรัม)* 287.11±38.14a 262±28.78a 252.22±44.76a 250.22±39.40a 
จำนวนวันเริ่มวางไข่ (วัน)* 102 63 17 13 
จำนวนแม่ปลาวางไข่ (ตัว)* 11 7 6 2 
จำนวนแม่ปลาไม่วางไข่ (ตัว)* 1 5 6 10 
จำนวนแม่ปลาวางไข่ (%)* 16.67 50 58.33 91.67 
จำนวนแม่ปลาไม่วางไข่ (%)*  83.33 50 41.67 8.33 
ความถี่การวางไข่ 1 ครั้ง (%)* 16.67 50.00 58.33 91.67 
ความถี่การวางไข่ 2 ครั้ง (%)* 16.67 16.67 16.67 25.00 
ความถี่การวางไข่ 3 ครั้ง (%)* 0.00 0.00 0.00 16.67 
จำนวนไข่ต่อแม่ (ฟอง) 655.11±15.28a 852.67±182.18a 940.33±370.27a 1,075.00±259.71a 
ความดกของไข ่(ฟอง/กิโลกรัม) 1823.53±570.18a 3041.97±999.27b 3154.95±1233.05b 3115.28±1094.89b 
จำนวนไข่รวม (ฟองต่อรุ่น)* 1,307.00 5,183.00 7,907.00 9,675.00 
จำนวนลูกรวม (ตัวต่อรุ่น)* 334.00 2,232.00 4,446.00 7,035.00 
อัตราผสมติด (%) 36.05±16.12a 56.49±7.58b 53.85±17.80b 80.65±9.03c 
อัตราฟัก (%) 23.89±19.80a 36.91±15.60ab 51.16±16.76b 72.37±9.04c 
อัตราการรอด (%)* 100.00 100.00 100.00 100.00 

หมายเหตุ  -ค่าเฉลี่ยที่กำกับไว้ด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
               ทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
               -*ไม่มีผลวิเคราะห์ทางสถิต ิ

 
4. คุณภาพน้ำ 
 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระหว่างการทดลองมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิน้ำ 21.9-31.9 องศาเซลเซียส 
(◦ซ.) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ 3.3-5.3 มิลลิกรัม/ลิตร (มก./ล.) ความเป็นด่างของน้ำระหว่าง 100-130 
มิลลิกรัม/ลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (มก./ล. ของ CaCO3) ความกระด้างของน้ำ 110-130 มิลลิกรัม/ลิตร
ของแคลเซียมคาร์บอเนต (มก./ล. ของ CaCO3) ความเป็นกรดด่างของน้ำ 6.8-7.2 ปริมาณแอมโมเนียรวม  
0.003-0.006 มิลลิกรัม/ลิตร (มก./ล.) (ตารางท่ี 6)  
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 ตารางท่ี 6 คุณภาพน้ำในการศึกษาการเลี้ยงปลาพลวงหินให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาใน
ระดับแตกต่างกัน   

 

อาหารทดลอง 
อาหารโปรตีน  
40.0 % (ชุด

ควบคุม) 

อาหารโปรตีน 40.0 %
เสรมิวิตามินอี 0.2 %  
แอสตาแซนทิน 100 

มลก./อาหาร  
1 กก.นำ้มันปลา 1 % 

อาหารโปรตีน 40.0 
%เสรมิวิตามินอี 0.2 
% แอสตาแซนทิน 
100 มลก./อาหาร  

1 กก.นำ้มันปลา 3 % 

อาหารโปรตีน 40.0 %
เสรมิวิตามินอี 0.2 % 
แอสตาแซนทิน 100 

มลก./อาหาร  
1 กก. นำ้มนัปลา 6 % 

อุณหภูมินำ้ (◦ซ.) 21.9-31.6 21.8-31.6 21.8-31.9 21.9-31.4 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (มก./
ล.) 

3.3-5.2 3.3-5.5 3.3-5.3 3.3-5.1 

ความเป็นกรดเป็นดา่ง 6.8-7.0 6.9-7.0 7.0-7.2 7.1-7.2 

ความเป็นด่าง (มก./ล. ของ CaCO3) 100-110 100-130 110-120 120-130 

ความกระด้าง (มก./ล. ของ CaCO3) 110-120 110-128 120-130 110-126 

แอมโมเนียรวม (มก./ล.) 1.2-1.8 1.2-1.6 1.0-1.4 0.7-1.2 

อุณหภูมินำ้ (◦ซ.) 0.003-0.006 0.003-0.006 0.003-0.006 0.003-0.006 

 
5. การพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ 
 

5.1 การตรวจสอบระยะเจริญพันธุ์ (maturity stage) 
เมื่อนำปลาพลวงหินที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองครบ 382 วัน ทำการศึกษาตรวจสอบระยะเจริญ

พันธุ์ พบว่าปลาเพศเมียมีลักษณะท้องนิ่มอูมเป่งเมื่อบีบที่ท้องเบาๆยังไม่มีไข่หลุดออกมาเป็นลักษณะของปลาที่
มีระยะการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ตามหลักการจําแนกขั้นตอนการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ ตามวิธีของ 
Nikolsky (1963) อยู่ในระยะเจริญพันธุ์ (maturity stage) อวัยวะสืบพันธุ์มีน้ำหนักมากที่สุด โดยพบในอัตรา
ร้อยละ 26.67±7.64, 28.33±5.77,40.00±8.66 และ 45.00±8.66 ตามลำดับ ในปลาเพศผู้พบในระยะที่ 5 
ระยะสืบพันธุ์ (reproduction stage) อวัยวะสืบพันธุ์มีความสมบูรณ์เต็มที่เมื่อบีบที่ท้องเบา ๆ มีน้ำเชื้อไหล
ออกมาเป็นระยะ โดยพบในอัตราร้อยละ 73.33±7.64, 75.00±10.00,71.67±5.77 และ 78.33±5.77 
ตามลำดับ 

การศึกษาพัฒนาการของอวัยสืบพันธุ์ของปลาเพศเมียด้วยตาเปล่าโดยสุ่มนําตัวอย่างปลาที ่มี
อวัยวะสืบพันธุ์ในระยะที่ 4 มาผ่าท้องเพ่ือตรวจสอบและจําแนกระยะและขนาดของไข่ พบดังนี้  

5.2 ลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาของอวัยวะสืบพันธุ์ 
เมื่อนำปลาพลวงหินที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองครบ 382 วัน มาทำการศึกษาลักษณะทางเนื้อเยื่อ

วิทยาของอวัยวะสืบพันธุ์ที่อยู่ในระยะที่ 4 พบดังนี้ 
   4.2.1 เพศเมีย ปลาจากทุกชุดการทดลองที่มีอวัยวะสืบพันธุ์ในระยะที่ 4 มีไข่ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางแตกต่างกัน 3 ขนาดดังนี้ ขนาด 0.81±0.09, 1.42±0.20 และ 2.47±0.21 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 15) 
   4.2.2 เพศผู ้  ท ี ่มีอว ัยวะส ืบพันธ ุ ์ ในระยะที ่  4 ม ีส ่วนประกอบของ  spermatids และ 

spermatozoa ในปริมาณหนาแน่นในทุกชุดการทดลอง (ภาพท่ี 16) 
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ภาพที่ 15 ลักษณะเนื้อเยื่อของรังไข่ปลาพลวงหินปลาพลวงหินที่เลี้ยงให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารเสริมน้ำมัน

ปลาในระดับแตกต่างกัน (H&E, 10 x);  
T1 เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปโปรตีน 40 % เพียงอย่างเดียว  
T2 เลี้ยงด้วยอาหารสำเรจ็รูปโปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 100 มิลลกิรัม/อาหาร 1 กโิลกรัม 
    น้ำมันปลา 1 %  
T3 เลี้ยงด้วยอาหารสำเรจ็รูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 100  
    มิลลิกรัม/อาหาร 1 กโิลกรมั น้ำมันปลา 3 %  
T4 เลี้ยงด้วยอาหารสำเรจ็รูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 100  
    มิลลิกรัม/อาหาร 1 กโิลกรมั น้ำมันปลา 6 %  
 immature oocyte (1) , maturing oocyte (2) , mature oocyte (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T1 T2 

T3 T4 
(1) 

(3) 
(2) 

(4) 
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ภาพที่ 16 ลักษณะเนื้อเยื่อของ testis ปลาพลวงหินที่เลี้ยงให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาใน
ระดับแตกตา่งกัน(H&E, 10 x): (T1) เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรปูชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตีน 40 % (ชุด
ควบคุม) (T2) เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปชนดิเม็ดลอยนำ้ระดับโปรตนี 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % 
แอสตาแซนทิน  100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กโิลกรัม น้ำมันปลา 1 % 

             (T3) เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตีน 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 
100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กโิลกรมั น้ำมันปลา 3 % 

(T4) เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตนี 40 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทนิ 
100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กโิลกรมั น้ำมันปลา 6 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(T4) (T3) 

(T2) (T1) 



39 
 

รังไข่ของปลาพลวงหินในระยะเจริญพันธุ์ (maturity stage) รังไข่ประกอบด้วยไข่ระยะต่าง ๆ 
(ภาพที่17) เมื่อเก็บตัวอย่างรังไข่บางส่วนศึกษาเนื้อเยื่อ และจำแนกลักษณะของไข่ดัดแปลงตามวิธีของ Lehri 
(1968) ซึ่งได้แบ่ง oocyte ตามตำแหน่งของ yolk และการเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียส โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ 
ดังนี้ 

