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665–1,247 เมตร ระดับทะเลปานกลาง พ้ืนที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตพ้ืนที่ป่าไม้และเขตป่าต้นน้ า แหล่ง
อาศัยตามธรรมชาติที่ส ารวจทั้งหมดเป็นแหล่งน้ าที่มีชุมชนก าหนดขอบเขตเป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ า  ปลาที่พบมี
ขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กยังไม่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์จนถึงขนาดใหญ่ ค่าดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้พบร้อย
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พลวงหินด้วยอาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ าระดับโปรตีน 30 % ผสมสาหร่ายสไปรูไลน่า 20 % มีผลการเลี้ยงได้ปลาใน
ขนาดตลาดคือ 5 นิ้ว มากกว่าที่สุด การเลี้ยงปลาพลวงหินร่วมกับปลาบึกในบ่อดินปลาทั้งสองชนิดสามารถเลี้ยง
รวมกันได้โดยใช้อาหารระดับโปรตีน 30 % ช่วยให้ประหยัดต้นทุนค่าอาหาร 
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Study on Culture of Soro Brook Carp (Neolissochilus  stracheyi Day,1871) 
for  commercial purpose 
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Abstract 

 
Study on Culture of Soro Brook Carp (Neolissochilus stracheyi Day, 1871) for commercial 

purposing was conducted to studies in natural habitats and Inland Aquaculture Research and 
Development Center Region 1 (Chiang Mai) between February 2019 to April 2020. The result 
shows that in natural habitats where located at altitudes between 665–1,247 meters on mean 
sea-level located in several watershed forest areas with a community conservation for aquatic 
animals. The fishes were found; gonadosomatic index 0.10-2.44 % and sizes at first maturity 81.5 g 
20.3 cm in male, gonadosomatic index 0.19-3.88 % and sizes at first maturity 101.5 g 21.2 cm in 
female. Experimental fish feeding with different carotenoid sources were spawning in October 
2019 to April 2020. Fishes feeding by 40% protein supplement with Astaxanthin 100 ml per 1 kg 
was the best reproductive efficiency. Fishes with floating pellet feeding by 30%protein 
supplement and 20% spirulina are the most effective fishes in the marketable size of 5 inches. 
Rearing of Soro Brook Carp and Giant Catfish in earthen pond were found that both types of fishes 
can be rear together by using 30% of protein feeding that helps to save costs. 

 
Key words:  Soro Brook Carp, Culture 
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ค ำน ำ 
 

ปลาพลวงหิน Soro Brook Carp (Neolissochilus stracheyi Day, 1871)  ทางภาคเหนือมีชื่อ
เรียกว่า ปลามุง ภาคกลางและภาคใต้เรียกว่าปลาพลวงหรือพลวงหิน เป็นปลาในตระกูล Cyprinidae ที่มี
ขนาดกลาง น ้าหนักมากท่ีสุดที่พบบริเวณถ ้าปลาจังหวัดแม่ฮ่องสอน น ้าหนัก 15-20 กิโลกรัม ความยาว 1 เมตร 
เป็นปลารสชาติดีเป็นที่นิยมรับประทานของชาวไทยภูเขา และตลาดผู้นิยมบริโภคปลาจากธรรมชาติและตลาด
ปลาสวยงาม แต่ในอดีตการจับไม่ถูกวิธี เช่น การใช้กระแสไฟฟ้าช๊อต การใช้ยาเบื่อเมาท้าให้เป็นการท้าลาย
เผ่าพันธุ์ปลาพลวงหิน ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของแหล่งน ้าจนขาดแหล่งที่เหมาะสมต่อการอาศัย
ของปลาพลวงหินท้าให้ปลาพลวงหินในธรรมชาติมีปริมาณลดลง ปัจจุบันยังพอจะพบอยู่บ้าง เช่น บริเวณถ ้า
ปลา จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือในเขตอนุรักษ์ของชุมชน นอกนั นก็จะพบได้บ้างตามล้าธารภูเขาในป่าลึก จาก
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าปลาพลวงหินจากแหล่งธรรมชาติสามารถน้ามาเลี ยงและเพาะพันธุ์ได้ประสบผลส้าเร็จ 
(โกมุท และคณะ,2540) ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) ได้ท้าการเพาะ
ขยายพันธุ์และปล่อยลูกปลาคืนสู่แหล่งน ้าธรรมชาติบนพื นที่สูงอย่างต่อเนื่องเพ่ือป้องกันไม่ให้ปลาพลวงหินสูญ
พันธุ์ไปจากแหล่งน ้าประเทศไทย 

จากจุดเด่นของปลาพลวงหินที่ได้รับความนิยมบริโภคเนื่องจากเป็นปลาจากธรรมชาติและความ
นิยมในตลาดปลาสวยงาม แต่ยังขาดข้อมูลส้าหรับการพัฒนาการเลี ยงปลาพลวงหินให้สามารถเพ่ิมผลผลิตและ
เป็นทางเลือกในการสร้างรายได้แก่เกษตรกร คณะวิจัยจึงได้วางแผนการทดลองในขั นตอนตั งแต่การศึกษา
ชีววิทยาบางประการ การแพร่กระจายพันธุ์ในธรรมชาติ การเลี ยงพ่อแม่พันธุ์ และการเลี ยงปลาขนาดตลาด 
ส้าหรับการเลี ยงพ่อแม่พันธุ์ วิมล (2538) กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมของพ่อแม่พันธุ์ปลา โดยเฉพาะพ่อแม่
พันธุ์ที่เลี ยงในที่กักขัง ให้มีความสมบูรณ์ของน ้าเชื อและไข่ก่อนการเพาะพันธุ์ สามารถท้าได้โดยการจัดการ
ระบบการเพาะเลี ยงให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด และเลี ยงพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารพิเศษที่มีสารอาหารที่
จ้าเป็นต่อการพัฒนาของเซลสืบพันธุ์ เช่นการเลี ยงสัตว์น ้าด้วยอาหารที่มีแอสตาแซนธิน เป็นองค์ประกอบ ซึ่ง
แอสตาแซนธิน เป็นสารสีจ้าพวกแคโรทีนอยด์ (carotenoid) ที่สกัดมาจากแหล่งธรรมชาติ เป็นสาร 
provitamin A มีคุณสมบัติที่สัตว์น ้าสามารถน้าไปใช้เหมือนวิตามินเอ ซึ่งมีการใช้กันแพร่หลายในการผลิต
ปลาแซลมอนเพ่ือกระตุ้นให้เนื อปลาที่เลี ยงมีสีชมพูเหมือนปลาแซลมอน ที่พบในธรรมชาติ และยังมีการใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืน เช่น เพ่ือกระตุ้นการผสมพันธุ์ การวางไข่ เพ่ิมคุณภาพของไข่ ตลอดจนเพิ่มอัตรารอดในสัตว์น ้า 
แอสตาแซนธิน มีวางจ้าหน่ายและมีความสะดวกในการใช้งาน นอกจากการใช้แอสตาแซนธินแล้วยังมีการใช้
รงควัตถุแคโรทีนอยด์ธรรมชาติคือสาหร่าย สไปรูลิน่าซึ่งสามารถเพาะเลี ยงได้ทั่วไป (ทิพย์วรรณ, 2541) 
สาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina platensis ) เป็นแหล่งของสารแคโรทีนอยด์จากธรรมชาติที่ใช้เป็นวัตถุดิบผสม
ในอาหารเลี ยงปลาเพ่ือให้มีความสมบูรณ์เพศอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถเพาะเลี ยงได้ และมีโปรตีนรวม
สูงถึง 71 เปอร์เซ็นต์ของน ้าหนักตัว ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่ส้าคัญถึง 10 ชนิด มีไขมัน 2.0-7.3 เปอร์เซ็นต์
ของน ้าหนักแห้ง เป็นชนิดกรดไขมันจ้าเป็นไม่อ่ิมตัว โดยเฉพาะกรดไอโนลิอิกซึ่งเป็นกรดไขมันชนิดที่จ้าเป็นต่อ
ปลา (ขจรเกียรติ์, 2550) ท้าให้ปลามีการเจริญเติบโตดี เช่น ปลากะรังดอกแดง (โชติและคณะ, 2548) ปลานิล
แดง (จงกล และคณะ, 2549) เป็นต้น นอกจากนี ยังประกอบด้วยรงควัตถุ ได้แก่ แคโรทีน แซนโทฟิลล์ ไฟโคไซ
ยานิน อัลโลไฟโคไซยานิน เบต้า-แคโรทีน และคลอโรฟิลล์-เอ (เจียมจิตต์, 2535; ขจรเกียรติ์, 2550) และมี
วิตามินซี วิตามินอี วิตามินบี 12 แคลเซียม-แพนโทธิเนต และแมงกานีส มีผลต่อความสมบูรณ์เพศของปลา 
ระบบสืบพันธุ์ อัตราการฟักและการพัฒนาของตัวอ่อนดีขึ น (วีรพงศ์, 2536) ปริมาณการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่ามี
หลายสัดส่วน ในสุจนีย์ และคณะ (2554) ศึกษาการเลี ยงปลาเลียหินด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลน่าใน
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สัดส่วนที่20 และ 40 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์พบว่า อาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 20 เปอร์เซ็นต์เป็น
ระดับที่เหมาะสมส้าหรับการเลี ยงปลาเลียหินเพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์  สิ่งส้าคัญอีกหนึ่งประการส้าหรับการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ควรพิจารณาคือเทคนิควิธีการเลี ยงเพ่ือพัฒนาการให้เหมาะสมกับเกษตรกรเช่นการเลี ยง
ปลาแบบรวม (polyculture) ดังที่เกรียงศักดิ์ (2560) ถือเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งในการช่วยลดต้นทุนและ ลด
ความเสี่ยงจากการได้ผลผลิตที่หลากหลาย โดยเฉพาะการเลี ยงในบ่อดินซึ่งจะมีอาหารธรรมชาติที่เกิดจาก
อินทรีย์ วัตถุแร่ธาตุ และมีการสร้างอาหารจากขบวนการสังเคราะห์แสงของแพลงค์ตอนพืช ประกอบกับสัตว์
น ้าที่ เลี ยงร่วมกันมีพฤติกรรมที่กินอาหารต่างกันและไม่ท้าร้ายกัน ช่วยให้การใช้อาหารในบ่อได้ประโยชน์สูงสุด 
และช่วยป้องกันรักษาคุณภาพน ้าที่เกิดจากเศษอาหารที่เหลือในบ่อ ส่งผลให้สัตว์มีสุขภาพที่ดีและช่วยลดต้น 
ทุนค่าอาหาร และการจัดการบ่อ 

ทั งนี องค์ความรู้จากผลการทดลองครั งนี จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเพาะเลี ยงปลา
พลวงหินเพ่ือการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ โดยข้อมูลที่ได้จากการทดลองสามารถใช้เป็นข้อมูลส้าหรับการเพาะเลี ยง
ปลาชนิดนี ให้เป็นผลส้าเร็จต่อไป และหากเพาะพันธุ์ได้ปริมาณมากก็สามารถปล่อยฟ้ืนฟูธรรมชาติ ช่วยเพ่ิม
ผลผลิตสัตว์น ้าในแหล่งน ้าเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น ้าให้มีความยั่งยืน คงความหลากหลายอันจะ
เป็นส่วนหนึ่งส้าหรับการใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื นที่สูงในด้านการสร้างรายได้ สร้างแหล่งอาหาร
โปรตีน และการอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื อกูลซึ่งกันและกัน ตลอดถึงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาพลวงหินซึ่งเป็นสัตว์น ้า
บนพื นที่สูงและเพ่ือรักษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติบนพื นที่สูง ท้าให้มีองค์
ความรู้ที่ครบถ้วนและสามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องให้สามารถน้าข้อมูลและพันธุ์ปลาที่ได้จากการ
ทดลองทั งหมดมาวางแผนการผลิต เพ่ือการพัฒนาการผลิตในเชิงพาณิชย์ ในรูปของปลาสวยงาม การผลิตปลา
เนื อส้าหรับตลาดอาหารหายากเฉพาะถิ่น ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ประจ้าท้องถิ่นประเภท
ผลิตภัณฑ์หนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) เป็นการน้ารายได้แก่ประเทศ สร้างอาชีพเพ่ิมรายได้แก่ราษฎรทั ง
ในพื นที่สูงและพื นที่ทั่วไปได้อีกทางหนึ่ง และการศึกษาการเพาะเลี ยงปลาพลวงหินในครั งนี สอดคล้องกับ
แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ  ประจ้าปี
งบประมาณ 2561 ในกรอบการวิจัย ปี 2561 ของส้านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ข้อที่ 
6 สัตว์เศรษฐกิจ 

 

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือให้ได้กระบวนการเพาะเลี ยงปลาพลวงหินเชิงพาณิชย์โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังต่อไปนี  
1. เพ่ือทราบถึงชีววิทยาบางประการและการแพร่กระจายของปลาพลวงหิน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลของอาหารต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ปลาพลวงหินที่เลี ยงในที่กักขัง 
3. เพ่ือเปรียบเทียบวิธีการเลี ยงปลาพลวงหินในรูปแบบแตกต่างกัน 
 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยแบ่งออกเป็น 4 การทดลอง ดังนี   
การทดลองที่ 1 ศึกษาชีววิทยาบางประการและการแพร่กระจายของปลาพลวงหิน 
การทดลองที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของปลาพลวงหิน 
การทดลองที ่3 ศึกษาการเลี ยงปลาพลวงหินด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสัดส่วนต่างกัน 
การทดลองที ่4 การทดลองเลี ยงปลาพลวงหินร่วมกับปลาบึกด้วยอาหารระดับโปรตีนต่างกัน 
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กำรทดลองที่ 1. ศึกษำชีววิทยำบำงประกำรและกำรแพร่กระจำยของปลำพลวงหิน 
 

1. การวางแผนการศึกษา 
วางแผนการเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาโดยใช้สวิงตักปลา, อวนลากปลาในล้าห้วย และรวบรวม

จากชาวบ้านที่จับปลาด้วยสวิงตักปลา ตุ้ม ไซ และลอบ รวบรวมเดือนละ 1 ครั ง รวมจ้านวน 12 ครั ง   
2. วิธีการศึกษา 
2.1 ศึกษาลักษณะทั่วไป เช่น ส่วนของหัว ปาก ตา เกล็ด ครีบ รูปทรงล้าตัว แล้วน้าไปประเมิน 

ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมการด้ารงชีวิตของปลา ศึกษาลักษณะอนุกรมวิธานจากลักษณะภายนอก น้า
ตัวอย่างปลาสดที่มีลักษณะภายนอกสมบรูณ์มาศึกษาลักษณะและต้าแหน่งของอวัยวะที่ส้าคัญ เก็บรักษา
ตัวอย่างด้วยฟอร์มาลีน 10 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธานตามวิธีการของ Smith (1945) 
;Day(1967) ; Rainboth (1996) และชั่งน ้าหนักตัว (weight, W) ด้วยเครื่องชั่งดิจิตอล ที่ความละเอียด 0.1 
กรัม มีหน่วยเป็นกรัม พร้อมทั งวัดขนาดความยาวล้าตัว (total length) ด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์ (vernier 
calipers) มีหน่วยเป็นเซนติเมตรที่ความละเอียด 0.1 เซนติเมตร ตามวิธีของ Hubbs and Lagler (1947) 
จัดล้าดับทางอนุกรมวิธานโดยใช้ระบบของ Nelson (1994) 

2.2 ส้ารวจแหล่งอาศัย และอาหารในธรรมชาติของปลาพลวงหิน โดยการลากอวน ทดแหและ
สอบถามชาวบ้าน ในพื นที่เดือนละ 1 ครั ง จ้านวน 12 ครั ง ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของแหล่งอาศัยของ
ปลาและคุณสมบัติของน ้าได้แก่   

- อุณหภูมิน ้า อุณหภูมิอากาศ มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า 
(Dissolved oxygen) มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยเครื่องมือวัดออกซิเจนที่ละลายในน ้า YSI รุ่น 550A  

- ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ด้วยเครื่องมือวัด pH ยี่ห้อ HACH รุ่น sension 378 
- ความเป็นด่าง (Alkalinity) ความกระด้าง (Hardness) มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรของ

แคลเซียมคาร์บอเนต คาร์บอนไดออกไซด์อิสระในน ้า (Free carbondioxide) หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรของ
แคลเซียมคาร์บอเนต ด้วยวิธีไตเตรท ตามวิธีกล่าวอ้างโดยไมตรีและจารุวรรณ (2528)  

- แอมโมเนีย (Total ammonia) มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 
ยี่ห้อ HACH รุ่น DR/4000 

2.3 ศึกษาการกระจายโครงสร้างขนาดประชากรปลา น้าข้อมูลความถี่ในการส้ารวจพบปลาในแต่
ละครั งที่ส้ารวจมาวิเคราะห์โครงสร้างและรูปแบบการกระจายของประชากรปลา เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของการแพร่กระจายน้าเสนอด้วยกราฟตามช่วงเวลาและจุดส้ารวจที่ต่างกัน 

2.4 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน ้าหนักและความยาวตัวปลา น้าตัวอย่างปลาที่จ้าแนกเพศแล้ว
มาวัดความยาวเหยียด ด้วยด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์ (vernier calipers) มีหน่วยเป็นเซนติเมตรที่ความละเอียด 
0.1 เซนติเมตร ชั่งน ้าหนักตัว (weight, W) ด้วยเครื่องชั่ง ด้วยเครื่องชั่งดิจิตอล ที่ความละเอียด 0.1 กรัมมี
หน่วยเป็นกรัม แล้วน้าข้อมูลมาหาความสัมพันธ์ของน ้าหนักและความยาวตัวปลาในรูปสมการยกก้าลังและ
สมการเส้นตรงตามวิธีการของ Lagler (1970) จากสูตร 