ระยะที่ 1 immature oocyte ลักษณะ oocyte มีขนาดเล็ก นิวเคลียสมีขนาดใหญ่ เป็นระยะที่
ยังไม่มีการสร้างและสะสม yolk oocyte ระยะแรกพัฒนาจาก germinal epithelium ซึ่งเรียกว่า germ cell 
หรือ oogonium หลังจากผ่าน presynaptic stage แล้วเรียกว่า primary oocyte ดังนั้นหลังจากระยะ นี้แล้ว 
nucleoli เพิ่มจำนวนอย่างมากมาย ซึ่งจะมีการพัฒนาตัวภายใต้ nuclear membrane ย้อมติดสีม่วงอ่อน
สำหรับ cytoplasm ยอมติดสีม่วงเข้ม  

ระยะที่  2 maturing oocyte ในระยะน ี ้ม ีการสร ้ าง  yolk สามารถส ังเกตเห ็น  nuclear 
membrane ชัดเจนย้อมติดสีชมพู ในระยะนี ้จะมีการสร้าง  yolk vesicle มีล ักษณะกลมใสอยู ่ภายใน 
cytoplasm หลังจากนั้น yolk vesicle จะเพ่ิมจำนวนและขยายจนเต็ม cytoplasm อีกอย่างหนึ่งที่พบตามมา
คือ yolk globules ในส่วนของ extravesicular cytoplasm และมีการเพิ่มจำนวนและขนาดเพื่อให้ oocyte 
พัฒนาสมบูรณ์ข้ึน  

ระยะที่ 3 mature oocyte ลักษณะ oocyte ในระยะนี ้เป ็นระยะที ่ ไม ่มี  nuclear membrane 
นิวเคลียสแผ่กว้างออกรอบ oocyte สังเกตเห็นผนังเซลล์ชัดเจน ชั ้นนอกสุดคือชั ้น theca ชั ้นกลาง zone 
granulosa หรือ follicular epithelium และชั้นในสุด zona granulosa มีลักษณะหนาไม่สม่ำเสมอทั้งหมด เมื่อ
ย้อมสี nuclei ติดสีเข้ม  

ระยะที่ 4 atretic oocyte ลักษณะ oocyte รูปร่างเว้าๆแหว่งๆ ย้อมติดสีชมพูเข้มอมม่วง ระยะ
นี้ oocyte แตกต่างจากระยะ mature เห็นได้ชัดเจน จากลักษณะของ granulosa มีความหนาสม่ำเสมอตลอด
ทัง้ oocyte เป็นระยะที่พบไขเ่สีย (atretic oocyte) ไข่ท่ีไมต่กไข่จะถูกดูดซับในร่างกายของปลา  

การพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ (testis) ในระยะเจริญพันธุ์ (maturity stage)( ภาพที่ 
18) ดัดแปลงตามวิธีของ Lehri (1967) โดยแบ่งเป็น 4 ระยะดังนี้ 

ระยะที่ 1 spermatogonia เป็น germ cell ที่เกิดขึ้นใน gonadal lamella ไซโตพลาสซึมจะติด
สี eosin นิวเคลียสค่อนข้างใหญ่ติดสีชมพู 

ระยะที่ 2 spermatocytes เกิดจากการแบ่งเซลล์ของ spermatogonia นิวเคลียสยังติดสีน้ำเงินเข้ม 
ระยะที่ 3 spermatids มีขนาดเล็กมาก เกิดจากการแบ่งเซลล์ของ spermatocytes นิวเคลียส

ยังคงติดสีน้ำเงินเข้ม 
ระยะที่ 4 spermatozoa เกิดจากการเปลี ่ยนรูปร่างของ spermatid โดยไม่ได้แบ่งเซลล์แต่

เปลี่ยนรูปร่างโดยมีหางเกิดข้ึน 
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ภาพที่ 17 ลักษณะเนื้อเยื่อของรังไข่ปลาพลวงหินในระยะเจริญพันธุ์: (A)= maturity stage (H&E, 20 x); 
immature oocyte (1), maturing oocyte (2), mature oocyte (3), (B) = immature 
oocyte (H&E, 40 x); nucleus(N), cytoplasm (C), (C)= maturing oocyte (H&E, 30 x); 
nucleus(N), cytoplasm(C), (D)= mature oocyte (H&E, 30 x); nucleus(N), yolk granule 
(YG), yolk vesicle (YV)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 18 ลักษณะเนื้อเยื่อของ testis ปลาพลวงหินในระยะเจริญพันธุ์ (maturity stage) (H&E, 40 x):  

spermatogonia (1) spermatocytes (2) spermatids (3) และ spermatozoa (4) 

(1) 

(3) 

 

(A) (B) 

(N) 

(C) 

(C) 

(N) 

(C) 

(N) 

(YG) 

(YV) 

(D) 

(2) 

(3) 

(2) (4) 

(1) 
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6. การศึกษาพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ปลาพลวงหินด้วยเครื่องมืออัลตร้าซาวนด ์
พัฒนาการของรังไข่ 
ระยะที่ 1 รังไข่มีขนาดเล็กมาก แนบติดกับกระดูกสันหลัง โปร่งแสงเล็กน้อย สีเนื้อ ยังมองไม่เห็น

เม็ดไข่ด้วยตาเปล่า รังไข่ประกอบด้วยเส้นเลือดและไขมันเพียงเล็กน้อย ภาพอัลตร้าซาวด์รังไข่ปรากฏเป็นเนื้อ
ละเอียดและไมมี่เยื่อคลุม ขอบแนวรังไข่ไม่ชัดเจน (ภาพที่ 19) 

ระยะที่ 2 รังไข่จะปรากฏมีไขมันเพียงเล็กน้อยสะสมแทรกในส่วนที่เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ ภาพ   
อัลตร้าซาวด์รังไข่ปรากฏเนื้อเยื่อรังไข่คล้ายก้อนเมฆ ที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ๆ ขอบเขตรังไข่ไม่มีเยื่อคลุม ส่วน
ที่เป็นไขมันมองเห็นได้มืดกว่าซึ่งแตกต่างจากเนื้อเยื่อรังไข่ที่มีสีเทาหรือสีเทาอ่อน มองเห็นรังไข่สลับกับบริเวณที่
มีไขมัน เนื้อเยื่อรังไข่ถูกห้อมล้อมด้วยไขมันมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ภาพท่ี 19) 

ระยะที่ 3  รังไข่ มีการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อรังไข่และมีขนาดโตขยายออกทางด้านข้างมากขึ้น 
ปริมาณไขมันในรังไข่ลดลง รังไข่ยังมีเซลล์ไข่ขนาดเล็กปนอยู่ด้วยและประกอบด้วยเส้นเลือด ภาพอัลตร้าซาวด์
รังไข่ปรากฏขนาดของโอโอไซต์ขนาดเล็กสีขาวสามารถมองเห็นได้ทันทีใต้เนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อ อวัยวะสืบพันธุ์
มีไขมันน้อยลงเนื้อเยื่อรังไข่มีความชัดเจนมากขึ้น (ภาพที่ 19) 

ระยะที่ 4  เซลล์ไข่สีขาว รังไข่ขยายใหญ่ขึ้น รังไข่ยังมีเซลล์ไข่ขนาดเล็กปนอยู่ด้วย ไข่ที่มีขนาด
ใหญ่พบ geminal vesicle อยู่กึ่งกลางไข่ ภาพอัลตร้าซาวด์รังไข่ปรากฏขนาดของโอโอไซต์ขนาดใหญ่ที่สามารถ
มองเห็นได้ด ี(ภาพที่ 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19  ภาพสแกนอัลตร้าซาวด์รังไข่ของปลาพลวงหิน   
              (A)= ระยะที่ 1,  (B)= ระยะที่ 2,  (C)= ระยะที่ 3,  (D)= ระยะที่ 4 

Ovarian tissue 
 

Ovarian fat 
 

Ovarian tissue 
 

Ovary 
 Ovary 

 

(A) (B) 

(C) (D) 
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พัฒนาการของถุงน้ำเชื้อ 
ระยะที่ 1  ถุงน้ำเชื้อจะปรากฏเป็นแถบสีขาวจนถึงสีชมพูอ่อน เนื้อเยื่อไขมันไม่ปรากฏชัดเจน ภาพ

สแกนอัลตร้าซาวด์จะมองเห็นได้ยากเนื่องจากมีขนาดเล็ก (ภาพที่ 20) 
ระยะที่ 2 มองเห็นได้ดีมีสีขาวหรือสีขาวอมชมพู ความกว้างของเนื้อเยื่อถุงน้ำเชื้อมีขนาด 

เพิ่มขึ้น มีขอบชัดเจน ไขมันกระจายปกคลุมถึงครึ่งหนึ่งของความกว้างของถุงน้ำเชื้อ ปริมาณอวัยวะสืบพันธุ์
โดยรวมขยายตัวเนื่องจากการสะสมไขมัน ภาพสแกนอัลตร้าซาวด์พบสีของถุงน้ำเชื้อเห็นเป็นเนื้อเดียวกันและ
ละเอียดมีสีเทาแยกออกจากเนื้อเยื่อไขมันที่มองเห็นเป็นสีทึบดำ (ภาพที่ 20) 

ระยะที่ 3 ระยะนี้ไขมันถูกนำไปใช้เกือบทั้งหมดในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ขนาดของอวัยวะ
สืบพันธุ์มีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก มีโครงข่ายของหลอดเลือดที่เห็นได้อย่างชัดเจนบนพื้นผิวของถุงน้ำเชื้อ ภาพ
สแกนอัลตร้าซาวด์เห็นภาพมีระยะขอบโค้งถุงน้ำเชื้อเห็นเป็นเนื้อเดียวกันมีสีเทาอ่อน ไม่มีไขมันด้านข้างถุง
น้ำเชื้อแต่อาจพบปริมาณเล็กน้อยยังคงอยู่ที่ด้านตรงกลางถุงน้ำเชื้อปรากฏเป็นแถบบาง ๆ (ภาพที่ 20) 

ระยะที่ 4  ระยะนี้มีความสมบูรณ์ของกระบวนการสร้างอสุจิ ถุงน้ำเชื้อกลายเป็นสีอ่อนมีสีเกือบ
เหมือนน้ำนมและแทบไม่มีไขมัน ภาพสแกนอัลตร้าซาวด์พ้ืนผิวของถุงน้ำเชื้อเนียนเรียบภาพมีความสว่าง (ภาพ
ที่ 20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20  ภาพสแกนอัลตร้าซาวด์ถุงน้ำเชื้อของปลาพลวงหิน   
              (A)= ระยะที่ 1,  (B)= ระยะที่ 2,  (C)= ระยะที่ 3,  (D)= ระยะที่ 4 

 

testis 
 

testis 
 

testis 
 

(B) 

(D) (C) 

testis 
 

(A) 
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การทดลองท่ี 3. การเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 5-7 นิ้ว ด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาในระดับแตกต่างกัน 
 

วางแผนการทดลองแบบ CRD (completely randomized design) ประกอบด้วย 4 ชุดการ
ทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ำ ทดลองเลี้ยงด้วยอาหารต่างกันดังนี้ 
ชุดการทดลองที่ 1  อาหารสำเรจ็รูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตนี 30 % (ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองที่ 2  อาหารสำเรจ็รูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตนี 30 % เสริมสาหร่ายสไปรูไลน่า 20 % น้ำมันปลา 4 % 
ชุดการทดลองที่ 3  อาหารสำเรจ็รูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตนี 30 % สาหร่ายสไปรูลิน่า 20 % เสริมน้ำมันปลา 6 % 
ชุดการทดลองที่ 4  อาหารสำเรจ็รูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตนี 30 % สาหร่ายสไปรูลิน่า 20 % เสริมน้ำมันปลา 10 % 

แบ่งออกเป็น 2 การทดลองย่อย ดังนี้ 
1. การเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 5 นิ้วให้ได้ขนาด 7 นิ้ว  
เร ิ ่มการทดลองวันที ่ 16 ตุลาคม 2563 ปลามีขนาดเฉลี ่ย 24.00±3.80, 24.00±2.31, 

24.00±3.09 และ 23.60±2.55 กรัม ความยาวเฉลี่ย 5.57±0.28, 5.57±0.28, 5.63±0.15 และ 5.51±0.16 
นิ้ว ตามลำดับ สิ้นสุดการทดลองวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  ผลการเจริญเติบโตเมื่อใช้เวลาเลี้ยงร ะยะเวลา 
405 วัน ดังนี้ 

 
1. การเจริญเติบโต 

1.1 น้ำหนักสุดท้าย เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลามีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 42.70±1.39,  43.25±2.93, 
44.55±6.84 และ 45.13±5.26 กรัม ตามลำดับ เมื่อทำการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 7) 

1.2 ความยาวสุดท้าย เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลามีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 6.13±0.23,  6.31±0.12,  

6.18±0.33 และ 6.19±0.16 นิ ้ว ตามลำดับ เมื ่อทำการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 7) 

1.3 น้ำหนักเพิ่มต่อวัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลามีน้ำหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 0.05±0.003, 
0.05±0.007, 0.05±0.017 และ 0.05±0.013 กรัมต่อวัน ตามลำดับ เมื่อทำการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 7) 

1.4 อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลามีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะเฉลี่ย 
เท่ากับ 0.14±0.01, 0.15±0.02, 0.15±0.04 และ 0.15±0.03 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลำดับ เมื ่อทำการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที7่) 

 
2. อัตราการรอด 
 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลามีอัตราการรอดเท่ากับ 93.75±2.17, 95.83±3.82,  98.75±1.25 และ
100.00±0.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อทำการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 30 % 
เพียงชนิดเดียว มีอัตรารอดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 30 % เสริมสไปรู
ลิน่า 20 % น้ำมันปลา 6 และ 10 % อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่แตกต่างกับปลาที่ได้รับอาหาร
โปรตีน 30 % เสริมสไปรูลิน่า 20 % น้ำมันปลา 4 % อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ปลาที่ได้รับอาหาร
โปรตีน 30 % เสริมสไปรูลิน่า 20 % น้ำมันปลา 4, 6 และ 10 % แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
(P>0.05) (ตารางที7่) 
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ตารางที่ 7 การเจริญเติบโตของปลาพลวงหินขนาด 5 นิ้วที่เลี้ยงให้ได้ขนาด 7 นิ้ว ด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาใน
ระดับแตกต่างกัน   

 

อาหารทดลอง 
อาหารโปรตีน  

30 % 
(ชุดควบคุม) 

อาหารโปรตีน  
30 % เสริม 

สไปรูลิน่า 20 %
น้ำมันปลา 4 % 

อาหารโปรตีน  
30 % เสริม 

สไปรูลิน่า 20 %
น้ำมันปลา 6 % 

อาหารโปรตีน  
30 % เสริม 

สไปรูลิน่า 20 % 
น้ำมันปลา 10 % 

น้ำหนักเริ่มต้น (กรัม) 24.00±3.80a 24.00±2.31 a 24.00±3.09 a 23.60±2.55 a 
น้ำหนักสุดท้าย (กรมั) 42.70±1.39 43.25±2.93 44.55±6.84 45.13±5.26 
ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย (น้ิว) 5.57±0.28a 5.57±0.28a 5.63±0.15a 5.51±0.16a 
ความยาวสดุท้ายเฉลี่ย (น้ิว) 6.13±0.23 a 6.31±0.12 a 6.18±0.33 a 6.19±0.16 a 
น้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน (กรัม) 0.05±0.003 a 0.05±0.007 a 0.05±0.017 a 0.05±0.013 a 
อัตราการเจรญิเติบโตจำเพาะเฉลีย่
ต่อวัน (%) 

0.14±0.01 a 0.15±0.02 a 0.15±0.04 a 0.15±0.03 a 

อัตรารอดตาย (%) 93.75±2.17 a 95.83±3.82 ab 98.75±1.25 b 100.00±0.00 b 
หมายเหตุ  - ค่าเฉลี่ยที่กำกับไว้ด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ    
                ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  
 
3. การกระจายของขนาดปลา 
 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง มีการกระจายความยาวปลาในแต่ละชุดการทดลองน้อยกว่า 6.00 นิ้ว เท่ากับ
31.67±16.07, 36.67±2.89, 40.00±5.00 และ 41.67±2.89 เปอร์เซ็นต์ ความยาว 6.00-7.00 นิ้ว เท่ากับ 
58.33±15.27, 50.00±13.23, 45.00±15.00 และ 41.67±10.41 เปอร์เซ็นต์ ความยาวมากกว่า 7.00 นิ้ว เท่ากับ 
22.78±1.92, 25.00±8.66, 16.67±5.00 และ 18.89±9.18 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่า 
แต่ละชุดการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 8)  
ตารางที่ 8 เปอร์เซ็นต์การกระจายความยาวปลาในการศึกษาการเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 5 นิ้วให้ได้ขนาด 7 

นิ้ว ด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาในระดับแตกต่างกัน   
 อาหารทดลอง 

ขนาดปลา อาหารโปรตีน 30 % 
(ชุดควบคุม) 

อาหารโปรตีน 30 %
เสรมิสไปรลูิน่า 20 %

น้ำมันปลา 4 % 

อาหารโปรตีน 30 %
เสรมิสไปรลูิน่า 20 %

น้ำมันปลา 6 % 

อาหารโปรตีน 30 %
เสรมิสไปรลูิน่า 20 %

น้ำมันปลา 10 % 
น้อยกว่า 6.00 นิ้ว (%)   31.67±16.07a  36.67±2.89a    40.00±5.00a   41.67±2.89a 
6.00-7.00 นิ้ว (%) 58.33±15.27a 50.00±13.23a 45.00±15.00a 41.67±10.41a 
มากกว่า 7.00 นิ้ว (%) 10.00±8.67a 13.33±10.41a 15.00±13.23a 16.67±11.55a 
หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่กำกับไว้ด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี 
              นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
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4. คุณภาพน้ำ 
 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระหว่างการทดลองมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิน้ำ 21.1-30.5 องศาเซลเซียส 
(◦ซ.) ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย 4.0-5.5 มิลลิกรัม/ลิตร (มก./ล.) ความเป็นกรดด่างของน้ำ (pH) 7.0-7.2 
ความเป็นด่างของน้ำ 100.0-110.0 มิลลิกรัม/ลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (มก./ล. ของ CaCO3) ความกระด้าง
ของน้ำ 100.0-110.0 มิลลิกรัม/ลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (มก./ล. ของ CaCO3) ปริมาณแอมโมเนียรวม 
0.003-0.049 มิลลิกรัม/ลิตร (มก./ล.) (ตารางท่ี 9) 
ตารางท่ี 9 คุณภาพน้ำในการศึกษาการเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 5 นิ้วให้ได้ขนาด 7 นิ้ว ด้วยอาหารเสริมน้ำมัน

ปลาในระดับแตกต่างกัน 

 

อาหารทดลอง 
อาหารโปรตีน  

30 % 
(ชุดควบคุม) 

อาหารโปรตีน  
30 % เสริม 

สไปรูลิน่า 20 %
น้ำมันปลา 4 % 

อาหารโปรตีน  
30 % เสริม 

สไปรูลิน่า 20 %
น้ำมันปลา 6 % 

อาหารโปรตีน  
30 % เสริม 

สไปรูลิน่า 20 % 
น้ำมันปลา 10 % 

อุณหภูมินำ้ (◦ซ.) 21.1-30.5 21.1-30.5 21.1-30.5 21.2-30.5 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 
(มก./ล.) 