W = aLb 
หรือในรูปของ log W  = log a + b log L 

โดยที่ W  = น ้าหนักปลา(กรัม) 
L  = ความยาวเหยียด(ซม.) 

aและb = ค่าคงที(่constant) 
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เมื่อค้านวณได้สมการแสดงความสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ตัวก้าหนด (r
2
) แล้วท้าการตรวจสอบ

ต่อว่าสมการดังกล่าวสามารถอธิบายความผันแปรของค่าตัวแปรตาม (ค่าแกน Y) ที่ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่

อย่างไร โดยค้านวณค่า t จากสูตร t =   (n − 2) r
2  (1 − r

2
) แล้วน้าค่า t ที่ค้านวณได้ไปเปรียบเทียบกับค่า t 

ที่เปิดได้จากตาราง t - distribution ที่ t 
0.05 

(n − 2) ถ้าค่า t ที่ค้านวณได้มีค่ามากกว่าค่า t ที่เปิดจากตาราง 

แสดงว่าเส้นสมการแสดงความสัมพันธ์มีความเชื่อมั่นในการอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ  

2.5 ศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศและสัดส่วนเพศ โดยน้าตัวอย่างปลามาศึกษาลักษณะ
ภายนอก เช่น รูปร่างล้าตัวรวมถึงสีช่องเพศ ความอ่อนแข็งของท้อง ตลอดจนการบีบและรีดท้องเบาๆ เป็นต้น 
โดยการสังเกต ลักษณะภายนอกและภายอวัยวะในตามวิธีของ Nikolsky (1963)  

2.6 ศึกษาฤดูวางไข่และขนาดปลาเมื่อแรกเริ่มเจริญพันธุ์ โดยการประเมินช่วงเวลาของการผสม
พันธุ์วางไข่จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ในรอบปี จากการตรวจสอบระยะเจริญ
พันธุ์ (maturity stage) ค่าดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ (gonadosomatic index, GSI) มาประเมิน
ร่วมกันดังนี   

2.6.1 การตรวจสอบระยะเจริญพันธุ์ (maturity stage) ด้วยตาเปล่าน้าตัวอย่างปลามาผ่าท้อง
เพ่ือตรวจสอบและจ้าแนก ระยะการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์โดย ยึดหลักการจ้าแนกขั นตอน  การพัฒนาของ
อวัยวะสืบพันธุ์ เป็น 6 ระยะ ตามวิธีของ Nikolsky (1963) ดังนี   

ระยะที่ 1 ระยะก่อนเจริญพันธุ์ (immature stage) ปลาอายุน้อยไม่เคยเข้าสู่วงจรเจริญพันธุ์ 
อวัยวะสืบพันธุ์มีขนาดเล็กมาก  

ระยะที่ 2 ระยะพักตัว (resting stage) อวัยวะสืบพันธุ์ ยังไม่มีการพัฒนามากนัก ขนาดไข่ไม่
สามารถแยกได้ด้วยตาเปล่า อัณฑะเป็นสีชมพู  

ระยะที่ 3 ระยะเริ่มเจริญพันธุ์ (maturation stage) ขนาดอวัยวะสืบพันธุ์เพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็ว 
เห็นรังไข่และเม็ดไข่ได้ชัดเจน อัณฑะเป็นสีชมพูทึบ  

ระยะที่ 4 ระยะเจริญพันธุ์ (maturity stage) อวัยวะสืบพันธุ์มีน ้าหนักมากที่สุด ไข่และน ้าเชื อ
สมบูรณ์ แต่ยังรีดเบาๆไม่ ออก  

ระยะที่ 5 ระยะสืบพันธุ์ (reproduction stage) อวัยวะสืบพันธุ์มีความสมบูรณ์เต็มที่เมื่อบีบที่
ท้องเบาๆ จะมีไข่หรือน ้าเชื อไหลออกมาเป็นระยะ  

ระยะที่ 6 ระยะผสมพันธุ์วางไข่แล้ว (spent stage) เป็นระยะที่ได้ผ่านการผสมพันธุ์วางไข่แล้ว รู
เปิดของช่อง เพศแดง ถุงไข่และถุงน ้าเชื อสลาย อาจจะเหลือไข่และน ้าเชื อ อยู่บ้างเล็กน้อย่  

2.6.2 การตรวจสอบค่าดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ (gonadosomatic index; GSI) 
โดยการน้าตัวอย่างปลามาชั่งน ้าหนัก ผ่าท้องแยกอวัยวะสืบพันธุ์ออกมาชั่งน ้าหนักด้วยเครื่องชั่งแบบละเอียดมี
หน่วยเป็น 0.01 กรัม แล้วน้ามาหาค่าดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ ตามวิธีการของ Benfey and 
Sutterlin (1984) จากสูตร  

GSI =            น ้าหนักอวัยวะสืบพันธุ์ของปลา        X 100  
             

              (น ้าหนักตัวปลา - น ้าหนักอวัยวะสืบพันธุ์)  
2.6.3 การตรวจสอบขนาดปลาเมื่อแรกเริ่มเจริญพันธุ์ น้าข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบระยะการ

พัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ในแต่ละเดือนมาพิจารณาเพื่อหาขนาดแรกเริ่มเจริญพันธุ์ โดยใช้ หลักการพิจารณาว่า 
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ขนาดที่เล็กที่สุดที่พบว่าอวัยวะสืบพันธุ์มีการพัฒนา ถึงระยะสืบพันธุ์ (Reproduction stage) ตามวิธีของ 
Nikolsky (1963)  

2.7 ศึกษาความดกไข่ น้าตัวอย่างปลาที่มีไข่แก่มาชั่งน ้าหนักและวัดความยาวเหยียดรายตัว ผ่าท้องน้า
รังไข่มาชั่งน ้าหนักและเก็บ รักษาไว้ในน ้ายา Gilson’s fluid แล้วนับจ้านวนไข่ ด้วยวิธี subsampling by 
weight โดยการชั่งรังไข่ทั งหมด แล้วสุ่มย่อยด้วยน ้าหนักมานับจ้านวนไข่ตรงบริเวณส่วนต้น ส่วนกลาง และ
ส่วนปลายของรังไข่ แล้วจึงค้านวณหาความดกไข่ต่อน ้าหนักตัว (relative fecundity) หน่วยเป็นฟองต่อกิโลกรัม 
ตามวิธีการของ Fornies et al (2001)  

 
กำรทดลองที่ 2. ศึกษำประสิทธิภำพกำรสืบพันธุ์ของปลำพลวงหิน 

1. กำรวำงแผนกำรทดลอง  
1.1 แผนการทดลอง  
ศึกษาประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ปลาพลวงหินที่เพาะพันธุ์ในตู้กระจกโดยการให้อาหาร

ส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าโปรตีน 40 % ทีเ่สริมรงควัตถุแคโรทีนอยด์แตกต่างกัน 2 แหล่ง คือสาหร่ายสไปรูลินา
(Spirulina)  และแอสตาแซนทิน  (Astaxanthin)  วางแผนการทดลองแบบสุ ่มตลอด (completely 
randomized design,  CRD) แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลอง (treatment) ชุดการทดลองละ 12 
ซ า้ (replication) ดังนี   

ชุดการทดลองที่ 1 อาหารส้าเร็จรูปไม่เสริมรงควัตถุ (ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองที่ 2 อาหารส้าเร็จรูปผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด 200 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม  
ชุดการทดลองที่ 3 อาหารส้าเร็จรูปผสมแอสตาแซนทิน 100 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม   

1.2 การเตรียมตู้ทดลอง  
ใช้ตู้กระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร รวมทั งสิ น 36 ตู้ เติมน ้าในตู้ให้ได้ระดับ 40 เซนติเมตร ติดตั ง

อุปกรณ์ให้อากาศ และจัดสภาพตู้โดยใช้หินแม่น ้าใส่เต็มพื นตู้หนา 3 เซนติเมตร รวมทั งจัดปริมาตรน ้าและการ
เปลี่ยนถ่ายน ้าในตู้ทดลองออกร้อยละ 75 ของปริมาตรน ้าในตู้สัปดาห์ละครั งให้เหมือนกันทุกตู้ (ภาพที่ 1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 1 ตู้ทดลองในการศึกษาประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของปลาพลวงหิน 
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1.3 การเตรียมปลาทดลอง 
พ่อแม่พันธุ์ปลาพลวงหิน มีอายุ 3 ปีขึ นไป พ่อพันธุ์มีขนาดความยาว 25.0 -32.5 เซนติเมตร น ้าหนัก 

233-375 กรัม เพศเมียมีขนาดความยาว 27.0-36.5 เซนติเมตร น ้าหนัก 211-512 กรัม เริ่มการทดลองวันที่ 
14 มีนาคม 2562 สุ่มพ่อแม่พันธุ์ลงเลี ยงในตู้กระจกตามแผนการทดลองจ้านวนซ ้าละ 1 คู่ รวมทั งสิ น 72 ตัว 
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ยน ้าหนักและความยาวเริ่มต้นของพ่อแม่พันธุ์ปลาพบว่า
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญ (P<0.05) (ตารางที ่1)  
 

ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ยความยาวและน ้าหนักเริ่มต้นของพ่อแม่พันธุ์ปลาพลวงหินที่เลี ยงด้วยอาหารปลาเสริมรงค 
วัตถุแคโรทีนอยด์แตกต่างกัน 

 ชุดการทดลอง 

 
1 2 3 

ความยาวแม่พันธุ์ (เซนติเมตร) 31.5±2.02a 31.8±1.95a 31.6±3.21a 
น ้าหนักแม่พันธุ์ (กรัม) 331.1±73.10a 363.5±66.74a 343.1±89.37a 
ความยาวพ่อพันธุ์(เซนติเมตร) 29.9±2.44a 30.2±2.02a 29.3±1.86a 
น ้าหนักพ่อพันธุ์(กรัม) 314.0±64.47a 307.7±61.39a 284.7±31.11a 
หมำยเหตุ  อักษรก้ากับท่ีต่างกันในแนวนอน แสดงความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) ระหว่างชุดการทดลอง 

1.4 การเตรียมอาหารทดลอง 
เตรียมอาหารทดลองสัปดาห์ละ 1 ครั ง โดยใช้อาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้า โปรตีน 40 % อาหาร

เสริมรงควัตถุแคโรทีนอยด์จากธรรมชาติคือสาหร่ายสไปรูลิน่าสด 200 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ผึ่งอาหารให้
แห้งแล้วน้าอาหารมาคลุกน ้ามันปลา 4 % น้าไปผึ่งลมให้อาหารแห้ง 1 วันจึงน้ามาใช้ และอาหารเสริมรงควัตถุ
แคโรทีนอยด์สังเคราะห์คือแอสตาแซนทิน 100 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม แล้วน้าอาหารมาคลุกน ้ามันปลา 
4 % ผึ่งลม 1 วัน ให้อาหารแห้งจึงน้ามาใช้ (ภาพที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 2  อาหารทดลองเลี ยงปลาพลวงหิน เพ่ือการศึกษาประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ 

2. วิธีด ำเนินกำร  
 2.1 อาหารและการให้อาหาร  

ให้อาหารปลาทดลองวันละ 2 ครั ง เวลา 09.00 น และ 16.00 น. ในปริมาณให้กินจนอ่ิมทุกวัน ในช่วง
ก่อนการเพาะพันธุ์ 6 เดือนและช่วงเพาะพันธุ์ 6 เดือน รวมเวลาให้อาหารทดลอง จ้านวน 12 เดือน ครั ง เริ่ม
ทดลองวันที่ 14 มีนาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563  

ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่  2 ชุดการทดลองที่ 3 
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2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ตรวจสอบการเพาะพันธุ์โดยการเฝ้าสังเกตเพ่ือติดตามการแสดงอาการเข้าคู่ผสมพันธุ์วางไข่ของปลา

ทดลองทุกวันในเวลา 06.00 น. เมื่อพบการวางไข่น้าพ่อแม่พันธุ์ออกมารีดไข่ผสมเทียมและน้าไปเข้าระบบฟัก  
บันทึกวันที่พบการวางไข่ จ้านวนไข่ สุ่มนับจ้านวนไข่ดีและไข่เสียเพื่อหาค่าอัตราการปฏิสนธิ และนับจ้านวนลูก
ปลาที่ฟักออกเป็นตัวเพ่ือน้าไปหาค่าอัตราการฟักตามวิธีการของอุทัยรัตน์ (2531) เมื่อสิ นสุดการทดลองบันทึก
จ้านวนปลาที่วางไข่หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ จ้านวนครั งที่ปลาวางไข่ และความดกไข่ต่อน ้าหนักตัว (relative 
fecundity) หน่วยเป็นฟองต่อกิโลกรัม ตามวิธีการของ Fornies et al (2001)  

2.3 การวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
2.3.1 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทุกวัน เวลา 06.00 น. ได้แก่ อุณหภูมิน ้า (องศาเซลเซียส)แล 

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า (มิลลิกรัมต่อลิตร) ด้วยเครื่องมือวัดออกซิเจนที่ละลายในน ้า YSI รุ่น 550A 
2.3.2 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเดือนละ 1 ครั ง เวลา 09.00 น. ดังนี  
- ความเป็นกรดเป็นด่าง ด้วยเครื่องมือวัด pH ยี่ห้อ HACH รุ่น sension 378 
- ความเป็นด่าง ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต) คาร์บอนไดออกไซด์

อิสระในน ้า (มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต) ด้วยวิธีไตเตรท ตามวิธีของไมตรีและจารุวรรณ (2528)  
- แอมโมเนีย (มิลลิกรัมต่อลิตร) ด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ยี่ห้อ HACH รุ่น DR/4000 

 
3.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล   

น้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการวางไข่ของแม่ปลาในชุดการ
ทดลองข้อมูลเปอร์เซ็นต์และสัดส่วนท้าการแปลงข้อมูลก่อนการวิเคราะห์เพ่ือให้ข้อมูลมีการกระจายเป็นแบบปกติ 
(normal distribution) ด้วยวิธี angular transformation ก่อนน้ามาวิเคราะห์ตามความแปรปรวนและ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan,s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นตโ์ดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล (กัลยา, 2543)  
 

กำรทดลองที่ 3. กำรเลี้ยงปลำพลวงหินด้วยอำหำรผสมสำหร่ำยสไปรูลิน่ำสัดส่วนต่ำงกัน 

1. กำรวำงแผนกำรทดลอง  
วางแผนการทดลองแบบ CRD (completely randomized design)  ประกอบด้วย  3  ชุดการ

ทดลอง ๆ ละ  4  ซ ้า  ทดลองเลี ยงด้วยอาหารระดับโปรตีนต่างกันดังนี  
ชุดการทดลองที่ 1 เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30 %  
ชุดการทดลองที่ 2 เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30 % ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด 20 %  
ชุดการทดลองที่ 3 เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30 % ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด 40 %              
 
 2. วิธีกำรทดลอง 

1.  บ่อทดลอง 
-  เตรียมบ่อพลาสติกขนาด 300 ลิตร จ้านวน 12 บ่อ (ภาพท่ี 3 ) 

     -  ติดตั งเครื่องเพ่ิมออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ให้อากาศ และหัวทรายบ่อละ 2 หัว 
     -  ใช้ระบบเปิดน ้าไหลผ่านตลอดอัตราการไหลของน ้า 6 ลิตร ต่อนาที ควบคุมและตรวจสอบอัตรา

การไหลของน ้าทุกวัน  
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ภำพที่ 3 สภาพบ่อทดลองเลี ยงปลาพลวงหินด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสัดส่วนต่างกัน 

2.  ปลาทดลอง 
       ปลาพลวงหินที่ได้จากการเพาะพันธุ์ขนาด 2-3 นิ ว มีอายุ 120 วัน สุ่มลูกปลาลงบ่อทดลองอัตรา
บ่อละ 30 ตัว รวมจ้านวนปลาที่ใช้ในการทดลองทั งสิ น 360 ตัว เลี ยงด้วยอาหารตามแผนการทดลองจนถึง
ขนาด 5-7 นิ ว  
                   3.  การเตรียมอาหารทดลอง 

เตรียมอาหารทดลองสัปดาห์ละ 1 ครั ง โดยใช้อาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30 % 
ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด 20 % ของน ้าหนักอาหาร(สาหร่ายสไปรูลิน่าสด 200 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม) ผึ่ง
อาหารให้แห้งแล้วน้าอาหารมาคลุกน ้ามันปลา 4 % น้าไปผึ่งลมให้อาหารแห้ง 1 วันจึงน้ามาใช้ และใช้อาหาร
ส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30 % ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด 40 % (สาหร่ายสไปรูลิน่าสด 400 กรัม
ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม) ผึ่งอาหารให้แห้งแล้วน้าอาหารมาคลุกน ้ามันปลา 4 % น้าไปผึ่งลมให้อาหารแห้ง 1 วัน
จึงน้ามาใช้ (ภาพที่4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 4 อาหารทดลองในการศึกษาการเลี ยงปลาพลวงหินด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสัดส่วนต่างกัน 