4.1-5.5 4.2-5.6 4.5-5.1 4.0-5.5 

ความเป็นกรดเป็นดา่ง (pH) 7.0-7.1 7.0-7.2 7.1-7.2 7.1-7.2 
ความเป็นด่าง (มก./ล. ของ CaCO3) 100.0-110.0 100.0-110.0 100.0-110.0 100.0-110.0 
ความกระด้าง (มก./ล. ของ CaCO3) 100.0-100.0 100.0-110.0 104.0-110.0 100.0-110.0 
คาร์บอนไดออกไซด์อสิระ (มก./ล.) 1.0-1.4 1.0-1.4 1.2-1.4 1.1-1.6 
แอมโมเนียรวม (มก./ล.) 0.003-0.046 0.003-0.045 0.003-0.049 0.003-0.041 

 
5. ต้นทุนและผลตอบแทน 

5.1 ต้นทุน 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง มีต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 5,231.16, 5,293.54, 5,297.16 และ 5,304.30  

บาทต่อรุ่นตามลำดับ แบ่งออกเป็นต้นทุนผันแปรเท่ากับ 4,609.30, 4,671.68, 4,675.30 และ 4,682.44 บาท
ต่อรุ่น ตามลำดับ ต้นทุนคงที่ทุกชุดการทดลองเท่ากับ 621.86 บาท ต้นทุนการผลิตปลาขนาด 7 นิ้ว เท่ากับ 
69.72, 69.10, 67.05 และ 66.29 บาทต่อตัว ตามลำดับ (ตารางท่ี 10)   

5.2 ผลตอบแทน 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง คิดมูลค่าปลาขนาด 5-6 นิ้ว เท่ากับ 560.00, 973.33, 1,118.33 และ 1,133.33 

บาทต่อรุ่น ตามลำดับ ขนาด 6-7 นิ้ว เท่ากับ 3,486.67, 3,066.67, 2840.00 และ 2,666.67 บาทต่อรุ่น ตามลำดับ 
ขนาด 7-8 นิ้ว เท่ากับ 1,887.50, 2,558.33, 2,979.17 และ 3,333.33 บาทต่อรุ่น ตามลำดับ มูลค่ารวมเท่ากับ 
5,934.17, 6,598.33, 6,937.50 และ 7,133.33 บาทต่อรุ่น ตามลำดับ ผลกำไรสุทธิเท่ากับ 567.40, 1,168.21, 
1,503.70 และ 1,692.29 บาทต่อรุ่น ตามลำดับ (ตารางที่ 11)  
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ตารางที่ 10 ต้นทุนการเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 5 นิ้วให้ได้ขนาด 7 นิ้ว ด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาในระดับ
แตกต่างกัน 

  อาหารทดลอง 

รายการ 
อาหารโปรตีน 30 % 

(ชุดควบคุม) 
อาหารโปรตีน 30 % 
เสรมิสไปรลูิน่า 20 
%น้ำมันปลา 4 % 

อาหารโปรตีน 30 % 
เสรมิสไปรลูิน่า 20 %

น้ำมันปลา 6 % 

อาหารโปรตีน 30 % 
เสรมิสไปรลูิน่า 20 
%น้ำมันปลา 10 % 

  บาท/รุ่น % บาท/รุ่น % บาท/รุ่น % บาท/รุ่น % 
ต้นทุนผันแปร          

ค่าพันธุ์ปลา(1) 2,400.00 52.07 2,400.00 51.37 2,400.00 51.33 2,400.00 51.26 

ค่าอาหาร(2) 115.00 2.49 177.38 3.80 181 3.87 188.14 4.02 

ค่าแรงงาน(3) 548.44 11.90 548.44 11.74 548.44 11.73 548.44 11.71 

ค่ายาและสารเคมี(4) 585.00 12.69 585.00 12.52 585.00 12.51 585.00 12.49 

ค่าไฟฟ้า(5) 190.35 4.13 190.35 4.07 190.35 4.07 190.35 4.07 

ค่ากระชัง(6) 700 15.19 700 14.98 700 14.97 700 14.95 

ค่าเสียโอกาสในการลงทุน(7)  70.51 1.53 70.51 1.51 70.51 1.51 70.51 1.51 

รวมเป็นเงิน 4,609.30 100.00 4,671.68 100.00 4,675.30 100.00 4,682.44 100.00 
ต้นทุนคงที ่          

ค่าขุดบ่อ(8) 554.79 89.22 554.79 89.22 554.79 89.22 554.79 89.22 

ค่าเครื่องเตมิอากาศ(9) 55.48 8.92 55.48 8.92 55.48 8.92 55.48 8.92 

ค่าเสียโอกาสในการลงทุน(10)  11.59 1.86 11.59 1.86 11.59 1.86 11.59 1.86 
รวมเป็นเงิน 621.86 100.00 621.86 100.00 621.86 100.00 621.86 100.00 
ต้นทุนทั้งหมด 5,231.16 5,293.54 5,297.16 5,304.30 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อกระชัง(ตัว) 75.0 76.67 79.00 80.00 
ต้นทุนต่อตัว (บาท)  69.72 69.10 67.05 66.29 

หมายเหตุ คิดต้นทุนจากจำนวนปลา 80 ตัวต่อรุ่น 
              (1) ค่าพันธุ์ปลาราคาตัวละ 30.00 บาท  

(2) ค่าอาหารปลา โปรตีน 30 % กิโลกรัมละ 25.00 บาท  
(3) ค่าแรงงาน คิดจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 

(https://chiangmai.mol.go.th/) อัตราวันละ 8 ชั่วโมง คิดเป็นเงินชั่วโมงละ  40.63 บาท จำนวน 1 คน ให้
อาหารวันละ 2 นาทีต่อกระชัง เป็นเงินวันละ 3.39 บาทต่อกระชัง ระยะเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุดการทดลองคือ 
405 วัน เป็นเงิน 548.44 บาท 

(4) ค่าสารเคมีวิเคราะห์น้ำ กระชังละ 585.00 บาท 
(5) ค่าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2.35 บาท (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2562) เครื่องให้อากาศบ่อ

เลี้ยงขนาด 1.5 KW วันละ 8 ชั่วโมง ใช้งาน 60 กระชัง เป็นเงิน 0.47 บาทต่อกระชัง ระยะเวลาใช้งานคือ 405 
วัน เป็นเงิน 190.35 บาทต่อกระชัง 

(6) ค่ากระชัง ๆ ละ 700 บาท 
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(7) และ (10) ค่าเสียโอกาสในการลงทุนคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ในปี
พ.ศ. 2564 อัตราร้อยละ 1.40 บาท/ปี ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (อ้างตาม BACC. 
http://www.bacc.or.th.) 

(8) ค่าขุดบ่อขนาด 1,200 ตารางเมตร ราคา 120,000.00 บาท อายุการใช้งาน 20 ปี  แบ่งเป็นบ่อ
ละ 12 กระชัง เป็นเงินกระชังละ 1.37 บาทต่อวัน ระยะเวลาใช้งานคือ 405 วัน เป็นเงิน 554.79 บาท 

(9) ค่าปัมพ์ลมบ่อเลี้ยง ราคา 20,000.00 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี ใช้กับ  60 กระชัง เป็นเงินวัน
ละ 0.18 บาทต่อกระชัง ระยะเวลาใช้งานคือ 405 วัน เป็นเงิน 55.48 บาท 

 
ตารางที่ 11 ผลตอบแทนการเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 5 นิ้วให้ได้ขนาด 7 นิ้ว ด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาใน

ระดับแตกต่างกัน 
 อาหารทดลอง 

 
อาหารโปรตีน 30 % 

(ชุดควบคุม) 
อาหารโปรตีน 30 % 
เสริมสไปรูลนิ่า 20 
%น้ำมันปลา 4 % 

อาหารโปรตีน 30 % 
เสริมสไปรูลนิ่า 20 
%น้ำมันปลา 6 % 

อาหารโปรตีน 30 % 
เสริมสไปรูลนิ่า 20 
%น้ำมันปลา 10 % 

ขนาด 5-6 นิ้ว (บาท)        560.00      973.33    1,118.33     1,133.33  
ขนาด 6-7 นิ้ว (บาท)      3,486.67   3,066.67    2,840.00     2,666.67  
ขนาด 7-8 นิ้ว (บาท)      1,887.50   2,558.33    2,979.17     3,333.33  
รายได้รวม (บาท)      5,934.17   6,598.33    6,937.50     7,133.33  
กำไรสุทธิ (บาท)        567.40   1,168.21    1,503.70     1,692.29  

หมายเหตุ ราคาจำหน่ายปลาพลวงหินคิดตามราคาจากตลาดปลาสวยงามตลาดคำเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่  
ขนาด 3-5 นิ้ว ตัวละ 30 บาท ขนาด 6-7 นิ้ว ตัวละ 50 บาท ขนาด 7-8 นิ้ว ตัวละ 80 บาท 
 
2. การเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 7 นิ้ว ให้ได้ขนาด 10 นิ้ว 
เร ิ ่มการทดลอง ว ันท ี ่  8 ต ุลาคม 2563 ปลาม ีขนาดน ้ำหน ักเฉล ี ่ย  71.91±13.85, 

80.16±5.14,76.23±2.41 และ 74.22±1.74 กรัม ความยาวเฉลี่ย 7.37±0.03, 9.75±0.37, 9.94±0.37 และ 
7.40±0.07  นิ้ว ตามลำดับ สิ้นสุดการทดลองวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผลการเจริญเติบโตเมื่อใช้เวลาเลี้ยง
ระยะเวลา 415 วัน ดังนี้ 

 
1. การเจริญเติบโต 
 

1.1 น ้ำหนักส ุดท้าย เม ื ่อส ิ ้นส ุดการทดลอง ปลามีน ้ำหนักเฉล ี ่ยเท ่าก ับ 150.19±22.23,  