ชุดการทดลองที่ 1 
 

ชุดการทดลองที่ 2 
 

ชุดการทดลองที่ 3 
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4. การจัดการทดลอง 
       4.1 ให้อาหารตามแผนการทดลอง ให้อาหารในปริมาณให้กินจนอ่ิม แบ่งใหว้ันละ 2 ครั ง เวลา  
09.00 และ 15.00 น. (สังเกตการกินอาหารของปลาทดลองหลังจากเริ่มให้อาหาร 15 นาที) 

4.2 การเก็บข้อมูล โดยวัดความยาวและชั่งน ้าหนักตัวด้วยการสุ่มตัวอย่างจ้านวน 20 ตัวต่อบ่อ 
เดือนละ 1 ครั ง   
       4.3  การวิเคราะห์คุณภาพน ้า  ดังนี  

- อุณหภูมิน ้า อุณหภูมิอากาศ มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า มี
หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยเครื่องวัดออกซิเจนที่ละลายในน ้า YSI รุ่น 550A  

- ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ด้วยเครื่องมือวัด pH ยี่ห้อ HACH รุ่น sension 378 
- ความเป็นด่าง ความกระด้าง มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต 

คาร์บอนไดออกไซด์อิสระในน ้า หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต ด้วยวิธีไตเตรท ตามวิธี
กล่าวอ้างโดยไมตรีและจารุวรรณ (2528)  

- แอมโมเนียรวม มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ยี่ห้อ HACH รุ่น 
DR/4000 
               5.  การวิเคราะห์ข้อมูล     

เมื่อสิ นสุดการทดลองน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ตามวิธีที่กล่าวอ้างใน  Hepher (1988)  ดังนี  
                 5.1  น ้าหนักเพ่ิมต่อวัน (daily weight gain, DWG; กรัม/วัน) 

= 
น ้าหนักปลาเมื่อสิ นสุดการทดลอง - น ้าหนักปลาเริ่มต้น 

ระยะเวลาทดลอง 
     5.2  ความยาวเพ่ิมต่อวัน (daily lenght gain, DLG; เซนติเมตร/วัน) 

= 
ความยาวปลาเมื่อสิ นสุดการทดลอง – ความยาวปลาเริ่มต้น 

ระยะเวลาทดลอง 
 5.3 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (specific growth rate, SGR; เปอร์เซ็นต์/วัน)   

 = 
ln(น ้าหนักปลาสิ นสุดการทดลอง) – ln(น ้าหนักปลาเริ่มต้น) 

x 100 
ระยะเวลาทดลอง 

       5.4 อัตรารอด (survival  rate, เปอร์เซ็นต์)   

= 
จ้านวนปลาเมื่อสิ นสุดการทดลอง    

x 100 
จ้านวนปลาเริ่มต้น 

 5.5 การกระจายของขนาดความยาวปลา (size distribution) 
เมื่อสิ นสุดการทดลองน้าข้อมูลความยาวเหยียดของปลา มาแจกแจงความถี่เป็นช่วงในแต่ละ

ขนาดความยาวเพื่อหาค่าร้อยละ และเปรียบเทียบสัดส่วนของช่วงความยาวของชุดการทดลอง  
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กำรทดลองที่ 4.  กำรเลี้ยงปลำพลวงหินร่วมกับปลำบึกด้วยอำหำรระดับโปรตีนต่ำงกัน 
 

1. กำรวำงแผนกำรทดลอง  
 

วางแผนการทดลองแบบ CRD (completely randomized design) ประกอบด้วย 3 ชุดการ
ทดลอง ๆ ละ  4  ซ ้า ทดลองเลี ยงด้วยอาหารระดับโปรตีนต่างกันดังนี  
ชุดการทดลองที่ 1  อาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30%  
ชุดการทดลองที่ 2  อาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 35% 

           ชุดการทดลองที่ 3  อาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 40% 
 
2. วิธีกำรทดลอง 
 

1. ปลาทดลอง ปล่อยปลาอัตราความหนาแน่น 2.2 ตัวต่อตารางเมตร ปลาบึกใช้ปลาที่มีขนาด 2-3 
นิ ว สัดส่วนปลาพลวงหิน 10 ตัว : ปลาบึก 1 ตัว ใช้ปลาบึกคอกละ 20 ตัว ปลาพลวงหินคอกละ 200 ตัว ปลา
พลวงหินเตรียมพันธุ์ปลาทดลองจากการเพาะพันธุ์ปลาในเดือนมกราคม 2562  ปลาบึกเตรียมพันธุ์ปลาทดลอง
จากการเพาะพันธุ์ปลาในเดือนมิถุนายน 2562  

2. บ่อทดลอง ใช้บ่อดินขนาด 1,200 ตารางเมตร จ้านวน 1 บ่อแต่ละบ่อกั นคอก จ้านวน 12 คอกๆ 
ละ 100 ตารางเมตร (ภาพท่ี 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 5 สภาพบ่อทดลองเลี ยงปลาพลวงหินร่วมกับปลาบึกด้วยอาหารระดับโปรตีนต่างกัน 
 
3. การจัดการทดลอง 
3.1 การรวมรวมข้อมูล สุ่มปลาบึกและปลาพลวงหินที่ได้เตรียมไว้ จ้านวน 30 ตัว เพ่ือชั่งวัด

น ้าหนักและขนาดเริ่มต้นทดลอง จากนั นจึงท้าการนับปลาลงเลี ยงในบ่อที่เตรียมไว้ ในระหว่างทดลองสุ่มชั่งวัด
ปลาพลวงหินจ้านวน 30 ตัว ปลาบึกจ้านวน 20 ตัวต่อซ ้า ทุกเดือนและบันทึกจ้านวนปลาที่ตายทุกครั ง เมื่อ
สิ นสุดการทดลองชั่งน ้าหนักและวัดความยาวปลาทุกตัว 

3.2 อาหารทดลอง ใช้อาหารส้าเร็จรูประดับโปรตีน 30, 35, 40 % ชนิดเม็ดลอยน ้า ให้อาหาร
ปลาทดลองโดยให้กินจนอิ่มวันละ 2 ครั ง เวลา 09.00 น และ 16.00  น.   

4. การวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
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4.1 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทุกวัน เวลา 06.00 น. ได้แก่ อุณหภูมิน ้า มีหน่วยเป็นองศา
เซลเซียส และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยเครื่องมือวัดออกซิเจนที่
ละลายในน ้า YSI รุ่น 550A 

4.2 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเดือนละ 1 ครั ง เวลา 09.00 น. ดังนี  
- ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ด้วยเครื่องวัด pH ยี่ห้อ HACH รุ่น sension 378 
- ความเป็นด่าง ความกระด้าง มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต 

คาร์บอนไดออกไซด์อิสระในน ้า หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต ด้วยวิธีไตเตรท ตามวิธี
กล่าวอ้างโดยไมตรีและจารุวรรณ (2528)  

- แอมโมเนียรวม มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ยี่ห้อ HACH รุ่น 
DR/4000 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล     
เมื่อสิ นสุดการทดลองน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ตามวิธีที่กล่าวอ้างใน  Hepher (1988)  ดังนี  
1. น ้าหนักเพ่ิมต่อวัน (daily weight gain, DWG; กรัม/วัน) 

= 
น ้าหนักปลาเมื่อสิ นสุดการทดลอง - น ้าหนักปลาเริ่มต้น 

ระยะเวลาทดลอง 
2.  ความยาวเพ่ิมต่อวัน (daily lenght gain, DLG; เซนติเมตร/วัน) 

= 
ความยาวปลาเมื่อสิ นสุดการทดลอง – ความยาวปลาเริ่มต้น 

ระยะเวลาทดลอง 

3. อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (specific growth rate, SGR; เปอร์เซ็นต์/วัน)   

 = 
ln(น ้าหนักปลาสิ นสุดการทดลอง) – ln(น ้าหนักปลาเริ่มต้น) 

x 100 
ระยะเวลาทดลอง 

4. อัตรารอด (survival  rate, เปอร์เซ็นต์)   

= 
จ้านวนปลาเมื่อสิ นสุดการทดลอง    

x 100 
จ้านวนปลาเริ่มต้น 

 

น้าข้อมูลน ้าหนักเพิ ่มต่อว ัน ความยาวเพิ่มต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ และ  
อัตรารอด มาวิเคราะห์ผลและเปรียบเทียบโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ One way analysis of 
variance และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองด้วยวิธี Duncans’new 
multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ (กัลยา, 
2543)  
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ผลกำรศึกษำ 
 
1. ชีววิทยำกำรบำงประกำรและกำรแพร่กระจำยของปลำพลวงหิน 
 

 1. ลักษณะทั่วไปและอนุกรมวิธาน 
1.1 ลักษณะทั่วไป 
ปลาพลวงหินที่รวบรวมจากธรรมชาติ ขนาดของปลาที่พบมีน ้าหนักสูงสุด 6,200 กรัม ความยาว 

69.7 เซนติเมตร น ้าหนักต่้าสุด 1.36 กรัม ความยาว 5.3 เซนติเมตร ปลาพลวงหินมีสีล้าตัวสีออกเหลืองทองจนถึง
สีเขียวอมฟ้า อาศัยในแหล่งน ้าบริเวณที่มีน ้าลึกไหลไม่แรง อยู่รวมกันเป็นฝูง (ภาพที่ 6) ปลาหากินในเวลา
กลางวัน หากินอาหารจ้าพวกแมลงน ้า พืชน ้า ผลไม้ ปลาพลวงหินถูกจับได้โดยใช้ การใช้แห และลากอวน ปลา
พลวงหินมีลักษณะล้าตัวยาว แบนด้านข้าง มีเกล็ดขนาดใหญ่ หัวเล็ก จะงอยปากสั นและทู่ ปากยืดหดได้ ริมปาก
บนค่อนข้างหนา ริมฝีปากล่างบาง ส่วนกลางปากล่างเชื่อมติดกับเอ็นคาง ด้านข้างมีร่องคั่นระหว่างริมปากบน
ขากรรไกร มีหนวด 2 คู่ อยู่บนปาก (rostral barbels) และมุมปาก (maxillary barbells) ครีบท้อง และครีบก้นมี
ขนาดใกล้เคียงกัน ล้าตัวมีสีน ้าตาลปนเขียวถึงเขียวปนน ้าเงิน หรือสีน ้าตาลปนด้าเข้ม ส่วนท้องมีสีขาว เกล็ดมี
ขนาดใหญ่ ตามแนวเส้นข้างล้าตัวมีเกล็ด 24-29 แถว (ตารางที่ 2)  

1.2 ลักษณะทางอนุกรมวิธาน 
ไดจ้ัดล้าดับทางอนุกรมวิธานโดยใช้ระบบของ Nelson (1994) ดังนี  
    Phylum: Chordata 

    Class: Actinopterygii  
       Order: Cypriniformes 

  Family: Cyprinidae  
Genus: Neolissochilus  
  Species: stracheyi (Day 1871) 
 

ตำรำงท่ี 2 ลักษณะทางอนุกรมวิธานของปลาพลวงหินที่ส้ารวจพบในแหล่งน ้าธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ 
ลักษณะทางอนุกรมวิธาน หน่วย จ้านวน อัตราส่วนร้อยละต่อค่า 

total length 
total length เซนติเมตร 10.43-32.9  
standard length เซนติเมตร 8.34-26.5 79.71-80.55 
head length เซนติเมตร 2.09-5.22 15.87-20.04 
Eye diameter เซนติเมตร 0.64-1.33 4.04-6.16 
predorsal length เซนติเมตร 3.90-11.61 35.29-38.48 
body depth at dorsal fin origin เซนติเมตร 2.11-7.32 20.23-22.25 
dorsal fin ray ก้าน 9  
pectoral fin ray ก้าน 15  
ventral fin ray ก้าน 8-10  
caudal fin ray ก้าน 18-20  
anal fin ray ก้าน 6-7  
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2. แหล่งอาศัย  
จากการศึกษาลักษณะกายภาพของล้าธารแหล่งอาศัยตามธรรมชาติของปลาพลวงหินด้วยการ

ส้ารวจในพื นที่ ข้อมูลจากการสอบถามชาวบ้าน และการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ผลการส้ารวจ จ้านวน 12 ครั ง 
(ภาพที่ 7)  พบว่าบริเวณล้าธารที่ได้ด้าเนินการศึกษาครั งนี ตั งอยู่ที่ระดับความสูงระหว่าง 665–1,247 เมตร 
ระดับทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ซึ่งพื นที่ส่วนใหญ่ตั งอยู่ในบริเวณเขตพื นที่ป่าไม้และเขตป่าต้นน ้า ล้าธาร การ
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและคุณภาพของน ้าที่เป็นแหล่งอาศัยของปลา พบว่าน ้ามีอุณหภูมิระหว่าง 18.0-
23.8 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้าระหว่าง 4.0-9.0 mg/l  ความเป็นกรด-ด่าง 6.0-7.0 ความเป็น
ด่างของน ้า 20- 60 mg/l as CaCo3 ความกระด้างของน ้า 28-80 mg/l as CaCo3  คาร์บอนไดออกไซด์อิสระในน ้า 
0.0- 3.0 mg/l  อัตราการไหลของน ้า 14.5 – 34.8 เมตร/นาที และแหล่งน ้านิ่งที่เป็นอ่างเก็บน ้าขนาด 300 ไร่ ที่
อ่างเก็บน ้าห้วยจันทร์ 1 แห่ง ความลึกของน ้า 33.3 -300.0 เซนติเมตร ความกว้างของล้าน ้า 3.6 – 15.0 เมตร 
พบแหล่งอาศยัเป็นอ่างเก็บน ้ามีพื นท้องน ้าเป็นโคลน ทรายและหินกรวด ในแหล่งอาศัยที่เป็นล้าห้วยน ้าไหลพบ
มีพื นเป็นกรวดหินปนทรายและโขดหินขนาดใหญ่ ผลการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและคุณภาพของน ้าที่
เป็นแหล่งอาศัยของปลาจากแหล่งส้ารวจจ้านวน 12 แห่ง และรายละเอียดของสภาพลักษณะกายภาพของล้าน ้า 
สภาพพื นท้องน ้า และพิกัดต้าแหน่งที่ตั งของบริเวณพื นที่ส้ารวจ (ตารางที่ 3, 4 และภาพท่ี 8, 9) คุณภาพของน ้า
ในล้าธารเมื่อพิจารณาตามค่าเกณฑ์คุณภาพน ้าเพ่ือการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น ้าจืดของกรมควบคุมมลพิษ ป ี
2547 (ตารางที่ 5) ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ฯ ในส่วนของรายละเอียดสภาพพื นที่ลุ่มน ้าของบริเวณล้าธารที่
ด้าเนินการศึกษาทั ง 12 แห่ง ในครั งนี มีลักษณะ 
ดังนี  

1. ห้วยแม่แมะ พื นที่ส้ารวจอยู่ที่บ้านแม่แมะ หมู่ที่ 2 ต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ ตั งอยู่ที่ระดับความสูง 990 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง โดยกระแสน ้าจากห้วยแม่แมะไหล
เชื่อมต่อแม่น ้าปิงที่ต้าบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะทางกายภาพของพื นท้องน ้า 
ประกอบด้วย ทราย หินกรวด และก้อนหินขนาดเล็ก คุณภาพของน ้าพิจารณาตามค่าเกณฑ์คุณภาพน ้า
ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า   

2. ห้วยแม่ลาย พื นที่ส้ารวจอยู่ที่บ้านธารทอง หมู่ที่ 8 ต้าบลห้วยแก้ว อ้าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ ตั งอยู่ที่ระดับความสูง 774 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง ตัวล้าธารมีต้นก้าเนิดบนยอดเขาดอย
ล้าน เขตอ้าเภอดอยสะเก็ดและอ้าเภอแม่ออน ห้วยแม่ลายไหล ลงสู่น ้าแม่กวง บริเวณบ้านแม่หวาน ต้าบล
ป่าเมี่ยง อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แล้วไหลลงสู่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จากนั นจึงไหลไป
เชื่อมต่อกับแม่น ้าปิงที่อ้าเภอป่าซาง จังหวัดล้าพูน ลักษณะทางกายภาพของพื นท้องน ้า ประกอบด้วย 
หินกรวด และหินก้อนเล็ก มีบางพื นที่มีโขดหินขนาดใหญ่ท้าให้ เกิดเป็นวังน ้าลึก ส่วนคุณภาพของน ้าใน
ล้าธาร พิจารณาตามค่าเกณฑ์คุณภาพน ้า  พบทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู ่ในเกณฑ์ที ่เหมาะสมต่อการ
ด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า 

3. ห้วยป่ากล้วย พื นที่ส้ารวจอยู่ที่บ้านป่ากล้วย หมู่ 17 ต้าบลแม่วิน อ้าเภอแม่วาง ตั งอยู่ที่
ระดับความสูง 1,120 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง  ลักษณะทางกายภาพของพื นท้องน ้า 
ประกอบด้วย หินกรวด และหินก้อนเล็ก มีบางพื นที่มีโขดหินขนาดใหญ่ท้า ให้เกิดเป็นวังน ้าลึก ส่วน
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คุณภาพน ้าในล้าธาร พิจารณาตามค่าเกณฑ์คุณภาพน ้า พบทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า 

4. อ่างเก็บน ้าห้วยจันทร์ พื นที่ส้ารวจอยู่ที่บ้านวัดจันทร์ ต้าบลบ้านจันทร์ อ้าเภอกัลยานิ
วัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ อ่างเก็บน ้าห้วยจันทร์มีขนาดพื นที่ 300 ไร่ ตั งอยู่ที่ระดับความสูง 960 เมตร 
เหนือระดับทะเลปานกลาง ลักษณะทางกายภาพของพื นท้องน ้า ประกอบด้วยดินโคลน ทรายและหิน
กรวด คุณภาพของน ้าพิจารณาตามค่าเกณฑ์คุณภาพน ้าพบทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า 

5.  แม่น ้าปาย พื  นที ่ส้ารวจอยู ่ที ่บ ้าน เมืองน้อย หมู ่ที ่ 3  ต้าบลเวียงเหนือ อ้า เภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั งอยู่ที่ระดับความสูง 738 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง แม่น ้าปายมีต้นน ้าอยู่ใน
เทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเขาแดนลาว อ้าเภอปาย ไหลลงไปสู่แม่น ้าสาละวิน ในรัฐกะยา ประเทศพม่า 
ลักษณะทางกายภาพของพื นท้องน ้า ประกอบด้วย ทราย หินกรวด และหินก้อนเล็ก คุณภาพของน ้า
พิจารณาตามค่าเกณฑ์คุณภาพน ้า พบทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของ
สัตว์น ้า 

6. ห้วยแม่กลางหลวง พื นที ่ส้ารวจอยู ่ที ่บ้านแม่กลางหลวง หมู่ที ่ 17 ต้าบล บ้านหลวง 
อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั งอยู่ที่ระดับความสูง 1,019 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง ต้นน ้า
เกิดจากยอดดอยอินทนนท์ ไหลเชื่อมต่อแม่น ้าปิงที่อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะทาง
กายภาพของพื นท้องน ้าประกอบด้วย ทราย หินกรวด ก้อนหินขนาดเล็ก และโขดหินขนาดใหญ่ ส่วน
คุณภาพของน ้าพิจารณาตามค่าเกณฑ์คุณภาพน ้า  พบว่าทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อ
การด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า 

7. แม่น ้าแตง พื นที่ส้ารวจอยู่ที่บ้านกึดช้าง หมู่ที่ 2 ต้าบลกึดช้าง อ้าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ตั งอยู่ที่ระดับความสูง 665 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาสูงของ
อ้าเภอเชียงดาว  ไหลไปเชื่อมต่อกับแม่น ้าปิงที่อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะทางกายภาพของ
พื นท้องน ้า ประกอบด้วย ทราย หินกรวด หินก้อนเล็ก และโขดหินขนาดใหญ่ คุณภาพของน ้าพิจารณา
ตามค่าเกณฑ์คุณภาพน ้า พบทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า 

8. ห้วยแม่สะป๊อก  พื นที่ส้ารวจอยู่ที่ บ้านแม่สะป๊อกเหนือ หมู่ที่ 5 ต้าบลแม่วิน อ้าเภอแม่วาง 
จังหวัด เชียงใหม่ ตั งอยู่ที่ระดับความสูง 770 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลางลักษณะทางกายภาพของพื น
ท้องน ้าประกอบด้วยทราย หินกรวด หินก้อนเล็ก และโขดหินขนาดใหญ่ คุณภาพของน ้าในล้าธารเมื่อพิจารณา
ตามค่าเกณฑ์คุณภาพน ้า พบทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า 

9. ห้วยแม่มะลอ พื นที่ส้ารวจอยู่ที่บ้านแม่มะลอ หมู่ที่ 9 ต้าบลแม่นาจร อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ ที่ตั งอยู่ที่ระดับความสูง 1,218 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง ตัวล้าธารมีต้นก้าเนิดมาจาก
เทือกเขาดอยอินทนนท์ กระแสน ้าจากห้วยแม่มะลอ ไหลลงรวมกับห้วยแม่นาจร แล้วไหลลงแม่น ้าแม่แจ่ม 
จากนั นจึงไหลไปเชื่อมต่อกับแม่น ้าปิงที่อ้าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะทางกายภาพของพื นท้องน ้า 
ประกอบด้วย ทราย หินกรวด และหินก้อนเล็ก ส่วนคุณภาพของน ้าในล้าธาร พิจารณาตามค่าเกณฑ์คุณภาพน ้า 
พบทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า 

10. ห้วยแม่สายน้อย พื นที่ส้ารวจอยู่ที่บ้านแม่สายนาเลา หมู่ที่ 9 ต้าบลโหล่งขอด อ้าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั งอยู่ที่ระดับความสูง 1,062 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง ตัวล้าธารมีต้นก้าเนิดมา
จากภูเขาทางด้านตะวันออกของหมู่บ้าน มีทิศทางการไหลของน ้าไหลลงสู่ล้าน ้าแม่ขอดและล้าน ้าแม่งัดที่บริเวณ
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พื นที่ตอนบนของอ่างเก็บน ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ต่อจากนั นจึงไหลไปเชื่อมต่อกับแม่น ้าปิงที่เขตอ้าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะทางกายภาพของพื นท้องน ้าประกอบด้วยทราย หินกรวด และหินก้อนเล็ก คุณภาพของ
น ้าในล้าธารเมื่อพิจารณาตามค่าเกณฑ์คุณภาพ พบทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการ
ด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า 

11. ห้วยนาเกล็ดหอย พื นที่ส้ารวจอยู่ที่บ้านลีซอเสาแดง หมู่ที่ 5 ต้าบลแจ่มหลวง อ้าเภอแม่
แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตั งอยู่ที่ระดับความสูง 1,247 เมตรหนือระดับทะเลปานกลาง ลักษณะทางกายภาพ
ของพื นท้องน ้าประกอบด้วยทราย หินกรวด หินก้อนเล็ก และมีวังน ้าลึก คุณภาพของน ้าในล้าธารเมื่อพิจารณา
ตามค่าเกณฑ์คุณภาพน ้า พบทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า 

12. ห้วยแม่ตื่น พื นที่ส้ารวจอยู่ที่บ้านอมก๋อย หมู่ที่ 3 ต้าบลอมก๋อย อ้าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ ทีต่ั งอยู่ที่ระดับความสูง 803 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง ต้นน ้าเกิดจากภูเขาสูงของอ้าเภอ
อมก๋อยและไหลลงแม่น ้าปิงในอ้าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะทางกายภาพของพื นท้องน ้า 
ประกอบด้วย ทราย หินกรวด และหินก้อนเล็ก  คุณภาพของน ้าพิจารณาตามค่าเกณฑ์คุณภาพน ้า  พบ
ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 6 สภาพแหล่งที่อยู่อาศัยในธรรมชาติ 

อ่ำงห้วยจันทร์ 
 

แม่กลำงหลวง 
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ภำพที่ 7 ผลการส้ารวจและรวบรวมปลาพลวงหินในแหล่งธรรมชาติ 
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ภำพที่ 8 แผนที่ที่ตั งแหล่งส้ารวจและรวบรวมปลาพลวงหินในแหล่งธรรมชาติ 
 
 

N 
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ตำรำงที่ 3 คุณสมบัติทางเคมีของน ้า และลักษณะทางกายภาพของแหล่งอาศัยของปลาพลวงหินในแหล่งธรรมชาต ิ     
 1  

ห้วยแม่
แมะ 

(ก.พ.62) 

2  
ห้วยแม่
ลาย 

(มี.ค.62) 

3  
ห้วยป่า
กล้วย 

(เม.ย.62) 

4  
อ่างห้วย
จันทร์ 

(พ.ค.62) 

5  
แม่น ้าปาย 
(ม.ิย.62) 

6  
ห้วยแม่
กลาง 

(ก.ค.62) 

7  
แม่น ้า 
แม่แตง
(ส.ค.62) 

8 
ห้วยแม่สะ

ป๊อก 
(ก.ย.62) 

9 
ห้วยแม่
มะลอ 

(ต.ค.62) 

10 
ห้วยแม่
สายน้อย 
(พ.ย.62) 

11  
ห้วยนา

เกล็ดหอย 
( ธ.ค.62) 

12  
ห้วยแม่ตื่น
(ม.ค.63) 

1. อุณหภูมิอากาศ (oC) 23.6 23.3 25.5 28 26.2 23.0 28.0 26.0 24.0 25.0 22.0 22.5 
2. อุณหภูมิของน ้า (oC) 19.5 19.4 22 21 22.0 21.0 23.8 20.5 19.5 19 18 18.2 
3. ปริมาณออกซิเจนท่ี 
   ละลาย (mg/l) 

6.0 7.2 6 4 5.4 6 6.4 8.0 9.0 6.8 7.0 7.5 

4. ความเป็นกรด-ด่าง 
   ของน ้า (pH) 

6.5 6.0 7.0 6.8 7.0 6.0 7.0 6.5 6.0 7 7.0 6.8 

5. ความเป็นด่างของน ้า  
(mg/l as CaCO3) 

30.0 24.0 34 40 48 24 60 50 20 56 52 56 

6. ความกระด้างของน ้า  
(mg/l as CaCO3) 

40.0 40.0 40 42 52 28 80 50 40 48 46 52 

7. คาร์บอนไดออกไซด์อิสระใน
น ้า (mg/l) 

0.5 2.0 2.0 2.0 1.4 3.0 2.4 1.0 0 1 1.0 0 

8. อัตราการไหลของน ้า 
(เมตร/นาที) 

28.6 28.4 23.4 - 25.6 32.5 35.5 24.8 34.8 30.2 28.5 14.5 

9. ความลึกของน ้า (ซม.) 33.3 36.6 52.6 300 68.5 48.5 85 150 80 80 120 50.5 
10. ความกว้างของล้าน ้า 
(เมตร) 

4.4 3.8 3.6 - 8.5 5.8 14.2 15.0 12.3 12.0 10.0 12.4 
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ตำรำงท่ี 4 ลักษณะสภาพพื นท้องน ้า พิกัดที่ตั ง ความสูงเหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ของแหล่งอาศัย
ของปลาพลวงหินจ้านวน 12 แห่ง  

ล้าดับ
ที ่

เดือนที่
ส้ารวจ 

พื นที่ส้ารวจ 
พิกัดที่ตั ง 

ลักษณะพื นท้องน ้า 
ความสูงจาก
ระดับน ้าทะเล 

(ม.รทก.) พิกัดตะวันออก พิกัดเหนือ 

1 ก.พ. 2562 ห้วยแม่แมะ 98°53'1.98" 19°19'21.52" ทราย กรวด หินขนาดเล็ก 990 

2 มี.ค. 2562 ห้วยแม่ลาย 99°19'21.74" 18°52'0.11" 
ทราย กรวด หินขนาดเล็ก 
โขดหินขนาดใหญ่ 

774 

3 เม.ย. 2562 ห้วยป่ากล้วย 98°31'24.19" 18°39'42.88" 
กรวด หินขนาดเล็ก โขดหิน
ขนาดใหญ่ วังน ้าลึก 

1,120 

4 พ.ค. 2562 อ่างห้วยจันทร์ 98°20'6.38" 19° 4'59.84" 
โคลน ทราย กรวด หิน     
ขนาดเล็ก 

960 

5 มิ.ย. 2562 แม่น ้าปาย  98°30'53.44" 19°30'41.33" ทราย กรวด หินขนาดเล็ก 738 

6 ก.ค. 2562 
ห้วยแม่กลาง

หลวง 
98°32'56.61" 18°32'30.77" 

ทราย กรวด หินขนาดเล็ก    
หินขนาดใหญ่ 

1,019 

7 ส.ค. 2562 แม่น ้าแม่แตง 98°50'49.89" 19°13'13.75" 
ทราย กรวด หินขนาดเล็ก    
โขดหินขนาดใหญ่ 

665 

8 ก.ย. 2562 ห้วยแม่สะป๊อก 98°37'8.39" 18°40'7.48"  
ทราย กรวด หินขนาดเล็ก 
โขดหินขนาดใหญ่ 

770 

9 ต.ค. 2562 ห้วยแม่มะลอ 98°26'14.09" 18°37'8.22" 
ทราย กรวด หินขนาดเล็ก 
โขดหินขนาดใหญ่ 

1,218 

10 พ.ย. 2562 ห้วยแม่สายน้อย 99°12'48.77" 19° 8'1.31" 
ทราย กรวด หินขนาดเล็ก 
โขดหินขนาดใหญ่ 

1,062 

11 ธ.ค. 2562 
ห้วยนา

เกล็ดหอย 
98°16'28.47" 19° 1'5.33" 

ทราย กรวด หินขนาดเล็ก 
วังน ้าลึก 

1,247 

12 ม.ค. 2563 ห้วยแม่ตื่น 98°21'27.00" 17°47'42.82" ทราย กรวด หินขนาดเล็ก 803 
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 ภำพที่ 9 สภาพแหล่งอาศัยของปลาพลวงหินในธรรมชาติ  
 
 

ห้วยแม่สำยน้อย ห้วยแม่มะลอ 

ห้วยแม่ลำย แม่น้ ำปำย 

ห้วยแม่แมะ ห้วยแม่สะป๊อก 
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ภำพที่  9  (ต่อ)  
 
 
 
 

ห้วยแม่กลำงหลวง ห้วยนำเกล็ดหอย 

ห้วยป่ำกล้วย แม่น้ ำแม่แตง 

อ่ำงเก็บน้ ำห้วยจันทร์ ห้วยแม่ตื่น 

แม่น้ ำแม่ตื่น 
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ตำรำงที ่5 ค่าเกณฑ์คุณภาพน ้าเพ่ือการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น ้าจืด ของกรมควบคุมมลพิษปี 2547 

  ค่าพารามิเตอร์ ค่าเกณฑ์
คุณภาพน ้า 

 
ค่าพารามิเตอร ์ ค่าเกณฑ์

คุณภาพน ้า 
ความโปร่งแสง (ซม.) 30-60  ความเป็นด่างของน ้า (มก./ล) 20-150 
อุณหภูมิน า้ (๐C) 23-32  ความเป็นกรดเป็นดา่ง 6.5-9 
ปริมาณออกซิเจนละลาย (มก./ล)  3.0   แอมโมเนียไนโตรเจน (มก./ล) 0.02 
ความกระด้างของน ้า (มก./ล) 20-150    

 
3. การกระจายโครงสร้างขนาดประชากรปลา  
ปลาพลวงหินในแหล่งน ้าที่ส้ารวจพบว่าปลาอาศัยประจ้าในแหล่งน ้านั นๆ ไม่มีการอพยพย้ายถิ่น มี

จ้านวนปลาที่รวบรวมมากที่สุดจ้านวน 51 ตัว และน้อยที่สุดจ้านวน 16 ตัว ขนาดน ้าหนักสูงสุด 2,463.0 กรัม 
ความยาว 59.3 เซนติเมตร ขนาดน ้าหนักต่้าสุด 5.5 กรัม ความยาว 7.9 เซนติเมตร (ตารางที่ 6 ภาพที่ 10, 11 
และ 12 ) 

 
ตำรำงท่ี 6 ขนาดของประชากรปลาพลวงหินที่ส้ารวจพบ 

 
 
 
 
 
 

ที ่
 จ้านวนที่

พบ(ตัว) 
น ้าหนัก(กรัม) ความยาว(เซนติเมตร) 

แหล่งน ้าส้ารวจ สูงสุด ต่้าสุด สูงสุด  ต่้าสุด  
1. แม่น ้าปาย 35 2,463.0 125.5 59.3 20.2 
2. ห้วยแม่ตื่น 28 2,300.0 14.1 56.3 11.9 
3. ห้วยป่ากล้วย 51 1,692.5 5.5 53.4 7.9 
4. อ่างห้วยจันทร์ 35 1,265.5 132.2 47.8 20.2 
5. ห้วยแม่กลางหลวง 30 958.0 189.0 42.2 19.3 
6. แม่น ้าแตง 28 947.5 8.3 43.2 9.1 
7. ห้วยแม่มะลอ 41 853.0 8.3 42.5 9.1 
8. ห้วยแม่ลาย 27 796.0 16.5 43.7 13.2 
9. ห้วยแม่แมะ 31 795.0 7.5 39.0 9.7 
10. ห้วยแม่สายน้อย 16 685.5 6.1 39.3 8.2 
11. ห้วยแม่สะป๊อก 24 652.0 11.1 38.2 10.1 
12. ห้วยนาเกล็ดหอย 17 352.5 10.4 31.5 9.8 
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ภำพที ่10 ปลาพลวงหินที่ส้ารวจพบในแหล่งน ้าธรรมชาติ 
 
 

 
 
ภำพที ่11 ขนาดประชากรปลาพลวงหินโดยความยาวเหยียดที่ส้ารวจพบในแหล่งน ้าธรรมชาติ  
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ภำพที ่12 ขนาดประชากรปลาพลวงหินโดยน ้าหนักที่ส้ารวจพบในแหล่งน ้าธรรมชาติ 
 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างน ้าหนักและความยาวตัวปลา ผลการศึกษาในประชากรปลาพลวงหินแบบไม่
แยกเพศจ้านวน 231 ตัว มีค่าความยาวระหว่าง 19.3-59.3 เซนติเมตร มีน ้าหนักระหว่าง 104.0-2,463.0กรัม ค่า
ความยาวเฉลี่ย 30.93±8.07เซนติเมตร น ้าหนักเฉลี่ย 468.92±387.33 กรัม เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
น ้าหนักและความยาวพบมีความสัมพันธ์ดังสมการ W = -920.45L44.92  มีค่าสัมประสิทธิ์ตัวก้าหนด R2=0.87 (ภาพ
ที่ 13 ) 

 
 

 
ภำพที ่13 ความสัมพันธ์ระหว่างน ้าหนักและความยาวของปลาพลวงหินที่ส้ารวจพบในแหล่งน ้าธรรมชาติ 
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5. เพศและสัดส่วนเพศ  
5.1 เพศและความแตกต่างเพศ การจ้าแนกความแตกต่างระหว่างเพศของปลาพลวงหินปลาที่ได้จาก