160.28±2.00, 171.19±24.26 และ 184.40±17.42 กรัม ตามลำดับ เมื่อทำการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 12) 

1.2 ความยาวสุดท้าย เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลามีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 9.69±0.62,  9.75±0.37,  

9.94±0.37 และ 10.31±0.30 นิ้ว  ตามลำดับ เมื่อทำการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 12) 
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1.3 น้ำหนักเพิ่มต่อวัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลามีน้ำหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 0.19±0.072, 
0.19±0.009, 0.23±0.61 และ 0.27±0.44 กรัมต่อวัน ตามลำดับ เมื ่อทำการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 12) 

1.4 อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลามีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะเฉลี่ย 
เท่ากับ 0.18±0.07, 0.17±0.01, 0.19±0.04 และ 0.22±0.03 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลำดับ เมื ่อทำการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 12) 

 
2. อัตราการรอด 
 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลามีอัตราการรอดเท่ากับ 82.67±3.79, 86.00±2.00,  87.67±5.13 และ
93.67±2.52 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อทำการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 25 % เพียง
ชนิดเดียว มีอัตรารอดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 25.0 %เสริมสไปรูลิน่า 
20 % น้ำมันปลา 10 % อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่แตกต่างกับปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 25.0 %
เสริมสไปรูลิน่า 20 % น้ำมันปลา 4 และ 6 % อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 
25.0 % เสริมสไปรูลิน่า 20 % น้ำมันปลา 6 และ 10 % แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) 
(ตารางที่ 12) 

 
3. การกระจายของขนาดปลา 
 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง มีการกระจายความยาวปลาความยาวน้อยกว่า 8.00 นิ้ว ในปลาที่ได้รับอาหาร
โปรตีน 25.0 % เพียงชนิดเดียวและปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 25.0 %เสริมสไปรูลิน่า 20 % น้ำมันปลา 4 % 
เท่ากับ 7.50±3.54, 5.00±0.00 เปอร์เซ็นต์ ในปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 25.0 % เสริมสไปรูลิน่า 20 % น้ำมัน
ปลา 6 และ 10 % ไม่พบปลาความยาวน้อยกว่า 8.00 นิ้ว การกระจายความยาวปลา 8.00-10.00 นิ้ว เท่ากับ 
75.00±10.00, 58.33±14.43, 61.67±20.21 และ 43.33±11.55 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทาง
สถิติ พบว่า ปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 25.0 % เพียงชนิดเดียวแตกต่างกับปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 25.0 %
เสริมสไปรูลิน่า 20 % น้ำมันปลา 10 % อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่แตกต่างกันกับปลาที่ได้รับ
อาหารโปรตีน 25.0 % เสริมสไปรูลิน่า 20 % น้ำมันปลา 4 และ 6 % อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) 
ปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 25.0 % เสริมสไปรูลิน่า 20 % น้ำมันปลา 4, 6 และ 10 % แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ความยาวมากกว่า 10.00 นิ้ว เท่ากับ 20.00±13.23, 43.33±11.55, 38.33±20.21 
และ 56.67±11.55 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 25.0 % เพียงชนิดเดียวแตกต่างกับปลาที่
ได้รับอาหารโปรตีน 25.0 % เสริมสไปรูลิน่า 20 % น้ำมันปลา 10 % อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่
แตกต่างกันกับปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 25.0 % เสริมสไปรูลิน่า 20 % น้ำมันปลา 4 และ 6 % อย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 25.0 % เสริมสไปรูลิน่า 20 % น้ำมันปลา 4, 6 และ 10 
% แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 13)  

 
 
 
 
 



49 
 

ตารางที่ 12  การเจริญเติบโตของปลาพลวงหินขนาด 7 นิ้ว ที่เลี้ยงให้ได้ขนาด 10 นิ้ว ด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลา
ในระดับแตกต่างกัน  

 

อาหารทดลอง 
อาหารโปรตีน 

25.0 %  
(ชุดควบคุม) 

อาหารโปรตีน  
25.0 % เสริม 

สไปรูลิน่า 20 %
น้ำมันปลา 4 % 

อาหารโปรตีน  
25.0 % เสริม 

สไปรูลิน่า 20 %
น้ำมันปลา 6 % 

อาหารโปรตีน  
25.0 % เสริม 

สไปรูลิน่า 20 %
น้ำมันปลา 10 % 

น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย (กรัม) 71.91±13.85 a 80.16±5.14 a 76.23±2.41 a 74.22±1.74 a 
น้ำหนักสุดท้ายเฉลีย่ (กรัม)  150.19±22.23a 160.28±2.00a 171.19±24.26a 184.40±17.42a 
ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย (น้ิว) 7.37±0.03 a 7.36±0.48 a 7.41±0.24 a 7.40±0.07 a 
ความยาวสดุท้ายเฉลี่ย (นิ้ว) 9.69±0.62 a 9.75±0.37 a 9.94±0.37 a 10.31±0.30 a 
น้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน (กรัม) 0.19±0.072 a 0.19±0.009 a 0.23±0.61 a 0.27±0.44 a 
อัตราการเจรญิเติบโตจำเพาะ
เฉลี่ยต่อวัน (%) 

0.18±0.07 a 0.17±0.01 a 0.19±0.04 a 0.22±0.03 a 

อัตรารอด (%) 82.67±3.79 a 86.00±2.00 a 87.67±5.13 ab 93.67±2.52 b 
หมายเหตุ  - ค่าเฉลี่ยที่กำกับไวด้ว้ยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญั 
                ทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
 
ตารางที่ 13 เปอร์เซ็นต์การกระจายความยาวปลาในการศึกษาการเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 7 นิ้วให้ได้ขนาด 

10 นิ้ว ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาในระดับแตกต่างกัน   
 อาหารทดลอง 

ขนาดปลา อาหารโปรตีน 25.0 % 
(ชุดควบคุม) 

อาหารโปรตีน 25.0 %
เสรมิสไปรลูิน่า 20 % 

น้ำมันปลา 4 % 

อาหารโปรตีน 25.0 %
เสรมิสไปรลูิน่า 20 % 

น้ำมันปลา 6 % 

อาหารโปรตีน 25.0 %
เสรมิสไปรลูิน่า 20 % 

น้ำมันปลา 10 % 

น้อยกว่า 8.00 นิ้ว (%)*   7.50±3.54  5.00±0.00    0.00±0.00      0.00±0.00 
8.00-10.00 นิ้ว (%) 75.00±10.00a 58.33±14.43ab 61.67±20.21ab 43.33±11.55b 
มากกว่า 10.00 นิ้ว (%) 20.00±13.23a 43.33±11.55ab 38.33±20.21ab 56.67±11.55b 
หมายเหตุ  -ค่าเฉลี่ยที่กำกับไว้ด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี 
              นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

-*ไม่มีผลวิเคราะห์ทางสถิติ 
 
4. คุณภาพน้ำ 
 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระหว่างการทดลองมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิน้ำ 21.8-31.5 องศาเซลเซียส 
(◦ซ.) ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย 3.3-5.5 มิลลิกรัม/ลิตร (มก./ล.) ความเป็นกรดด่างของน้ำ (pH) 6.8-7.2 
ความเป็นด่างของน้ำ 100.0-110.0 มิลลิกรัม/ลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (มก./ล. ของ CaCO3) ความกระด้าง
ของน้ำ 100.0-130.0 มิลลิกรัม/ลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (มก./ล. ของ CaCO3) ปริมาณแอมโมเนียรวม 
0.003-0.010 มิลลิกรัม/ลิตร (มก./ล.) (ตารางท่ี 14) 
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ตารางที่ 14 คุณภาพน้ำในการศึกษาการเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 7 นิ้วให้ได้ขนาด 10 นิ้ว ด้วยอาหารเสริม
น้ำมันปลาในระดับแตกต่างกัน 

 

อาหารทดลอง 
อาหารโปรตีน  

25 % 
(ชุดควบคุม) 

อาหารโปรตีน  
25 % เสริม 

สไปรูลิน่า 20 %
น้ำมันปลา 4 % 

อาหารโปรตีน  
25 % เสริม 

สไปรูลิน่า 20 %
น้ำมันปลา 6 % 

อาหารโปรตีน  
25 % เสริม 

สไปรูลิน่า 20 % 
น้ำมันปลา 10 % 

อุณหภูมินำ้ (◦ซ.) 21.9-31.5 21.8-31.5 21.8-31.5 21.8-31.5 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 
(มก./ล.) 