การรวบรวมจากธรรมชาติ พบว่าเมื่อยังไม่ถึงฤดูผสมพันธ์ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเพศโดยดูจาก
ลักษณะภายนอกได้ ทั งนี เนื่องจากปลาพลวงหินเพศผู้และเพศเมียมีน ้าหนักและความยาวใกล้เคียงกัน อีกทั งสีของ
ลักษณะล้าตัวของทั งสองเพศมีลักษณะเหมือนกัน รวมไปถึงติ่งเพศ (urogenital papillae) มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
มากคือไม่มีลักษณะติ่งเพศยาวยื่นออกมาแต่อย่างใด (ภาพท่ี 14) แต่เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์พบว่าปลาเพศเมียจะมีล้าตัว
กลมอ้วนส่วนท้องอูมติ่งเพศ ครีบก้น และครีบหูมีสีชมพูอ่อน ติ่งเพศเห็นเป็นท่อกลมยื่นออกมาเล็กน้อย เห็นได้
ชัดเจนกว่าเพศผู้ เมื่อท้าการศึกษาลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์ภายในเพศเมียพบว่ารังไข่มี 2 ฝัก ในปลาเพศผู้มีถุงน ้าเชื อ 
2 ฝัก ติ่งเพศเห็นเป็นช่องเล็กรี สีล้าตัวและครีบต่างๆ ออกสีน ้าเงินอ่อน (ภาพที่ 15) ปลาพลวงหินที่อยู่ในระยะ
เจริญพันธุ์ (maturity stage) เพศเมียพบมีไข่จ้านวนมากและมีหลายขนาด ส้าหรับปลาเพศผู้เมื่อบีบส่วนท้องเบาๆ 
มีน ้าเชื อสีขาวขุ่นไหลออกมา (ตารางท่ี 7) 

 
ตำรำงท่ี 7 ลักษณะอวัยวะแสดงความแตกต่างระหว่างเพศของปลาพลวงหินในระยะเจริญพันธุ์ (maturity stage) 
อวัยวะ เพศผู้ เพศเมีย 
ติ่งเพศ ช่องเล็กรี ท่อกลมยื่นออกมาเล็กน้อย 
ครีบหู น ้าเงินอ่อน สีชมพูอ่อน  
ครีบก้น น ้าเงินอ่อน สีชมพูอ่อน  
ตุ่มสิว มีตุ่มสิวที่แก้ม มีตุ่มสิวที่แก้ม 
สีล้าตัว ล้าตัวมีสีน ้าตาลปนเขียวถึงน ้าเงินหรือสีน ้าตาลปน

ด้าเข้ม ส่วนท้องมีสีขาวปนเขียวถึงน ้าเงินเล็กน้อย 
ล้าตัวมีสีอ่อนกว่าเพศผู้ ส่วนท้องมีสีขาว 

รูปร่าง ล้าตัวกลมเรียว ล้าตัวกลมอ้วนส่วนท้องอูม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่14 ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศของปลาพลวงหิน 
 

 

เพศผู้ 

เพศเมีย 
ติ่งเพศตัวเมีย 

ติ่งเพศตัวผู้ 
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ภำพที ่15 ลักษณะความแตกต่างระหว่างต่ิงเพศของปลาพลวงหิน 

 
5.2 สัดส่วนเพศของปลาพลวงหินที่ส้ารวจพบในแหล่งธรรมชาติ พบว่ามีสัดส่วนเพศผู้ร้อยละ 35.34 

เพศเมียร้อยละ 29.33 และไม่สามารถแยกเพศได้ด้วยตาเปล่าร้อยละ 35.33 
 

6. ฤดูวางไข่และขนาดปลาเมื่อแรกเริ่มเจริญพันธุ์  
การตรวจสอบการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ โดยน้าตัวอย่างปลามาผ่าท้องเพ่ือตรวจสอบและจ้าแนก 

ระยะการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์โดย ยึดหลักการจ้าแนกขั นตอน การพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ เป็น 6 ระยะ 
ตามวิธีของ Nikolsky (1963) พบว่าปลาพลวงหินในแหล่งน ้าที่ส้ารวจมีการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ในระยะที่1- 6 
(ภาพที่ 16 ) ในปลาเพศเมียที่มีรังไข่ระยะที่ 4 ซึ่งเป็นระยะเจริญพันธุ์ (maturity stage) รังไข่ประกอบด้วยไข่ที่มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกัน เมื่อจ้าแนกขนาดออกเป็น 3 ขนาดพบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4±0.3 
มิลลิเมตรอัตราร้อยละ 18.84±1.10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3±0.2 มิลลิเมตร อัตราร้อยละ 42.78±8.79 และ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7±0.2 มิลลิเมตรอัตราร้อยละ 38.38±9.62 จากการตรวจสอบค่าดัชนีความสัมพันธ์ของ
อวัยวะสืบพันธุ์ (gonadosomatic index; GSI) พบปลาเพศผู้มีค่าดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ระหว่าง
ร้อยละ 0.10-2.44 ส่วนปลาเพศเมียมีค่าดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ระหว่างร้อยละ 0.19-3.88 ขนาด
แรกเจริญพันธุ์พบมีอวัยวะสืบพันธุ์ในระยะที่ 2 ในปลาเพศผู้มีน ้าหนักตัวต่้าสุด 81.5 กรัม ความยาว 20.3 
เซนติเมตร เพศเมียมีน ้าหนักต่้าสุด 101.5 กรัม ความยาว 21.2 เซนติเมตร (ตารางท่ี 8) 

 
 
 
 
 
 

ติ่งเพศตัวเมีย 

ติ่งเพศตัวผู้ 
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ภำพที่ 16 ลักษณะของอวัยวะสืบพันธุ์ปลาพลวงหิน: รังไข่ระยะที่ 2-6 (F2-F6; atretic oocyte (a), ถุงน ้าเชื อ

ระยะที่ 2-6 (M2-M6) 

(a) 

(M4) (M6) 

(M2) (M3) 

(F2) (F3) 

(F4) (F6) 

(M6) (M4) 

(a) 
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ตำรำงท่ี 8 ขนาด และค่าดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ปลาพลวงหินที่ส้ารวจพบตามธรรมชาติ 
 น ้าหนัก (กรัม) ความยาว (ซม.) GSI (%) ระยะอวัยวะสืบพันธุ์ ช่วงเวลาตรวจสอบ 
เพศผู ้ 471.5 35 1.21 ระยะที่ 3 พ.ค. 62 
 280-408.5 30.0-34.5 0.94-2.44 ระยะที่ 2 และ 4 มิ.ย. 62 
 350 30 1.12 ระยะที่ 3 ก.ย. 62 
 281 28 0.63 ระยะที่ 2 ธ.ค. 62 
 231.5-280.0 25.5-27.0 0.43-0.76 ระยะที่ 2 ม.ค. 62 
 328 32.2 0.58 ระยะที่ 2 ก.พ. 63 
 81.5-583.0 20.3-38.3 0.10-0.68 ระยะที่ 2 มี.ค. 63 
เพศเมีย 2,361.5 49.0 0.19 ระยะที่ 2 พ.ค. 62 
 241.5 28.1 0.40 ระยะที่ 2 มิ.ย. 62 
 241.0-690.0 26.0-36.0 3.45-3.68 ระยะที่ 4 ม.ค. 62 
 248.5-1,265.0 30.1-40.0 0.25-3.43 ระยะที่ 2 และ 4 ก.พ. 63 
 101.5-2,411.5 21.2-61.7 0.27-3.88 ระยะที่ 1-6 มี.ค. 63 

 
ปลาพลวงหินที่มีรังไข่ในระยะเจริญพันธุ์ (maturity stage) รังไข่ประกอบด้วยไข่ระยะต่างๆ (ภาพที่

17) เมื่อเก็บตัวอย่างรังไข่บางส่วน (บริเวณส่วนต้น กลาง และปลาย) ศึกษาเนื อเยื่อและจ้าแนกลักษณะของไข่
ดัดแปลงตามวิธีของ Lehri (1968) ซึ่งได้แบ่ง oocyte ตามต้าแหน่งของ yolk และการเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียส 
โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี  

ระยะที่ 1 immature oocyte ลักษณะ oocyte มีขนาดเล็ก นิวเคลียสมีขนาดใหญ่ เป็นระยะที่ ยัง
ไม่มีการสร้างและสะสม yolk oocyte ระยะแรกพัฒนาจาก germinal epithelium ซึ่งเรียกว่า germ cell หรือ 
oogonium หลังจากผ่าน presynaptic stage แล้วเรียกว่า primary oocyte ดังนั นหลังจากระยะ นี แล้ว 
nucleoli เพ่ิมจ้านวนอย่างมากมาย ซึ่งจะมีการพัฒนาตัวภายใต้ nuclear membrane ย้อมติดสีม่วงอ่อนส้าหรับ 
cytoplasm ยอมติดสีม่วงเข้ม  

ระยะที่ 2 maturing oocyte ในระยะนี มีการสร้าง yolk สามารถสังเกตเห็น nuclear membrane 
ชัดเจนย้อมติดสีชมพู ในระยะนี จะมีการสร้าง yolk vesicle มีลักษณะกลมใสอยู่ภายใน cytoplasm หลังจากนั น 
yolk vesicle จะเพ่ิมจ้านวนและขยายจนเต็ม cytoplasm อีกอย่างหนึ่งที่พบตามมาคือ yolk globules ในส่วน
ของ extravesicular cytoplasm และมีการเพ่ิมจ้านวนและขนาดเพื่อให้ oocyte พัฒนาสมบูรณ์ขึ น  

ระยะที่ 3 mature oocyte ลักษณะ oocyte ในระยะนี เป็นระยะที่ไม่มี nuclear membrane 
นิวเคลียสแผ่กว้างออกรอบ oocyte สังเกตเห็นผนังเซลล์ชัดเจน ชั นนอกสุดคือชั น theca ชั นกลาง zone 
granulosa หรือ follicular epithelium และชั นในสุด zona granulosa มีลักษณะหนาไม่สม่้าเสมอทั งหมด เมื่อ
ย้อมสี nuclei ติดสีเข้ม  

ระยะที่ 4 atretic oocyte ลักษณะ oocyte รูปร่างเว้าๆแหว่งๆ ย้อมติดสีชมพูเข้มอมม่วง ระยะนี  
oocyte แตกต่างจากระยะ mature เห็นได้ชัดเจน จากลักษณะของ granulosa มีความหนาสม่้าเสมอตลอดทั ง 
oocyte เป็นระยะที่พบไขเ่สีย(atretic oocyte) ไข่ท่ีไมต่กไข่จะถูกดูดซับในร่างกายของปลา  
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ภำพที่ 17 ลักษณะรังไข่และเนื อเยื่อของรังไข่ปลาพลวงหินในระยะเจริญพันธุ์ (maturity stage) : ลักษณะรังไข่    

(A และ B), imature oocyte (1) nucleus(N), cytoplasm (C); maturing oocyte (2) nucleus(N), 
cytoplasm(C); mature oocyte (3) yolk granule (YG), yolk vesicle (YV); atretic oocyte (4) 
yolk granule (YG) 

(2) 
(C) (N) 

(3) 
(YG) 

(YV) 

(4) 

(YG) 

(N) 
(1) 

(C) 

(B) (A) 
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การพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ (testis) ในระยะเจริญพันธุ์ (maturity stage)( ภาพที่ 18)
ดัดแปลงตามวิธีของ Lehri (1967) โดยแบ่งเป็น 4 ระยะดังนี  

ระยะที่ 1 spermatogonia เป็น germ cell ที่เกิดขึ นใน gonadal lamella ไซโตพลาสซึมจะติดสี 
eosin นิวเคลียสค่อนข้างใหญ่ติดสีชมพู 

ระยะที่ 2 spermatocytes เกิดจากการแบ่งเซลล์ของ spermatogonia นิวเคลียสยังติดสีน ้าเงินเข้ม 
ระยะที่ 3 spermatids มีขนาดเล็กมาก เกิดจากการแบ่งเซลล์ของ spermatocytes นิวเคลียสยังคง

ติดสีน ้าเงินเข้ม 
ระยะที่ 4 spermatozoa เกิดจากการเปลี่ยนรูปร่างของ spermatid โดยไม่ได้แบ่งเซลล์แต่เปลี่ยน

รูปร่างโดยมีหางเกิดขึ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
ภำพที่ 18 ลักษณะเนื อเยื่อของ testis ปลาพลวงหิน : spermatogonia (1) spermatocytes (2) spermatids 

(3) และ spermatozoa (4) 
 
7. ความดกไข ่
ผลการศึกษาความดกไข่ของปลาพลวงหินจากปลาเพศเมียที่มีรังไข่ระยะที่ 4 น ้าหนักเฉลี่ย 

460.50±224.43 กรัม น ้าหนักรังไข่ 13.00±7.75 กรัม พบว่ามีความดกไข่จ้านวน 9,709.58±2,652.20 ฟองต่อ
น ้าหนักแม่ปลา1 กิโลกรัม 

 
 

(2) 
(4) 

(3) 

(1) 
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กำรทดลองที่ 2 ศึกษำประสิทธิภำพกำรสืบพันธุ์ของปลำพลวงหิน 
 
จากการใช้อาหารส้าเร็จรูปผสมคาร์โรทีนอยด์ 2 ชนิด คือ สไปรูลิน่า และแอสตาแซนทิน และอาหาร

ส้าเร็จรูป (กลุ่มควบคุม) เลี ยงพ่อแม่พันธุ์เป็นระยะเวลา 1 ปี เก็บข้อมูลการวางไข่ในช่วงระยะเวลาการเลี ยงเพ่ือหา
ประสิทธิภาพการวางไข่ ได้ผลการทดลองดังนี   

    
1. พฤติกรรมและระยะเวลำกำรวำงไข่  

จากการตรวจสอบการผสมพันธุ์วางไข่ของปลาพลวงหินโดยปล่อยให้ปลาพร้อมผสมพันธุ์กันเองในตู้
ทดลอง พบว่าพ่อแม่พันธุ์ปลามีการเข้าคู่ผสมพันธุ์ในเวลาเช้ามืดตั งแต่เวลาประมาณ 04.00 -08.00 น. โดยปลาจะ
เข้าคู่กันและใช้ครีบก้นขุดหินพื นตู้เพ่ือวางไข่เมื่อพบปลาแสดงอาการผสมพันธุ์วางไข่ดังกล่าวจึงจับพ่อแม่พันธุ์ปลา
ออกมารีดไข่เพ่ือผสมเทียม ไข่ของแม่ปลาพลวงหินมีสีเหลืองอ่อนจนถึงสีเหลืองอมส้ม ไข่ของแม่ปลากลุ่มควบคุมจะ
มีสีเหลืองอ่อน และมีสีเหลืองเข้มขึ นในกลุ่มที่ได้รับอาหารผสมสไปรูลิน่า โดยกลุ่มที่ได้รับอาหารผสมแอสตาแซนทิน
มีสีเหลือง อมส้ม (ภาพที่19) ระยะเวลาการวางไข่ของพ่อแม่พันธุ์ปลาแสดงในตารางที่ 9 โดยพ่อแม่พันธุ์ปลาจะเริ่ม
วางไข่ในเดือนตุลาคมและสิ นสุดการวางไข่ในเดือนมีนาคม พ่อแม่พันธุ์แม่ปลาที่ได้รับอาหารผสมแอสตาแซนทินเริ่ม
วางไข่หลังจากได้รับอาหารทดลองเป็นเวลา 203 วัน โดยวางไข่ครั งแรกในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 และวางไข่ครั ง
สุดท้ายในวันที่ 28 มีนาคม 2563 มีห้วงระยะเวลาวางไข่นาน 178 วัน ส่วนพ่อแม่พันธุ์ที่ได้รับอาหารผสมสไปรูลิน่า
เริ่มวางไข่หลังจากได้รับอาหารทดลอง 228 วัน ครั งแรกในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 และวางไข่ครั งสุดท้ายในวันที่ 
24 มีนาคม 2563 มีห้วงระยะเวลาวางไข่นาน 149 วัน และพ่อแม่พันธุ์ปลาในชุดควบคุมเริ่มวางไข่หลังจากได้รับ
อาหารทดลอง 237 วัน โดยวางครั งแรกในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 และวางไข่ครั งสุดท้ายในวันที่ 21 มีนาคม 
2563 มีช่วงระยะเวลาการวางไข่นาน 137 วัน  

 
 

  

 
  

ภำพที่ 19 ลักษณะสีของไข่ปลาพลวงหินที่เลี ยงด้วยอาหารเสริมรงควัตถุแคโรทีนอยด์แหล่งทีแ่ตกต่างกัน 
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2. จ ำนวนแม่ปลำวำงไข่ และควำมถี่ในกำรวำงไข่  
จ้านวนแม่ปลาวางไข่ และความถี่ในการวางไข่ แสดงในตารางที่ 9 โดยปลาพลวงหินกลุ่มที่ได้รับ

อาหารผสมแอสตาแซนทิน กลุ่มอาหารผสมสไปรูลิน่า และกลุ่มควบคุม มีจ้านวนแม่ปลาวางไข่ 100.0, 66.7 และ 
50.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าพ่อแม่พันธุ์ปลาพลวงหินกลุ่มที่ได้รับอาหารผสมแอสตา
แซนทินมีจ้านวนแม่ปลาวางไข่สูงที่สุดไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอาหารผสมสไปรูลิน่าร้อยละ (P>0.05) แต่
แตกต่างจากกลุ่มควบคุม (P<0.05) โดยกลุ่มควบคุมและกลุ่มอาหารผสมสไปรูลิน่าไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ความถี่
ในการวางไข่ของพ่อแม่พันธุ์ในรอบปีพบว่าแม่พันธุ์ปลาแต่ละตัวมีความถี่วางไข่ไม่เท่ากัน แม่ปลาวางไข่สูงที่สุด
จ้านวน 3 ครั ง กลุ่มที่ได้รับอาหารผสมแอสตาแซนทินมีจ้านวนแม่ปลาที่ไม่วางไข่ แม่ปลาวางไข่ 1 ครั ง วางไข่ 2 
ครั ง และวางไข่ 3 ครั ง อัตราร้อยละ  0.0, 50.0, 16.67 และ 33.33 กลุ่มที่ได้รับอาหารผสมสไปรูลิน่าอัตราร้อยละ 
33.3, 25.0, 25.0, และ 16.67 ส่วนกลุ่มควบคุมอัตราร้อยละ 50.0, 41.67, 0.0 และ 8.33 ตามล้าดับ  

 
3. จ ำนวนไข่ต่อแม่ และควำมดกของไข่ต่อน้ ำหนักตัว  

จ้านวนไข่ต่อแม่ และความดกของไข่ต่อน ้าหนักตัว แสดงในตารางที่ 9 โดยปลาพลวงหินกลุ่มที่ได้รับ
อาหารผสมแอสตาแซนทิน กลุ่มอาหารผสมสไปรูลิน่า และกลุ่มควบคุม มีจ้านวนไข่ต่อแม่ 865.4±519.64, 
963.5±550.03 และ 924.4.4±506.63 ฟอง และมีความดกของไข่ต่อน ้าหนักตัว 5,043 .6±5220.84, 
4,961.5±2,445.65 และ 4,144.5±3,609.10 ฟอง/กิโลกรัม ตามล้าดับ โดยปลาทั ง 3 กลุ่มมีจ้านวนไข่ต่อแม่และ
ความดกของไข่ต่อน ้าหนักตัวแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05)  

4. อัตรำกำรผสมติด และอัตรำกำรฟัก  
อัตราการผสมติดและอัตราการฟัก แสดงในตารางที่ 9 โดยปลาพลวงหินกลุ่มที่ได้รับอาหารผสมแอสตา

แซนทิน กลุ่มอาหารผสมสไปรูลิน่า และกลุ่มควบคุม มีอัตราการผสมติด 80.7±18.75, 80.9±13.39 และ 
89.6±8.08 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการฟัก 89.0±9.32, 88.5±7.32 และ 89.7±3.84 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ โดย
ปลาทั ง 3 กลุ่มมอัีตราการผสมติดและอัตราการฟักแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05)  

5. อัตรำรอด 
แม่พันธุ์ปลาชุดการทดลองที่ 1, 2 และ3 มีอัตรารอดร้อยละ 91.67, 100 และ 100 ส่วนพ่อพันธุ์ปลา 

มีอัตรารอดร้อยละ 100 ทุกชุดการทดลอง  
 

6. คุณภำพน้ ำ 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพของน ้าในระหว่างการทดลองมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิน ้า 22.9±1.5-23.2±1.6 

องศาเซลเซียส  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน ้า 7.6±0.05-7.9±0.27 mg/l ความเป็นด่างของน ้าระหว่าง 
56.56±15.10-61.44±9.67 mg/l as CaCO3 ความกระด้างของน ้า60.00±9.32-60.11±9.16 mg/l as CaCO3 
ความเป็นกรดด่างของน ้า 7 ปริมาณแอมโมเนียรวม  0.003±0.0 mg/l (ตารางที่ 10) อุณหภูมิน ้าในเดือนที่แม่ปลา
เริ่มวางไข่คือตุลาคม 2562 มีค่าระหว่าง 21.2-21.7 องศาเซลเซียส  และเดือนเมษายนที่หยุดการวางไข่มีค่า 23.0   
องศาเซลเซียส  การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน ้าแสดงในภาพที่ 20 
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ตำรำงที่ 9 ตารางแสดงค่าประสิทธิภาพการวางไข่ของปลาพลวงหินที่เลี ยงด้วยอาหารเสริมรงควัตถุแคโรทีนอยด์    
แหล่งที่แตกต่างกัน 

 ชนิดอาหาร 

 
ควบคุม ผสมสไปรูลิน่า ผสมแอสตาแซนทิน 

จ้านวนวันเริ่มวางไข่ (วัน)* 237 228 203 
ระยะเวลาการวางไข่ (วัน)*  137 149 178 
จ้านวนแม่ปลาวางไข่ (ตัว)* 6 8 12 
จ้านวนแม่ปลาไม่วางไข่ (ตัว)* 6 4 0 
จ้านวนแม่ปลาวางไข ่(%) 50.0 b 66.67 ab 100.0 a 
จ้านวนแม่ปลาไม่วางไข่ (%)*  50.0 33.33 0.0 
ความถี่การวางไข่ 1 ครั ง (%)* 41.67 25.0 50.0 
ความถี่การวางไข่ 2 ครั ง (%)* 0.0 25.0 16.67 
ความถี่การวางไข่ 3 ครั ง (%)* 8.33 16.67 33.33 
จ้านวนไข่ต่อแม่ (ฟอง) 924.4.4±506.63 a 963.5±550.03 a 865.4±519.64 a 
ความดกของไข่ (ฟอง/กิโลกรัม) 4,144.5±3,609.10 a 4,961.5±2,445.65 a 5,043.6±5220.84 a 
อัตราผสมติด (%) 89.6±8.08 a 80.9±13.39 a 80.7±18.75 a 
อัตราฟัก (%) 89.7±3.84 a 89.0±9.32 a 88.5±7.32 a 
หมำยเหตุ  อักษรก้ากับท่ีต่างกันในแนวนอน แสดงความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) ระหว่างชุดการทดลอง * ไม่

วิเคราะห์ผลทางสถิติ 
 

 

 ตำรำงที่ 10 คุณภาพน ้าในการศึกษาประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของปลาพลวงหินโดยการใช้อาหารปลาเสริมรงควัตถุ   
แคโรทีนอยด์แหล่งที่แตกต่างกัน 

 
ชุดการทดลอง 

1 2 3 
อุณหภูมิน ้า (◦C) 23.2±1.6 23.0±1.4 22.9±1.5 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน ้า (mg/l) 7.8±0.11 7.6±0.05 7.9±0.27 
ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0 7.0 7.0 
ความเป็นด่าง (mg/l as CaCO3) 56.56±15.10 61.44±9.67 60.56±18.16 

ความกระด้าง (mg/l as CaCO3) 60.11±9.16 60.00±9.47 60.00±9.32 
แอมโมเนียรวม (mg/l)      0.003±0.0 0.003±0.0 0.003±0.0 
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ภำพที่ 20 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน ้าในการเลี ยงปลาพลวงหินด้วยอาหารเสริมรงควัตถุแคโรทีนอยด์แหล่งที่

แตกต่างกัน 
 

กำรทดลองที่ 3 ศึกษำกำรเลี้ยงปลำพลวงหินด้วยอำหำรผสมสำหร่ำยสไปรูลิน่ำสัดส่วนต่ำงกัน 
 
การเลี ยงปลาพลวงหินด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสัดส่วนต่างกัน 3 ชุดการทดลองได้แก่ชุดการ

ทดลองที่ 1 เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30 % (ชุดควบคุม) ชุดการทดลองที่ 2 เลี ยง
ด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30 % ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด 20 % ชุดการทดลองที่ 3 เลี ยง
ด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30 % ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด 40 % เลี ยงปลาทดลองในบ่อ
พลาสติกขนาด 300 ลิตร อัตราบ่อละ 30 ตัว ปลาทดลองมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 7.40±0.58 เซนติเมตร น ้าหนัก
เริ่มต้นเฉลี่ย 3.61±0.92 กรัม ระยะเวลาการทดลองระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563 
รวมเวลา 250 วัน มีผลการทดลองดังนี    

 
   1. กำรเจริญเติบโต 
 

1.1 ความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเมื่อสิ นสุดการทดลองปลาทดลองมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 10.23±0.38, 
10.63±0.23 และ 10.26±0.23 เซนติเมตรตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 11) 

1.2 น ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ยเมื่อสิ นสุดการทดลองปลาทดลองมีน ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 11.81±0.61, 
13.22±0.47 และ 12.01±0.72 กรัม ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าปลาทีเ่ลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิด
เม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30 % ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด 20 % มีความแตกต่างกันกับชุดควบคุม และปลาที่เลี ยง
ด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30 % ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด 40 % อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 11) 
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1.3 ความยาวเพ่ิมเฉลี่ยต่อวันเมื่อสิ นสุดการทดลองปลามีความยาวเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน 0.011±0.001, 
0.013±0.000 และ 0.011±0.000 เซนติเมตรตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส้าคัญทางสถิต ิ(p>0.05) (ตารางท่ี 11) 

1.4 น ้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวันเมื่อสิ นสุดการทดลองปลามีน ้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน 0.032±0.005, 
0.040±0.000 และ 0.035±0.006 กรัม ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าปลาที่เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูป
ชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30 % ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด 20 % มีความแตกต่างกันกับชุดควบคุม และปลาที่
เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30 % ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด 40 % อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิต ิ(p<0.05) (ตารางท่ี 11) 

1.5 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะเมื่อสิ นสุดการทดลองปลามีอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะต่อวันร้อย
ละ 0.47±0.02, 0.52±0.16 และ 0.48±0.03 ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าปลาที่เลี ยงด้วยอาหาร
ส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30 % ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด 20 % มีความแตกต่างกันกับชุดควบคุม 
และปลาที่เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30 % ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด 40 % อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 11) 

ส้าหรับน ้าหนักและความยาวของปลาพลวงหินทดลองแยกตามช่วงระยะเวลาทดลอง(ตารางที่11 
ภาพที่ 21 และ 22) 
 
2. อัตรำรอด 

เมื่อสิ นสุดการทดลองชุดการทดลองที่1, 2 และ 3 มีอัตรารอดร้อยละ 74.17±15.24, 71.67±13.74 

และ 75.00±12.61 ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางท่ี 11) 

ตำรำงที่ 11 การเจริญเติบโตและอัตรารอดในการเลี ยงปลาพลวงหินด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสัดส่วนต่างกัน 

 
ชุดการทดลอง 

1 2 3 
ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย(เซนติเมตร) 10.23±0.38 a 10.63±0.23 a 10.26±0.23 a 
น ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย(กรัม) 11.81±0.61 b 13.22±0.47 a 12.01±0.72 b 
ความยาวเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน(เซนติเมตร) 0.011±0.001 a 0.013±0.000 a 0.011±0.000 a 
น ้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน(กรัม) 0.032±0.005 b 0.040±0.000 a 0.035±0.006 b 
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (%) 0.47±0.02 b 0.52±0.16 a 0.48±0.03 b 
อัตรารอด(%) 74.17±15.24a 71.67±13.74 a 75.00±12.61 a 
หมำยเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่ก้ากับไว้ด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 
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ตำรำงท่ี 12 น ้าหนักเฉลี่ยและความยาวเฉลี่ยของปลาพลวงหินในการศึกษาการเลี ยงปลาพลวงหินด้วยอาหารผสม
สาหร่ายสไปรูลิน่าสัดส่วนต่างกันแยกตามช่วงเวลาการเลี ยง 

ช่วงเวลาเลี ยง
(วัน) 

ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 
น ้าหนัก(ก) ความยาว(ซม) น ้าหนัก(ก) ความยาว(ซม) น ้าหนัก(ก) ความยาว(ซม) 

เริ่มต้น 3.61±0.92 7.40±0.58 3.61±0.92 7.40±0.58 3.61±0.92 7.40±0.58 
34 4.35±0.34 7.66±0.11 5.11±0.68 7.94±0.12 4.23±0.13 7.72±0.06 
66 5.52±0.36 8.50±0.11 6.05±0.23 8.77±0.09 5.37±0.08 8.40±0.07 
96 7.35±0.67 8.86±0.19 8.35±0.58 9.30±0.15 7.46±0.21 9.02±0.07 
127 8.97±0.68 9.32±0.25 9.73±0.66 9.49±0.23 8.89±0.68 9.11±0.13 
161 9.45±0.52 9.38±0.10 10.62±0.29 9.94±0.03 9.10±0.20 9.44±0.08 
188 9.69±0.62 9.55±0.07 11.17±0.31 10.05±0.07 9.45±0.20 9.55±0.13 
214 10.28±0.41 9.76±0.09 11.62±0.35 10.27±0.05 10.14±0.27 9.88±0.06 
250 11.81±0.61 10.23±0.38 13.22±0.47 10.63±0.23 12.01±0.72 10.26±0.23 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 21 ความยาวเฉลี่ยของปลาพลวงหินในการศึกษาการเลี ยงปลาพลวงหินด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า

สัดส่วนต่างกัน 
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ภำพที่ 22 น ้าหนักเฉลี่ยของปลาพลวงหินในการศึกษาการเลี ยงปลาพลวงหินด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า
สัดส่วนต่างกัน 

 

3. กำรกระจำยของขนำดปลำ    

เมื่อสิ นสุดการทดลองพบว่าชุดการทดลองที่1, 2 และ 3 มีการกระจายของขนาดปลาโดยความยาว  
น้อยกว่า 10.0 เซนติเมตร ร้อยละ 39.70±9.01, 13.55±4.73 และ 36.20±7.59 ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทาง
สถิติพบว่าชุดการทดลองที่ 2 มีการกระจายความยาวปลาน้อยกว่า 10.0 เซนติเมตร มีอัตราร้อยละที่น้อยกว่าชุด
การทดลองอ่ืนๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี 13) 

 การกระจายของขนาดความยาว 10.0-11.0 เซนติเมตร ร้อยละ 49.70±5.64, 61.35±9.62 และ 
47.60±8.45 ตามล้าดับเมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าชุดการทดลองที่2 มีร้อยละของขนาดความยาว10.0-11.0 
เซนติเมตร มากกว่ามีความแตกต่างกันกับชุดการทดลองที่ 3 แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ(p<0.05) แต่
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติกับชุดการทดลองที่1 (P>0.05) (ตารางท่ี 13) 

 การกระจายของขนาดความยาว มากกว่า 11.0 เซนติเมตร ร้อยละ 10.55±3.7, 32.10±2.40 และ 
16.32±7.43 ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าชุดการทดลองที่2 มีร้อยละของขนาดความยาวมากกว่า 
11.0 เซนติเมตร มีความแตกต่างกันกับชุดการทดลองท่ี1และ3 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ(p<0.05) (ตารางท่ี 13) 
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ตำรำงที่ 13 ร้อยละการกระจายของขนาดปลาโดยความยาวในการเลี ยงปลาพลวงหินด้วยอาหารผสมสาหร่าย       
สไปรูลิน่าสัดส่วนต่างกัน 

 ชุดการทดลอง 
ความยาว 1 2 3 

น้อยกว่า 10.0 เซนติเมตร 39.70±9.01a 13.55±4.73b 36.20±7.59a 
10.0-11.0 เซนติเมตร 49.70±5.64ab 61.35±9.62a 47.60±8.45b 
มากกว่า 11.0-ไม่เกิน 12.5 เซนติเมตร 10.55±3.7b 32.10±2.40a 16.32±7.43b 

หมำยเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่ก้ากับไว้ด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคญัทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์

 
4. คุณภำพน้ ำ 

 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพของน ้าในระหว่างการทดลองมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิน ้า 22.9±1.31-23.3±1.04 องศา

เซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า 7.0±1.25-7.4±0.38 mg/l ความเป็นกรดด่างของน ้า (pH) 7 ความเป็นด่างของน ้า 
123.0±6.22-133.5±8.23 mg/l as CaCO3 ความกระด้างของน ้า 126.5±8.06-142.5±15.61 mg/l as CaCO3 ปริมาณ
แอมโมเนีย 0.003±0.0 mg/l (ตารางที่ 14) 

 
ตำรำงท่ี 14 คุณภาพน ้าในการเลี ยงปลาพลวงหินด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสัดส่วนต่างกัน 
 ชุดการทดลอง 
  1 2 3 
อุณหภูมิของน ้า (mg/l) 23.0±0.8 23.0±1.0 23.1±0.9 

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า (mg/l) 7.4±0.38 7.2±0.97 7.0±1.25 
ความเป็นกรด-ด่างของน ้า  7.0 7.0 7.0 

ความเป็นด่างของน ้า (mg/l as CaCO3) 124.5±10.63 123.0±6.22 133.5±8.23 

ความกระด้างของน ้า (mg/l as CaCO3) 142.5±15.61 141.5±7.19 126.5±8.06 
แอมโมเนียรวม (mg/l)      0.003±0.0 0.003±0.0 0.003±0.0 
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กำรทดลองที่ 4. กำรทดลองเลี้ยงปลำพลวงหินร่วมกับปลำบึกด้วยอำหำรระดับโปรตีนต่ำงกัน 
 

การทดลองเลี ยงปลาพลวงหินร่วมกับปลาบึกด้วยอาหารระดับโปรตีนต่างกันชุดการทดลองที่ 1  ให้
อาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30% ชุดการทดลองที่ 2 อาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับ
โปรตีน 35% ชุดการทดลองที่ 3 อาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 40% เริ่มการทดลองวันที่ 23 
สิงหาคม 2562 ปลาพลวงหินขนาดน ้าหนัก 11.85±5.22 กรัม ความยาว 10.4±1.74 เซนติเมตร ปลาบึกขนาด
น ้าหนัก 10.95±1.81 กรัม ความยาว 10.4±0.56 เซนติเมตร ผลการทดลองถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลา 
206 วัน พบดังนี  