3.3-5.2 3.3-5.5 3.3-5.1 3.3-5.0 

ความเป็นกรดเป็นดา่ง (pH) 6.8-7.2 6.9-7.2 7.0-7.2 7.1-7.2 
ความเป็นด่าง (มก./ล. ของ CaCO3) 100-110 100-130 110-120 120-130 
ความกระด้าง (มก./ล. ของ CaCO3) 110-120 110-126 120-128 110-130 
คาร์บอนไดออกไซด์อสิระ (มก./ล.) 1.2-1.6 1.2-1.6 1.0-1.8 0.7-1.8 
แอมโมเนียรวม (มก./ล.) 0.003-0.010 0.003-0.010 0.003-0.010 0.003-0.010 

 
5. ต้นทุนและผลตอบแทน 

5.1 ต้นทุน 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง มีต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 8,378.57, 8,604.95, 8,608.57 และ 8,615.71 

บาทต่อรุ่นตามลำดับ แบ่งออกเป็นต้นทุนผันแปรเท่ากับ 7,743.28, 7,969.66, 7,973.28 และ 7,980.42 บาท
ต่อรุ่น ตามลำดับ ต้นทุนคงท่ีทุกชุดการทดลองเท่ากับ 635.29 บาท ต้นทุนการผลิตปลาพลวงหินขนาด 10 นิ้ว 
เท่ากับ 99.36, 98.17, 96.54 และ 90.27 บาทต่อตัว ตามลำดับ (ตารางท่ี 15)   

5.2 ผลตอบแทน 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง คิดมูลค่าปลาขนาด 7-8 นิ้ว เท่ากับ 321.00, 104.24, 0.00 และ 0.00 บาทต่อรุ่น 

ตามลำดับ ขนาด 8-10 นิ้ว เท่ากับ 15,491.67, 12,053.03, 13,554.17 และ 10,191.67 บาทต่อรุ่น ตามลำดับ ขนาด 
10-12 นิ้ว เท่ากับ 8008.00, 17512.73, 16,056.00 และ 25,392.00 บาทต่อรุ่น ตามลำดับ มูลค่ารวมเท่ากับ 
23,821.00, 29,670.00, 29,610.17 และ 35,583.67 บาทต่อรุ่น ตามลำดับ ผลกำไรสุทธิเท่ากับ 15,485.67, 
21,109.42, 21,045.91 และ 27,012.16 บาทต่อรุ่น ตามลำดับ (ตารางที่ 16)  
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ตารางที่ 15 ต้นทุนการเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 7 นิ้วให้ได้ขนาด 10 นิ้ว ด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาในระดับ
แตกต่างกัน 

  อาหารทดลอง 

รายการ 
อาหารโปรตีน 25 % 

(ชุดควบคุม) 
อาหารโปรตีน 25 % 
เสรมิสไปรลูิน่า 20 
%น้ำมันปลา 4 % 

อาหารโปรตีน 25 % 
เสรมิสไปรลูิน่า 20 %

น้ำมันปลา 6 % 

อาหารโปรตีน 25 % 
เสรมิสไปรลูิน่า 20 
%น้ำมันปลา 10 % 

  บาท/รุ่น % บาท/รุ่น % บาท/รุ่น % บาท/รุ่น % 
ต้นทุนผันแปร          

ค่าพันธุ์ปลา(1) 5,000.00 64.57 5,000.00 62.74 5,000.00 62.71 5,000.00 62.65 

ค่าอาหาร(2) 367.51 4.75 590.34 7.41 593.96 7.45 601.10 7.53 

ค่าแรงงาน(3) 561.98 7.26 561.98 7.05 561.98 7.05 561.98 7.04 

ค่ายาและสารเคมี(4) 750 9.69 750 9.41 750 9.41 750 9.40 

ค่าไฟฟ้า(5) 195.05 2.52 195.05 2.45 195.05 2.45 195.05 2.44 

ค่ากั้นคอก (6) 750 9.69 750 9.41 750 9.41 750 9.40 

ค่าเสียโอกาสในการลงทุน(6)  118.74 1.53    122.29  1.53   122.29  1.53   122.29  1.53 

รวมเป็นเงิน 7,743.28 100.00 7,969.66 100.00 7,973.28 100.00 7,980.42 100.00 
ต้นทุนคงที ่          

ค่าขุดบ่อ(7) 568.49 89.48 568.49 89.48 568.49 89.48 568.49 89.48 

ค่าเครื่องเตมิอากาศลม(8) 56.85 8.95 56.85 8.95 56.85 8.95 56.85 8.95 

ค่าเสียโอกาสในการลงทุน(9)  9.95 1.57 9.95 1.57 9.95 1.57 9.95 1.57 
รวมเป็นเงิน 635.29 100.00 635.29 100.00 635.29 100.00 635.29 100.00 
ต้นทุนทั้งหมด 8,378.57 8,604.95 8,608.57 8,615.71 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อคอก(ตัว) 82.67 86.00 87.67 93.67 
ต้นทุนต่อตัว (บาท)  99.36 98.17 96.54 90.27 

หมายเหตุ คิดต้นทุนจากจำนวนปลา 100 ตัวต่อรุ่น 
              (1) ค่าพันธุ์ปลาตัวละ 50.00 บาท  

(2) ค่าอาหารปลา โปรตีน 25 % กิโลกรัมละ 20.00 บาท  
(3) ค่าแรงงาน คิดจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 

(https://chiangmai.mol.go.th/) อัตราวันละ 8 ชั่วโมง คิดเป็นเงินชั่วโมงละ  40.63 บาท จำนวน 1 คน ให้
อาหารวันละ 2 นาทีต่อคอก เป็นเงินวันละ 3.39 บาทต่อคอก ระยะเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุดการทดลองคือ 415 
วัน เป็นเงิน 561.98 บาท 

(4) ค่าสารเคมีวิเคราะห์น้ำ คอกละ 585.00 บาท 
(5) ค่าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2.35 บาท (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2562) เครื่องให้อากาศบ่อ

เลี้ยงขนาด 1.5 KW วันละ 8 ชั่วโมง ใช้งาน 60 คอก เป็นเงิน 0.47 บาทต่อคอก ระยะเวลาใช้งานคือ 415 วัน 
เป็นเงิน 195.05 บาทต่อคอก 

(6) ค่ากั้นคอก ๆ ละ 700 บาท 
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(7) และ (10) ค่าเสียโอกาสในการลงทุนคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ในปี
พ.ศ. 2564 อัตราร้อยละ 1.40 บาท/ปี ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (อ้างตาม BACC. 
http://www.bacc.or.th.) 

(8) ค่าขุดบ่อขนาด 1,200 ตารางเมตร ราคา 120,000.00 บาท อายุการใช้งาน 20 ปี  แบ่งเป็นบ่อ
ละ 12 คอก เป็นเงินคอกละ 1.37 บาทต่อวัน ระยะเวลาใช้งานคือ 415 วัน เป็นเงิน 568.49 บาท 

(9) ค่าปัมพ์ลมบ่อเลี้ยง ราคา 20,000.00 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี ใช้กับ  60 คอก เป็นเงินวันละ 
0.18 บาทต่อคอก ระยะเวลาใช้งานคือ 415 วัน เป็นเงิน 56.85 บาท 
ตารางที่ 16 ผลตอบแทนการเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 7 นิ้วให้ได้ขนาด 10 นิ้ว ด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาใน

ระดับแตกต่างกัน 
 อาหารทดลอง 

 
อาหารโปรตีน 30 % 

(ชุดควบคุม) 
อาหารโปรตีน 30 % 
เสรมิสไปรลูิน่า 20 %

น้ำมันปลา 4 % 

อาหารโปรตีน 30 % 
เสรมิสไปรลูิน่า 20 %

น้ำมันปลา 6 % 

อาหารโปรตีน 30 % 
เสรมิสไปรลูิน่า 20 %

น้ำมันปลา 10 % 
ขนาด 7-8 นิ้ว (บาท) 321.33 104.24 0.00 0.00 
ขนาด 8-10 นิ้ว (บาท) 1,5491.67 12,053.03 13,554.17 10,191.67 
ขนาด 10-12 นิ้ว (บาท) 8,008.00 17,512.73 16,056.00 25,392.00 
รายได้รวม (บาท) 23,821.00 29,670.00 29,610.17 35,583.67 
กำไรสุทธิ (บาท) 15,485.76 21,109.42 21,045.91 27,012.16 

หมายเหตุ ราคาจำหน่ายปลาพลวงหินคิดตามราคาจากตลาดปลาสวยงามตลาดคำเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่  
ขนาด 6-7 นิ้ว ตัวละ 50 บาท ขนาด 7-8 นิ้ว ตัวละ 80 บาท ขนาด 8-10 นิ้ว ตัวละ 250 บาท 
ขนาด 10-12 นิ้ว ตัวละ 480 บาท 
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วิจารณ์ผลการศึกษา 
 