 
1. กำรเจริญเติบโต 
 

1.1 ความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเมื่อสิ นสุดการทดลองปลาพลวงหินมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย, 16.10±0.65, 
16.40±0.23 และ 18.54±4.66 เซนติเมตร ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติ(p>0.05) ปลาบึกมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 21.9±2.44, 21.50±1.29, และ 24.18±0.53 เซนติเมตร 
ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่าแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05)(ตารางที่ 15) 

1.2 น ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ยเมื่อสิ นสุดการทดลองปลาพลวงหินมีน ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 42.08±5.112, 
43.61±7.14 และ 54.27±10.47 กรัม ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติ(p>0.05) ปลาบึกน ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 102.60±22.72, 99.64±12.28 และ 130.44±6.11 

เซนติเมตร ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่าปลาที่เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 
40%  มีน ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ยสูงกว่าปลาที่เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30% และปลาที่
เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 35% แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ(p<0.05) โดย
ปลาที่เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30% และปลาที่เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ด
ลอยน ้าระดับโปรตีน 35% แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ(p<0.05)(ตารางที่ 15)  

1.3 ความยาวเพ่ิมเฉลี่ยต่อวันเมื่อสิ นสุดการทดลองพลวงหินมีความยาวเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน 
0.027±0.003, 0.029±0.001 และ 0.039±0.022 เซนติเมตร ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) ปลาบึกมีความยาวเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน 0.56±0.012, 0.054±0.006 
และ 0.067±0.022 เซนติเมตรตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 15) 

1.4 น ้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวันเมื่อสิ นสุดการทดลอง ปลาพลวงหินมีน ้าหนักเพ่ิมเฉลี่ ยต่อวัน 
0.146±0.024, 0.154±0.03 และ 0.206±0.051 กรัม ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ  (p>0.05) ปลาบึกมีน ้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน 0.44±0.11, 0.43±0.06 และ 
0.58±0.03 กรัม ตามล้าดับเมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าปลาที่เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับ
โปรตีน 40%  มีน ้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวันสูงกว่าปลาที่เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30% 
และปลาที่เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 35% แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
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(p<0.05) โดยปลาที่เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30% และปลาที่เลี ยงด้วยอาหาร
ส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 35% แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ(p<0.05)(ตารางที่ 15) 

1.5 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะเมื่อสิ นสุดการทดลอง ปลาพลวงหินมีอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ
ต่อวันร้อยละ 6.00±0.60, 6.15±0.80 และ 7.19±0.86 ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) ปลาบึก มีอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะต่อวันร้อยละ10.54±1.21, 
10.49±0.61 และ 11.79±0.22 ตามล้าดับเมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 15) 

 
ตำรำงท่ี 15 การเจริญเติบโตในการศึกษาการเลี ยงปลาพลวงหินร่วมกับปลาบึกด้วยอาหารระดับโปรตีนต่างกัน 

 ระดับโปรตีนในอาหาร 
 30% 35% 40% 
ปลำพลวงหิน    

น ้าหนักสุดท้าย (กรัม) 42.08±5.11a 43.61±7.14a 54.27±10.47a 
ความยาวสุดท้าย (เซนติเมตร) 16.10±0.65a 16.40±0.23a 18.54±4.66 a 
น ้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน (กรัม) 0.146±0.024a 0.154±0.03a 0.206±0.051a 
ความยาวเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน (เซนติเมตร) 0.027±0.003a 0.029±0.001a 0.039±0.022a 
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (%) 6.00±0.60a 6.15±0.80a 7.19±0.86a 
อัตรารอด (%) 86.6±11.43ab 80.75±3.28b 94.00±3.49a 

ปลำบึก    
น ้าหนักสุดท้าย (กรัม) 102.60±22.72b 99.64±12.28b 130.44±6.11a 
ความยาวสุดท้าย (เซนติเมตร) 21.9±2.44 a 21.50±1.29 a 24.18±0.53a 
น ้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน (กรัม) 0.44±0.11b 0.43±0.06b 0.58±0.03a 
ความยาวเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน(เซนติเมตร) 0.056±0.012a 0.054±0.006a 0.067±0.022a 
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (%) 10.54±1.21a 10.49±0.61a 11.79±0.22a 
อัตรารอด (%) 97.5±2.88a 96.25±4.79a 98.75±2.50a 
หมำยเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่ก้ากับไว้ด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคญัทางสถิติที่

ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
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ภำพที ่23 น ้าหนักเฉลี่ยของปลาพลวงหินและปลาบึกที่เลี ยงร่วมกันด้วยอาหารระดับโปรตีนแตกต่างกัน 
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ภำพที ่24 ความยาวเฉลี่ยของปลาพลวงหินและปลาบึกท่ีเลี ยงร่วมกันด้วยอาหารระดับโปรตีนแตกต่างกัน 

2. อัตรำรอด 
เมื่อสิ นสุดการทดลองพบว่าปลาพลวงหินมีอัตรารอดร้อยละ 86.60±11.43, 80.75±3.28 และ 

94.00±3.49 ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าปลาที่เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับ
โปรตีน 40%  มีอัตรารอดสุงกว่าปลาที่เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 35% แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยปลาที่เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 40% และ
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ปลาที่เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30% มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (p>0.05) ส้าหรับปลาที่เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30% และปลาที่เลี ยงด้วย
อาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 40%  มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
ปลาบึกมีอัตรารอดร้อยละ 97.5±2.88, 96.25±4.79 และ 98.75±2.50 ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ
พบว่าอัตรารอดของปลาบึกแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 15 ภาพที ่25 ) 

 
ภำพที่ 25 อัตรารอดของปลาพลวงหินและปลาบึกที่เลี ยงร่วมกันด้วยอาหารระดับโปรตีนแตกต่างกัน 

 
3. คุณภำพน้ ำ 

 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพของน ้าในระหว่างการทดลองมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิน ้า 23.9±1.5-24.1±1.7 

องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย 3.75±0.48-4.07±0.44 mg/l ความเป็นกรดด่างของน ้า (pH) 7 ความ
เป็นด่างของน ้า 128.0±6.32 - 139.0±4.76 mg/l as CaCO3 ความกระด้างของน ้า 103.0±8.08-112.5±26.8 
mg/l as CaCO3ปริมาณแอมโมเนียรวม 0.003 mg/l (ตารางท่ี 16) 

 
ตำรำงท่ี 16 คุณภาพน ้าในการศึกษาการเลี ยงปลาพลวงหินร่วมกับปลาบึกด้วยอาหารระดับโปรตีนต่างกัน 
 ระดับโปรตีนในอาหาร 
  30% 35% 40% 
อุณหภูมิของน ้า (mg/l) 23.9±1.5 24.0±1.6 24.1±1.7 

ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย (mg/l) 4.07±0.44 3.84±0.51 3.75±0.48 
ความเป็นกรด-ด่างของน ้า  7.0 7.0 7.0 
ความเป็นด่างของน ้า (mg/l as CaCO3) 129.0±14.09 128.0±6.32 139.0±4.76 
ความกระด้างของน ้า (mg/l as CaCO3) 112.5±26.8 103.0±8.08 111.0±3.46 
แอมโมเนียรวม (mg/l)      0.003±0.0 0.003±0.0 0.003±0.0 
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วิจำรณ์ผลกำรศึกษำ 

1. ชีววิทยำกำรบำงประกำรและกำรแพร่กระจำยของปลำพลวงหิน 
 

ปลาพลวงหินเป็นปลาในสกุลปลาน ้าจืดชื่อสกุล Neolissochilus ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) 
สกุลนี ถูกแยกออกจากสกุลปลาเวียน (Tor spp.) ในปี ค.ศ. 1985 โดยวอลเตอร์ เรนโบธ นักมีนวิทยาชาว
อเมริกัน มีลักษณะที่ส้าคัญทางอนุกรมวิธานคือ ล้าตัวยาวแบนข้าง มีอัตราส่วนของความกว้างล้าตัวในสัดส่วนร้อย
ละ 20.23-22.25 ของความยาวล้าตัว หรือมีความยาวล้าตัว 3 เท่าของความลึกล้าตัว จึงจัดเป็นปลาที่รูปร่างแบบ 
oblong ซึ่งโดยทั่วไปมีความยาวมาตรฐาน 3-4 เท่าของความลึกล้าตัว (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า
จืด, 2558) ล้าตัวมีสีน ้าตาลปนเขียวถึงเขียวปนน ้าเงิน หรือสีน ้าตาลปนด้าเข้ม แถบสีด้าพาดตลอดตามความยาว
ของล้าตัว สอดคล้องกับ Smith (1945) รายงานว่าปลาชนิดนี มีแถบสีด้าเริ่มจากบริเวณหัวหลังตาเรื่อยไปจนถึงโคน
หาง ซึ่งเกิดจากจุดสีด้าบริเวณฐาน ของเกล็ดที่เรียงตามยาว 2 แถว ท้าให้เห็นเป็นแถบสีด้าพาดตลอดตามความยาว
ของล้าตัว แถบนี อยู่เหนือเส้นข้างตัว เส้นข้างตัว เหนือแถบสีด้ามีแถบสีเหลืองขนานไปกับแถบสีด้า เหนือแถบสี
เหลืองเป็นสีน ้าตาลหรือน ้าเงินเขียว ใต้เส้นข้างตัวมีสีเทา น ้าเงิน ส่วนท้องมีสีขาว ซึ่งสีของปลาชนิดนี จะขึ นอยู่กับ
สิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ จากการส้ารวจในการศึกษาครั งนี  พบว่ามีแหล่งอาศัยตามธรรมชาติของปลาพลวงหินอยู่
บริเวณล้าธารที่ตั งอยู่ที่ระดับความสูงระหว่าง 665–1,247 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ซึ่งพื นที่ส่วน
ใหญ่ตั งอยู่ในบริเวณเขตพื นที่ป่าไม้และเขตป่าต้นน ้า ล้าธาร เป็นแหล่งน ้าที่มีชุมชนก้าหนดขอบเขตเป็นแหล่งอนุรักษ์
สัตว์น ้าจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้ปลาพลวงหินในธรรมชาติยังสามารถอยู่รอดได้ ปลาพลวงหินเพศผู้มีล้าตัวกลมเรียว 
ในปลาที่สมบูรณ์พันธุ์ เมื่อบีบส่วนท้องเบาๆจะมีน ้าเชื อสีขาวขุ่นไหลออกมา มีค่าดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะ
สืบพันธุ์ระหว่างร้อยละ 0.10-2.44 อวัยวะสืบพันธุ์อยู่ในระยะที่ 1-6 ขนาดแรกเจริญพันธุ์ในปลาเพศผู้พบมีน ้าหนัก 
81.5 กรัม ความยาว 20.3 เซนติเมตร เพศเมียในปลาที่สมบูรณ์พันธุ์ มีล้าตัวกลมอ้วนส่วนท้องอูมเห็นได้ชัดเจน มี
ค่าดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ระหว่างร้อยละ 0.19-3.88 อวัยวะสืบพันธุ์อยู่ในระยะที่ 1-6 ขนาดแรก
เจริญพันธุ์ในปลาเพศผู้พบมีน ้าหนัก 101.5 กรัม ความยาว 21.2 เซนติเมตร รังไข่ปลาพลวงหินมี 2 ฝัก ปลาพลวง
หินที่มีรังไข่และอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ (testis) ในระยะเจริญพันธุ์ (maturity stage) เมื่อจ้าแนกลักษณะดัดแปลง
ตามวิธีของ Lehri (1968) ซึ่งได้แบ่ง oocyte ตามต้าแหน่งของ yolk และการเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียส พบรังไข่
ประกอบด้วยไข่ 4 ระยะ ส้าหรับอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้พบน ้าเชื อมี 4 ระยะ ผลการศึกษาความดกไข่ของปลาพลวง
หินจากปลาเพศเมียที่มรีังไข่ระยะที่ 4 น ้าหนักเฉลี่ย 460.50±224.43 กรัม น ้าหนักรังไข่ 13.00±7.75 กรัม พบว่ามี
ความดกไขจ่้านวน 9,709.58±2,652.20 ฟองต่อน ้าหนักแม่ปลา 1 กิโลกรัม 

 
2. ประสิทธิภำพกำรสืบพันธุ์ของปลำพลวงหิน 
 

จากการทดลองใช้อาหารเม็ดลอยน ้าโปรตีน 40% เสริมรงควัตถุแคโรทีนอยด์แตกต่างกัน 2 ชนิด คือ  
แคโรทีนอยด์จากธรรมชาติใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าสด และแคโรทีนอยด์สังเคราะห์คือแอสตาแซนทิน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเพาะพันธุ์ปลาพลวงหิน พบว่าอาหารผสมแอสตาแซนทินมีผลให้พ่อแม่พันธุ์ปลาวางไข่มากที่สุด
แตกต่างจากอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญ พ่อแม่พันธุ์ปลามีความสมบูรณ์เพศ
และเริ่มวางไข่เร็วกว่าชุดการทดลองอ่ืน มีจ้านวนแม่ปลาที่วางไข่มากกว่า 1 ครั งสูงที่สุด มีระยะเวลาการวางไข่

https://th.wikipedia.org/wiki/Genus
https://th.wikipedia.org/wiki/Genus
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/Tor_(genus)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1985
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99
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หลังจากเลี ยงด้วยอาหารทดลองเร็วที่สุด และมีช่วงระยะเวลาในการผสมพันธุ์วางไข่ที่ยาวนานขึ น แสดงว่าแอสตา
แซนทินมีคูณสมบัติในการช่วยกระตุ้นให้พ่อแม่พันธุ์ปลาพลวงหินมีความสมบูรณ์เพศสามารถสร้างไข่และน ้าเชื อแก่
เต็มที่พอที่จะผสมพันธุ์ได้ และแสดงออกในคุณภาพของสีของไข่ที่ปรากฏโดยไข่มีสีเหลืองอมส้ม เนื่องจากแอสตา
แซนทินเป็นรงควัตถุที่ให้สารสีแดง เมื่อปลาได้รับจึงผ่านขบวนการย่อย การดูดซึม และการสะสม และแสดงออกให้
เห็นจากสีของไข่ท่ีแตกต่างกันในแต่ละชนิดของอาหาร แอสตาแซนทินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ปลามีระบบ
ภูมิคุ้มกันที่ดี กระตุ้นการเจริญเติบโต เพ่ิมการเจริญเติบโตและการผสมพันธุ์ (Torrissen, 1990; Meyers, 1994) 
สอดคล้องกับ Nakazoe et al. (1984) และ Choubert and Storebakken (1989) สรุปว่าเนื่องจากสารที่ท้าให้
เกิดสีในผิวหนังของปลาเป็นสารจ้าพวกแอสตาแซนทิน การใส่สารชนิดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่แอสตาแซนทินนั นต้องผ่าน
กระบวนการแปรสภาพในร่างกายสัตว์ให้เป็นแอสตาแซนทินก่อน แอสตาแซนทินมีคุณสมบัติที่สัตว์สามารถน้าไปใช้
เหมือนวิตามินเอได้ใช้กันแพร่หลายในการผลิตปลาแซลมอนเพ่ือกระตุ้นให้เนื อปลาที่เลี ยงมีสีชมพูเหมือน
ปลาแซลมอน ที่พบในธรรมชาติ และยังมีการใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น เพ่ือกระตุ้นการผสมพันธุ์ การวางไข่ เพ่ิม
คุณภาพของไข่ ตลอดจนเพ่ิมอัตรารอดในสัตว์น ้า ในการทดลองของ Foss et al. (1984) และ Torrisen (1986) 
อ้างใน (ทิพย์วรรณ 2541) รายงานว่าในปลา rainbow trout สามารถใช้แอสตาแซนทินได้ดีกว่า Canthaxanthin 
อีกทั งการดูดซึมในเนื อปลาก็มากกว่า Canthaxanthin 1.3 เท่า ดังนั นการกระตุ้นการเกิดสีของผิวหนังปลาและ
การดูดซึมสีในเนื อปลา ควรใช้แคโรทีนอยด์จ้าพวกแอสตาแซนทิน อัตราการใช้แอสตาแซนทินส้าหรับสัตว์น ้าใน
การศึกษาของดาราวรรณและคณะ (2547) ใช้ 100 มก.ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เพ่ือเร่งสีให้ปลากระแห (Puntius 
schwanenfeldii) อรุณี และคณะ (2562) ใช้แอสตาแซนทินระดับ 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม พบว่าเป็นระดับ
ที่เหมาะสมในการปรับปรุงสีและการเจริญเติบโตของปลาหมอสีครอสบรีด ส้าหรับปลาที่ได้รับอาหารที่เสริมสาหร่าย 
สไปรูลิน่า (Spirulina platensis) ให้เป็นแหล่งของสารแคโรทีนอยด์จากธรรมชาติมีผลการเพาะพันธุ์ที่ดีกว่าปลาที่
ไม่ได้รับสารแคโรทีนอยด์เพ่ิมในอาหารซึ่งสาหร่ายสไปรูลิน่า ประกอบด้วยรงควัตถุ ได้แก่ แคโรทีน และแซนโทฟิลล์ 
ไฟโคไซยานิน อัลโลไฟโคไซยานิน เบต้า-แคโรทีน คลอโรฟิลล์-เอ (เจียมจิตต์, 2535; ขจรเกียรติ์, 2550) และมี
วิตามินซี วิตามินอี วิตามินบี 12 แคลเซียม-แพนโทธิเนต และแมงกานีส มีผลต่อความสมบูรณ์เพศของปลา ระบบ
สืบพันธุ์และท้าให้อัตราการฟักและการพัฒนาของตัวอ่อนดีขึ น (วีรพงศ์, 2536) โดยต้นทุนของสาหร่ายสไปรูลิน่าจะ
สูงกว่าแอสตาแซนทินแต่การซื อขายแอสตาแซนทินค่อนข้างจ้ากัดไม่มีการแบ่งขายปลีกท้าให้ไม่สะดวกต่อเกษตรกร 
(กาญจนาและคณะ, 2549) อัตราการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่า ในปลาแต่ละชนิดแตกต่างกันไปเช่นใน อรุณี และคณะ 
(2562) พบว่าใช้สาหร่ายสไปรูลิน่า 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม  เป็นระดับที่เหมาะสมในการปรับปรุงสีและการ
เจริญเติบโตของปลาหมอสีครอสบรีด  ในสุจนีย์ และคณะ (2554) ศึกษาการเลี ยงปลาเลียหินด้วยอาหารผสม
สาหร่ายสไปรูลิน่าเพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์พบว่า อาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 20 เปอร์เซ็นต์เป็นระดับที่เหมาะสม
ส้าหรับการเลี ยงปลาเลียหินเพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์ จากการทดลองครั งนี ปริมาณจ้านวนไข่ และความถี่ของวางไข่ของ
ปลาที่ได้รับอาหารเสริมแอสตาแซนทินมีมากกว่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของปลามีมากกว่าสอดคล้องที่ Wootton  
(1990) กล่าวว่าปริมาณความดกของไข่จะผันแปรไปตามขนาด อายุ และความสมบูรณ์ของแม่ปลา อย่างไรก็ตาม
ค่าจ้านวนไข่ต่อแม่ อัตราการผสม และอัตราการฟักของปลาพลวงหินไม่แตกต่างกัน เนื่องมาจากการเพาะพันธุ์ปลา
พลวงหินในการทดลองนี เป็นการตรวจสอบพ่อแม่พันธุ์ปลาที่พร้อมวางไข่ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ต้องมี
ความสมบูรณ์เพศและมีปริมาณฮอร์โมนเพศที่เหมาะสมจนสามารถวางไข่ได้ ท้าให้คุณภาพของไข่และน ้าเชื อที่
ออกมาไม่แตกต่างกัน เห็นสมควรจะได้มีการศึกษาถึงปริมาณความเข้มข้นของรงควัตถุที่ผสมอาหารหรือสูตรอาหาร
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ที่เหมาะสมหรือการเสริมวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางไข่ของพ่อแม่พันธุ์ปลา
พลวงหินต่อไป  

คุณภาพน ้าในการทดลองครั งนี มีค่าใกล้เคียงกันเนื่องจากใช้น ้าจากแหล่งเดียวกัน และถือว่ามีความ
เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้าตามที่ไมตรีและจารุวรรณ (2528), ภาณุและคณะ (2539), มั่นสินและไพพรรณ 
(2544) และกรมควบคุมมลพิษ (2546) รายงานไว้ จากการทดลองนี ปลาเริ่มมีการวางไข่เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอุณหภูมิ
น ้ามีการเปลี่ยนแปลงลดต่้าลง ในเดือนตุลาคมและสิ นสุดการวางไข่เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนอุณหภูมิน ้าเพ่ิมสูงขึ นในช่วง
กลางเดือนเมษายนแสดงว่าในสภาพการเพาะเลี ยงในการทดลองนี  ปลาพลวงหินสามารถเพาะขยายพันธุ์ ได้ไม่
แตกต่างจากในสภาพพื นที่แหล่งก้าเนิดของปลา และสามารถปรับตัวให้คุ้นชิน (domestication) กับการเพาะเลี ยง
ในสภาพที่กักขัง การเพาะพันธุ์ปลาพลวงหินครั งนี ใช้วิธีการเลียนแบบธรรมชาติแสดงว่าปลาพลวงหินเป็นปลาที่
สืบพันธุ์วางไข่โดยรับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน ้าที่เปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งเป็นวิธีการ
เดียวกับการเพาะพันธุ์ปลากดหลวง(Channel catfish) ตามที่Thomas (1988); Davis et al. (1986); Lang et 
al. (2003) กล่าวว่าการเพาะพันธุ์ปลากดหลวงใช้วิธีการเลียนแบบธรรมชาติเนื่องจากปลากดหลวงเป็นปลาที่
สืบพันธุ์วางไข่โดยรับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน ้าที่เปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน แต่ทั งนี การผสม
พันธุ์วางไข่ของปลาพลวงหินอาจมีอิทธิพลอ่ืน ๆ ร่วมด้วยเช่นช่วงแสง เป็นต้น ดังนั นการศึกษาการผสมพันธุ์วางไข่
ของปลาพลวงหินจึงควรมีการศึกษาปัจจัยแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องเพ่ิมเติมต่อไป  

3. กำรเลี้ยงปลำพลวงหินด้วยอำหำรผสมสำหร่ำยสไปรูลิน่ำสัดส่วนต่ำงกัน   

ปลาทดลองมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 7.40±0.58 เซนติเมตร น ้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 3.61±0.92 กรัม ระยะเวลา
การทดลอง 250 วัน มีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย ความยาวเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน และอัตรารอดมีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติ(p>0.05) ส้าหรับน ้าหนักสุดท้าย น ้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะของ
ปลาที่เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30 % ผสมสาหร่ายสไปรูไลน่า 20 % มีมากกว่าปลาที่เลี ยง
ด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30 % และอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30 % ผสม
สาหร่ายสไปรูไลน่า 40 %  แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) การกระจายของขนาดปลาโดยความยาว
ตั งแต่ 10.0 เซนติเมตร( 4 นิ ว) ขึ นไปในปลาที่เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30 %  ผสม
สาหร่ายสไปรูไลน่า 20 %  มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือปลาที่เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30 % 
ผสมสาหร่ายสไปรูไลน่า 40 %  และปลาที่เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30 % ตามล้าดับ ทั งนี 
ขนาดความยาวของปลาพลวงหินใช้เป็นตัวก้าหนดราคาปลาในตลาดปลาสวยงามจากการสอบถามราคาปลาพลวง
หินในร้านจ้าหน่ายปลาสวยงามตลาดค้าเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปลาที่มีจ้าหน่ายเป็นปลาขนาดตั งแต่ 5 นิ ว 
(12.5 เซนติเมตร)ขึ นไป โดยปลาขนาด 5-6 นิ ว มีราคาจ้าหน่ายตัวละ 80 บาท ปลาขนาด 8-10 นิ ว ราคาจ้าหน่าย
ตัวละ 250 บาท ปลาขนาด 12 นิ ว ราคาจ้าหน่ายตัวละ 480 บาท การทดลองครั งนี ยังไม่ได้ปลาในขนาดที่ตลาด
ปลาสวยงามมีจ้าหน่ายจึงควรท้าการศึกษาด้านการเลี ยงปลาพลวงหินให้ได้ขนาดที่ตลาดต้องการต่อไป  การใช้
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สาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina platensis ) เป็นวัตถุดิบผสมในอาหารเลี ยงปลานอกจากเพ่ือให้มีความสมบูรณ์เพศ
แล้วยังท้าให้ปลามีการเจริญเติบโตดี เช่น ปลากะรังดอกแดง (โชติและคณะ, 2548) ปลานิลแดง (จงกล และคณะ, 
2549) เป็นต้น จากการทดลองนี อัตราการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่า 20 % ให้ผลการทดลองที่ดีที่สุด และเป็นอัตราการใช้
เดียวกันกับการทดลองของ สุจนีย์ และคณะ (2554) ส้าหรับการเลี ยงปลาเลียหินเพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์ พบว่าอาหาร
ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 20 เปอร์เซ็นต์เป็นระดับที่เหมาะสม ส้าหรับคุณภาพน ้าในการทดลองมีค่าใกล้เคียงกัน
เนื่องจากใช้น ้าจากแหล่งเดียวกัน และถือว่ามีความเหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้าตามที่ไมตรีและจารุวรรณ 
(2528), ภาณุและคณะ (2539), มั่นสินและไพพรรณ (2544) และกรมควบคุมมลพิษ (2546) รายงานไว้ ทั งนี อุณหภูมิของ
น ้าในการทดลองนี มีค่าระหว่าง 23.0±0.8-23.1±0.9 มีความใกล้เคียงกันกับอุณหภูมิของน ้าจากผลการศึกษาชีววิทยา
ของปลาพลวงหินในแหล่งอาศัยในธรรมชาติที่แม่น ้าแม่แตงอ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ที่พบอุณหภูมิน ้า 23.8 องศา
เซลเซียส  

4. กำรเลี้ยงปลำพลวงหินร่วมกับปลำบึกด้วยอำหำรระดับโปรตีนต่ำงกัน 
 

การเจริญเติบโตของปลาพลวงหินพบมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย, 16.10±0.65, 16.40±0.23 และ 
18.54±4.66 เซนติเมตร น ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 42.08±5.112, 43.61±7.14 และ 54.27±10.47 กรัม ความยาวเพ่ิม
เฉลี่ยต่อวัน 0.027±0.003, 0.029±0.001 และ 0.039±0.022 เซนติเมตร น ้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน 0.146±0.024, 
0.154±0.03 และ 0.206±0.051 กรัม อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะต่อวันร้อยละ 6.00±0.60, 6.15±0.80 และ 
7.19±0.86 ตามล้าดับ การเจริญเติบโตของปลาบึกมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 21.9±2.44, 21.50±1.29, และ 
24.18±0.53 เซนติเมตร น ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 102.60±22.72, 99.64±12.28 และ 130.44±6.11 เซนติเมตร 
ความยาวเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน 0.56±0.012, 0.054±0.006 และ 0.067±0.022 เซนติเมตร น ้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน 
0.44±0.11,  0.43±0.06 และ 0.58±0.03 กรัม อัตราการเจริญเติบโตจ้า เพาะต่อวันร้อยละ10.54±1.21, 
10.49±0.61 และ 11.79±0.22 ตามล้าดับ ผลการเจริญเติบโตของปลาทั งสองชนิดที่เลี ยงร่วมกันด้วยอาหารที่มี
ระดับโปรตีนแตกต่างกันครั งนี มีผลการเจริญเติบโตที่ใกล้เคียงกันเนื่องจากบ่อเลี ยงเป็นบ่อดินจึงอาจมีอาหาร
ธรรมชาติเป็นแหล่งอาหารเพิ่มเติมส้าหรับปลาทั งสองชนิดได้ ดังนั นการเลี ยงด้วยอาหารโปรตีน 30 % ในบ่อดินจึง
เป็นการประหยัดต้นทุนค่าอาหารได้ ดังทีเ่กรียงศักดิ ์(2560) กล่าวว่าการเลี ยงสัตว์น ้าแบบรวม (polyculture)  ถือ
เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งในการช่วยลดต้นทุนและ ลดความเสี่ยงจากการได้ผลผลิตที่หลากหลาย โดยเฉพาะการเลี ยง
ในบ่อดินซึ่งจะมีอาหารธรรมชาติที่เกิดจากอินทรีย์ วัตถุแร่ธาตุ และมีการสร้างอาหารจากขบวนการสังเคราะห์แสง
ของแพลงค์ตอนพืช ประกอบกับสัตว์น ้าที่ เลี ยงร่วมกันมีพฤติกรรมที่กินอาหารต่างกันและไม่ท้าร้ายกัน ช่วยให้การ
ใช้อาหารในบ่อได้ประโยชน์สูงสุด และช่วยป้องกันรักษาคุณภาพน ้าที่เกิดจากเศษอาหารที่เหลือในบ่อ ส่งผลให้สัตว์
มีสุขภาพที่ดีและช่วยลดต้น ทุนค่าอาหารการจัดการบ่อ ดังนั นการทดลองเลี ยงปลาพลวงหินจึงควรท้าการศึกษา
เกี่ยวกับอาหารธรรมชาติในบ่อเลี ยงในโอกาสต่อไป ส้าหรับอัตรารอดเมื่อสิ นสุดการทดลองพบว่าปลาพลวงหินมี
อัตรารอดร้อยละ 86.60±11.43, 80.75±3.28 และ 94.00±3.49 ตามล้าดับ พบว่าปลาพลวงหินที่เลี ยงด้วยอาหาร
โปรตีน 40 % มีอัตรารอดแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติกับปลาที่เลี ยงด้วยอาหารโปรตีน 30 % ปลาบึกมี
อัตรารอดร้อยละ 97.5±2.88, 96.25±4.79 และ 98.75±2.50 ตามล้าดับ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ 
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ทั งนี ปลาพลวงหินและปลาบึกที่เลี ยงร่วมกันในแต่ละชุดการทดลอง มีอัตรารอดไปในทิศทางเดียวกันแสดงว่าปลา
ทั งสองชนิดสามารถเลี ยงรวมกันได้ ดังนั นอัตรารอดของปลาทั งชนิดจึงอาจมีผลจากปัจจัยอ่ืนเช่น นกกินปลา และงู
กินปลา เนื่องจากบ่อเลี ยงเป็นบ่อดินจึงมีศัตรูปลาปะปนในบ่อเลี ยงจึงควรพิจารณาแก้ไขในการเลี ยงครั งต่อไป 
ส้าหรับคุณภาพน ้าในการทดลองมีค่าใกล้เคียงกันเนื่องจากใช้น ้าจากแหล่งเดียวกัน และถือว่ามีความเหมาะสมต่อการ
ด้ารงชีวิตของสัตว์น ้าตามที่ไมตรีและจารุวรรณ (2528), ภาณุและคณะ (2539), มั่นสินและไพพรรณ (2544) และกรม
ควบคุมมลพิษ (2546) รายงานไว้ ทั งนี อุณหภูมิของน ้าในการทดลองนี มีค่าระหว่าง 23.9±1.5-24.1±1.7 มีอุณหภูมิของ
น ้าสูงกว่าในแหล่งอาศัยในธรรมชาติเนื่องจากเป็นการเลี ยงในบ่อดินซึ่งอยู่กลางแจ้ง จากการทดลองแม้ปลาจะยังสามารถ
ด้ารงชีวิตอยู่ได้แต่การทดลองนี สิ นสุดในเดือนมีนาคมซึ่งยังไม่ถึงช่วงเวลาที่อุณหภูมิน ้าจะขึ นสูงได้อีกในช่วงเดือนเมษายน-
มิถุนายน จึงควรจะมีการศึกษาต่อไปถึงผลกระทบจากอุณหภูมิน ้าที่สูงขึ นในการเพาะเลี ยงปลาพลวงหิน 
 

สรุปผลกำรศึกษำ 

การศึกษาการเพาะเลี ยงปลาพลวงหินเชิงพาณิชย์สรุปได้ดังนี   
1. ปลาพลวงหิน มีการแพร่กระจายในแหล่งอาศัยตามธรรมชาติอยู่บริเวณล้าธารที่ตั งอยู่ที่ระดับความ

สูงระหว่าง 665–1,247 เมตร ระดับทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ซึ่งพื นที่ส่วนใหญ่ตั งอยู่ในบริเวณเขตพื นที่ป่าไม้และ
เขตป่าต้นน ้า ล้าธาร ปลาที่พบมีขนาดตั งแต่ขนาดเล็กยังไม่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์จนถึงขนาดใหญ่แหล่งอาศัยตาม
ธรรมชาติที่ส้ารวจทั งหมดเป็นแหล่งน ้าที่มีชุมชนก้าหนดขอบเขตเป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์น ้าจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้ปลา
พลวงหินในธรรมชาติยังสามารถอยู่รอดได้ 

2. ปลาที่ได้รับอาหารเสริม Astaxanthin  มีประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ดีที่สุด 
3. การเลี ยงปลาพลวงหินด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้าระดับโปรตีน 30 % ผสมสาหร่ายสไปรูไลน่า 

20 % ให้ผลการเลี ยงปลาพลวงหินให้ได้ขนาด 10 เซนติเมตร ที่ดีที่สุด 
4. สามารถเลี ยงปลาพลวงหินร่วมกับปลาบึกในบ่อดินได้และควรเลี ยงด้วยอาหารระดับโปรตีน 30% 

ช่วยให้ประหยัดต้นทุนค่าอาหาร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ในการทดลองประสิทธิภาพการเพาะพันธุ์ พบอัตราการวางไข่ และความถี่ของการวางไข่เป็นปัจจัย
เบื องต้นที่ส้าคัญของการเพาะพันธุ์ปลาพลวงหินจึงควรศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมด้านปัจจัยอ่ืนที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเพาะพันธุ์ เช่น การเลี ยงพ่อแม่พันธุ์ให้มีความสมบูรณ์ที่สุดก่อนการเพาะพันธุ์  อาหารส้าหรับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ การควบคุมคุณภาพน ้าในบ่อเพาะพันธุ์ระบบปิด การกระตุ้นการผสมพันธุ์
วางไข่ด้วยการจัดสิ่งแวดล้อมเช่นการพ่นน ้า การเปลี่ยนถ่ายน ้า เป็นต้น 

2. การเลี ยงปลาพลวงหินเพื่อการค้าควรศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมด้านปัจจัย และเทคนิคการเลี ยงให้ได้ขนาด
ตลาดให้ผลตอบแทนทางการตลาดได้มากที่สุด เช่นศึกษาเกี่ยวกับเพศที่เจริญเติบโตเร็ว อาหารส้าหรับเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลา และผลของคุณภาพน ้าในบ่อเลี ยงเป็นต้น 
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