1. การศึกษาคัพภะและพัฒนาการของปลาพลวงหิน 
 

ไข่ปลาพลวงหินมีสีเหลืองถึงสีเหลืองอมส้ม เป็นไข่จมไม่ติดกับวัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไข่เฉลี่ย 
3.20±0.09 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของนิวเคลียสเฉลี่ย 2.80±0.05 มิลลิเมตร ลูกปลาฟักเป็นตัว (hatch out) ที่
อุณหภูมิน้ำระหว่าง 20.0-21.0 องศาเซลเซียส ในเวลา 96 ชั่วโมง 42 นาที ลูกปลาฟักใหม่มีลักษณะลำตัวยาว สีขาวใส ถุง
อาหารสำรองขนาดใหญ่ ลูกปลามีความยาวเหยียด 9.17 มิลลิเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางของถุงอาหารสำรอง 2.37 
มิลลิเมตร พัฒนาการของลูกปลาอายุ 1 วัน ยังคงมีถุงอาหารสำรอง (yolk sac) ปรากฏอยู่ มีขนาดความยาว
เหยียด 10.6 มิลลิเมตร เมื่ออายุ 3 วัน มีขนาดความยาวเหยียด 12.8 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิน้ำระหว่าง 19.0-22.5 
องศาเซลเซียส ปากเริ่มเปิด แต่ยังอยู่นิ่งที่พื้นน้ำ เมื่ออายุ 7 วัน ลูกปลาเริ่มว่ายขึ้นน้ำและเริ่มให้กินอาหารโดยให้     
ไรแดงขนาดเล็ก เมื่ออายุ 14 วัน มีครีบครบสมบูรณ์ทุกครีบ อายุ 4 เดือน มีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยยกเว้นสีที่พบ
มีสีเขียวบริเวณปลายครีบเท่านั้น เมื่ออายุ 1 ปี จะปรากฏแถบสีตามข้างตัว และครีบชัดเจนเหมือนพ่อแมพั่นธุ์
ทุกประการ ความยาว 11.50 ซม. น้ำหนักเฉลี่ย  52.30 กรัม โดยปรากฏแถบสีดำเริ่มจากหลังตาไปจนถึงโคน
หาง บริเวณเส้นข้างลำตัวบนเกล็ด 2 แถว เหนือแถบสีดำจะเป็นแถบสีเหลืองอ่อนบนเกล็ด 2 แถว ตั้งแต่หัวจน
จรดโคนครีบหางใต้โคนครีบหลังเหนือแถบสีเหลืองอ่อนจะมีสีน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลปนเขียวน้ำเงิน บริเวณใต้
เส้นข้างตัวมีแถบดำไปจนถึงบริเวณท้องจะมีสีขาว ครีบทุกครีบมีสีน้ำเงินปนเขียว ปากลูกปลาพลวงหินเริ่มเปิด
เมื่ออายุ 3 วัน แต่การเจริญของระบบย่อยอาหารยังไม่สมบูรณแ์ละลูกปลายังไม่กินอาหาร เมื่อายุ 7 วัน ลูกปลา
เริ่มกินอาหารสอดคล้องกับผลการศึกษาทางเนื้อเยื่อของลูกปลาพลวงหินที่พบการพัฒนาของระบบย่อยอาหาร
เริ่มสมบูรณ์ขึ้นโดยพบ Goblet cell ในลำไส้และหลอดอาหาร และพบ Gastric gland ในกระเพาะอาหาร ซึ่ง
ในปลาแต่ละชนิดจะพบการพัฒนาของ Gastric gland แตกต่างกัน เช่น ปลาช่อนพบในวันที ่ 3 หลังฟัก
ออกเป็นตัว (สุปราณีและ คณะ, 2536) ปลากะพงขาวพบในวันที่ 17 หลังจากฟักออกเป็นตัว (ชุติมา, 2561) 
การศึกษาพัฒนาการของคัพภะและพัฒนาการของลูกปลาพลวงหินครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของโกมุทและ
ปรีชา (2540) ที่ศึกษาจากปลาที่รวบรวมจากธรรมชาติแล้วนำมาเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งอุทัย
รัตน์ (2531) กล่าวว่าความรู้เกี่ยวกับการเจริญพัฒนาของคัพภะเป็นประโยชน์ต่อผู้เพาะพันธุ์ปลามาก โดยทำให้
ทราบว่าการฟักไข่ครั้งนั้น ๆ เป็นปกติหรือไม่ หากเกิดความผิดปกติ ความผิดปกตินั้น ๆ เกิดในระยะใด ก็จะทำ
ให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุได้ นอกจากนั้นการศึกษาในเรื่องนี้ยังช่วยให้ทราบระยะเวลาในการฟักที่ แนน่อน 
เป็นประโยชน์ในการวางแผนการใช้โรงเพาะฟักอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การวางแผนการอนุบาลลูกปลาในแต่
ละช่วงวัยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพัฒนาการของปลาทำให้มีอัตรารอดเพิ่มขึ้น การทดลองครั้งนี้ปลาพลวง
หินที่เพาะพันธุ์เป็นปลาที่เลี้ยงจากโรงเพาะฟักเพาะพันธุ์โดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติวางไข่ตั้งแต่เดือนตุลาคม
สิ้นสุดในเดือนมีนาคม ทั้งนีพั้ฒนาการของระบบย่อยอาหารในลูกปลาพลวงหินวัยอ่อนจากผลการศึกษาเนื้อเยื่อ
ของระบบย่อยอาหารจึงสามารถแบ่งระยะการพัฒนา ได้ 3 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 ลูกปลาพลวงหินอายุแรกฟักออกเป็นตัว-7 วัน เป็นระยะที่ลูกปลาเพิ่งฟักออกจากไข่มี
ทางเดินอาหารแบบท่อตรง และได้รับอาหารสำรองจากถุงสะสมอาหาร เป็นระยะที่ปากของลูกปลาเปิดแล้ว 
 ระยะที่ 2 ลุกปลาพลวงหินอายุ 8-20 วัน เริ่มกินอาหารจากภายนอกและอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ย่อยอาหารมีการพัฒนาเจริญมากข้ึน 
 ระยะที่ 3 ลูกปลาพลวงหินอายุ 21 วัน เป็นระยะที่ลูกปลามีอวัยวะในระบบย่อยอาหารสมบูรณ์ โดย
เริ่มพบไส้ติ่ง บริเวณทางเดินอาหารมีขนาดใหญ่ขึ้นชัดเจน 
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2. การเลี้ยงปลาพลวงหินให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาในระดับแตกต่างกัน 
 

เริ่มการทดลองเลี้ยง วันที่ 11 กันยายน 2563  ปลามีขนาดเฉลี่ย 132.60±7.20, 132.60±7.44, 
132.80±1.64 และ 132.60±1.52 กร ัม ความยาวเฉล ี ่ย  21.58±0.55, 21.58±0.88, 21.58±0.29 และ 
21.62±1.2 7 เซนติเมตร  ตามลำดับ สิ้นสุดการทดลองเลี้ยง 28 กันยายน 2564 ผลการเลี้ยงเมื่อใช้เวลาเลี้ยง
ระยะเวลา 382 วัน เมื ่อสิ ้นสุดการทดลองปลามีน้ำหนักเฉลี ่ยเท่ากับ 234.40±26.82, 233.00±26.81, 
235.15±21.80 และ 240.07±24.90 กรัม ความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 27.89±0.39, 27.89±0.39, 27.78±0.24 
และ 28.64±1.36 เซนติเมตร ปลาที่ได้รับอาหารโปรตีน 40 % เพียงชนิดเดียวมอีัตราการรอดตายต่ำที่สุด เมื่อ
นำปลาทดลองไปทำการเพาะพันธุ์เพื่อทดสอบผลของอาหารที่ให้พบว่าปลาที่ได้รับอาหารอาหารโปรตีน 40.0 
% เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 100 มลก./อาหาร 1 กก. น้ำมันปลา 6 % มีผลการเพาะพันธุ์ดีที่สุด 
สอดคล้องดังที่ วิมล (2538) กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมของพ่อแม่พันธุ์ปลา โดยเฉพาะพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยง
ในที่กักขัง ให้มีความสมบูรณ์ของน้ำเชื้อและไข่ก่อนการเพาะพันธุ์ สามารถทำได้โดยการจัดการระบบการ
เพาะเลี้ยงให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด และขุนพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารพิเศษที่มีสารอาหารที่จำเป็นต่อการ
พัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์ ดังที่ เวียง (2542) กล่าวว่าไขมันมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำในด้าน
คุณค่าโภชนาการ ด้านบทบาทและหน้าที่ในร่างกาย และด้านกระบวนการผลิตอาหาร จากการทดลองครั้งนี้
ปริมาณจำนวนไข ่และความถ่ีของวางไข่ของปลาที่ได้รับอาหารเสริมน้ำมันปลา 10 % มีมากกว่าแสดงถึงความ
สมบูรณ์ของปลามีมากกว่าสอดคล้องที่ Wootton  (1990) กล่าวว่าปริมาณความดกของไข่จะผันแปรไปตาม
ขนาด อายุ และความสมบูรณ์ของแม่ปลา การทดลองนี้เป็นการตรวจสอบพ่อแม่พันธุ์ปลาที่พร้อมวางไข่ตาม
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ต้องมีความสมบูรณ์เพศ และมีปริมาณฮอร์โมนเพศท่ีเหมาะสมจนสามารถวางไข่
ได้ ทำให้คุณภาพของไข่ และน้ำเชื้อที่ออกมาไม่แตกต่างกัน 

ในการศึกษาพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ปลาพลวงหินด้วยเครื่องมืออัลตร้าซาวนด์เนื่องจากการแยก
เพศปลาพลวงหินจากลักษณะภายนอกมีลักษณะค่อนข้างใกล้เคียงแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยทำให้มีความผิดผลาดได้
ง่าย ดังนั้นการใช้เครื่องมืออัลตร้าซาวนด์จึงเป็นอีกวิธีการที่สามารถนำมาใช้ได้และสามารถนำความรู้ครั้งนี้ไปปรบัใช้
ในปลาชนิดอ่ืนที่แยกเพศได้ยากต่อไปได้ 

สำหรับคุณภาพน้ำในการทดลองมีค่าใกล้เคียงกันเนื่องจากใช้น้ำจากแหล่งเดียวกัน และถือว่ามี
ความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำตามที่ไมตรีและจารุวรรณ (2528), ภาณุและคณะ (2539), มั่นสินและ
ไพพรรณ (2544) และกรมควบคุมมลพิษ (2546) รายงานไว้ ทั้งนี้อุณหภูมิของน้ำในการทดลองนี้มีค่าอุณหภูมิของน้ำ
สูงกว่าในแหล่งอาศัยในธรรมชาติเนื่องจากเป็นการเลี้ยงในบ่อดินซึ่งอยู่กลางแจ้ง จากการทดลองพบว่าปลาสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ในการเพาะพันธุ์ซึ่งใช้วิธีเลียนแบบธรรมชาติต้องนำปลาไปเพาะพันธุ์ในโรงเพาะฟักซึ่งไม่อยู่
กลางแจ้งจึงควรศึกษาความแตกต่างของคุณภาพน้ำในโรงเพาะฟักและบ่อดินเพ่ิมเติมต่อไป 

 
3. การเลี้ยงปลาพลวงหินขนาดตลาดด้วยอาหารเสริมน้ำมันปลาในระดับแตกต่างกัน 

3.1 การเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 5 นิ้วให้ได้ขนาด 7 นิ้ว  
เริ ่มการทดลองวันที ่ 16 ตุลาคม 2563 ปลามีน้ำหนักเฉลี ่ย 24.00±3.80, 24.00±2.31, 

24.00±3.09 และ 23.60±2.55 กรัม ความยาวเฉลี ่ย 12.82±0.58, 12.53±0.22, 12.55±0.64 และ 
12.63±0.71 เซนติเมตร ตามลำดับ สิ้นสุดการทดลองวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผลการเจริญเติบโตเมื่อใช้
เวลาเลี้ยงระยะเวลา 415 วัน มีน้ำหนักเฉลี่ย 42.70±1.39, 43.25±2.93, 44.55±6.84 และ 45.13±5.26 กรัม 
ความยาวเฉลี่ย 6.13±0.23, 6.31±0.12, 6.18±0.33 และ 6.19±0.16 นิ้ว มีอัตรารอดตายร้อยละ 93.75±2.17, 
95.83±3.82, 95.83±3.82 และ 100.00±0.00 โดยการเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตีน 25 
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% เสริมสาหร่ายสไปรูไลน่า 20 % น้ำมันปลา 10 % มีอัตรารอดตายสุงสุด ให้ผลการเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 5 นิ้วให้
ได้ขนาด 7 นิ้วที่ดีที่สุด 

3.2 การเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 7 นิ้วให้ได้ขนาด 10 นิ้ว  
เร ิ ่มการทดลอง ว ันท ี ่  8 ต ุลาคม 2563 ปลาม ีขนาดน ้ำหน ักเฉล ี ่ย  71.91±13.85, 

80.16±5.14,76.23±2.41 และ 74.22±1.74 กรัม ความยาวเฉลี่ย 18.14±1.13, 18.94±0.33, 18.49±0.37 
และ 18.50±0.12 เซนติเมตร ตามลำดับ สิ้นสุดการทดลองวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผลการเจริญเติบโตเมื่อ
ใช้เวลาเลี ้ยงระยะเวลา 405 วัน150.19±22.23, 160.28±2.00, 171.19±24.26 และ 184.40±17.42 กรัม 
ความยาว 9.69±0.62, 9.75±0.37, 9.94±0.37 และ 10.31±0.30 นิ ้ว มีอัตรารอดตายร้อยละ 82.67±3.79,  

86.00±2.00, 87.67±5.13 และ 93.67±2.52  โดยการเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตีน 25 
% เสริมสาหร่ายสไปรูไลน่า 20 % น้ำมันปลา 10 % มีอัตรารอดตายสุงสุดให้ผลการเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 7 นิ้วให้ได้
ขนาด 10 นิ้วที่ดีที่สุด 

การทดลองเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 5-7 นิ้ว ด้วยอาหารระดับโปรตีน 25-30 เปอร์เซ็นต์ เสริมน้ำมัน
ปลาในระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ มีผลของอัตราการรอดดีที่สุดได้ปลาขนาดความยาวดีที่สุดโดยที่ปลามีขนาด
น้ำหนักใกล้เคียงกัน ซึ่งน้ำมันปลาเป็นแหล่งของกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากเป็นกรดไขมนัที่
จำเป็น (essential fatty acids หรือ EFA) ที่สัตว์น้ำไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น 
ปริมาณไขมันในอาหารควรสัมพันธ์กับปริมาณโปรตีน และสารอาหารอ่ืน ๆ (ธนาภรณ์, 2557) ทั้งนี้ระดับไขมัน
ที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาแต่ละชนิดมีความแตกต่างต่างกัน ในการศึกษาของ วุฒิพรและคณะ (2541) 
พบว่าปลากดเหลืองที่ได้รับอาหารโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 22 เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มของการเจริญเติบโต 
และประสิทธิภาพในการใช้อาหารดีกว่าปลาที่ได้รับอาหารที่มีไขมันในระดับต่ำกว่าเพราะปลาจะใช้โปรตีน
สําหรับการเจริญเติบโตและใช้ไขมันเป็นแหล่งของพลังงานได้อย่างเต็มที ในการศึกษาของสุดารัตน์และคณะ 
(2551) ที่ศึกษาการเลี้ยงปลาหมอโดยอาหารที่ใช้ไขมันจากน้ำมันหมู ปลาทูน่า มะพร้าว ข้าวโพด และถ่ัวเหลือง 
เป็นแหล่งของไขมันในสูตรอาหารพบมีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันเมื่ออาหารมีระดับโปรตีนประมาณ 45 

เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้การใช้ประโยชน์ของอาหารกลุ่มไขมันได้แก่ นํ้ามันปลา นํ้ามันผสมนํ้ามันหมึก และนํ้ามันถั่ว
เหลือง ยังมีการใช้ในการกระตุ้นความอยากกินอาหารของสัตว์น้ำ เช่นในหอยหวาน Babylonia areolata () 
ได้เช่นกัน (อนงค ์และคณะ, 2553) ดังนั้นจาการทดลองเลี้ยงปลาพลวงหินที่เสริมน้ำมันปลาจึงอาจเป็นการช่วย
กระตุ้นการกินอาหารของปลาได้ด้วยจึงควรมีการศึกษาต่อไป 

สำหรับคุณภาพน้ำในการทดลองมีค่าใกล้เคียงกันเนื่องจากใช้น้ำจากแหล่งเดียวกัน และถือว่ามี
ความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำตามที่ไมตรีและจารุวรรณ (2528), ภาณุและคณะ (2539), มั่นสินและ
ไพพรรณ (2544) และกรมควบคุมมลพิษ (2546) รายงานไว้ ทั้งนี้อุณหภูมิของน้ำในการทดลองนี้มีค่าอุณหภูมิของน้ำ
สูงกว่าในแหล่งอาศัยในธรรมชาติเนื่องจากเป็นการเลี้ยงในบ่อดินซึ่งอยู่กลางแจ้ง จากการทดลองพบว่าปลาสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้ 
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สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาการเพาะเลี้ยงปลาพลวงหินเชิงพาณิชย์สรุปได้ดังนี้  
1. ไข่ปลาพลวงหินมีสีเหลืองถึงสีเหลืองอมส้ม เป็นไข่จมไม่ติดกับวัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไข่เฉลี่ย 

3.20±0.09 มิลลิเมตร ลูกปลาฟักเป็นตัว (hatch out) ที่อุณหภูมิน้ำระหว่าง 20.0-21.0 องศาเซลเซียส ในเวลา 96 ชั่วโมง 42 
นาที ลูกปลาฟักใหม่มีความยาวเหยียด 9.17 มิลลิเมตร ลูกปลาเริ่มกินอาหารเมื่ออายุ 7 วัน อายุ 14 วัน มีครีบครบ
สมบูรณ์ทุกครีบ อายุ  4  เดือน มีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยทุกประการยกเว้นสี อายุ 1 ปี ปรากฏแถบสีตามข้าง
ตัว และครีบชัดเจนเหมือนพ่อแม่พันธุ์ทุกประการ มีความยาว 11.50 ซม. น้ำหนักเฉลี่ย  52.30 กรัม 

2. ปลาที่ได้รับอาหารอาหารโปรตีน 40.0 % เสริมวิตามินอี 0.2 % แอสตาแซนทิน 100 มลก./
อาหาร 1 กก. น้ำมันปลา 6 % มีผลการเพาะพันธุ์ดีที่สุดเมื่อพิจารณาจากอัตราการวางไข่ อัตราการผสมติด 
อัตราการฟักและจำนวนลูกปลาต่อรุ่น 

3. การเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 5 นิ้ว ให้ได้ขนาด 7 นิ้ว ด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำระดับ
โปรตีน 30 % เสริมสาหร่ายสไปรูไลน่า 20 % น้ำมันปลา 10 % มีอัตรารอดตายสุงสุด ทำให้ได้ผลการเลี้ยงปลาพลวง
หินให้ได้ขนาด 6-7 นิ้ว ในอัตราที่ดีที่สุด การเลี้ยงปลาพลวงหินขนาด 7 นิ้วให้ได้ขนาด 10 นิ้ว ด้วยอาหารสำเร็จรูป
ชนิดเม็ดลอยน้ำระดับโปรตีน 25 % เสริมสาหร่ายสไปรูไลน่า 20 % น้ำมันปลา 10 % มีอัตรารอดตายสุงสุด ทำให้ได้ผล
การเลี้ยงปลาพลวงหินให้ได้ขนาด 10 นิ้ว ในอัตราที่ดีที่สุด การเลี้ยงปลาพลวงหินให้ได้ขนาด 7-10 นิ้ว ด้วยอาหาร
เสริมน้ำมันปลาในระดับ 10 % มีผลการเลี้ยงดีที่สุดเมื่อพิจารณาจากอัตรารอดและผลตอบแทน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. ลูกปลาพลวงหินมีพัฒนาการจนได้ขนาดที่มีสีและลายเหมือนตัวเต็มวัยในเวลานานถึง 1 ปีควร

ศึกษาวิจัยเพิ ่มเติมด้านปัจจัยอื ่นที ่จะช่วยเพิ ่มพัฒนาการและการเจริญเติบโตในช่วง 1 ปีแรก ให้มีการ
เจริญเติบโตที่ดียิ่งข้ึน เช่น ศึกษาชนิดอาหารที่เหมาะสม  

2. การเลี้ยงปลาพลวงหินเพื่อการค้าควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมด้านปัจจัย และเทคนิคการเลี้ยงให้ได้
ขนาดตลาดให้ผลตอบแทนทางการตลาดได้มากที่สุด เช่นศึกษาเก่ียวกับเพศท่ีเจริญเติบโตเร็ว  

3. การเลี้ยงปลาพลวงหินใช้เวลาในการเลี้ยงให้ได้แต่ละขนาดค่อนข้างนาน ดังนั้นการเลี้ยงจึง
อาจจะเป็นการเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอื่นที่ใช้เวลาเลี้ยงแล้วสามารถจับขายในเวลาสั้นๆ  
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