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บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชหนอนจิ๋วทดแทนการใชโรติเฟอรและไรแดงในการอนุบาลลูกปลา
มาลายวัยออน โดยการศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดปาก (MS) และขนาดอาหาร (PS) พบวา มี
ความสัมพันธเปนดังสมการ PS = 0.271+0.2237MS, r2 = 0.6265 การศึกษาที่ 2 หาจํานวนตัวของอาหารทั้ง 3
ชนิดใน 1 กรัม พบวามีโรติเฟอร 293,800 ตัว, ไรแดง 22,040 ตัว และหนอนจิ๋ว 34,120 ตัว การศึกษาที่ 3
เปรียบเทียบคุณคาโปรตีน, ไขมัน, เยื่อใย และเถา พบวาโรติเฟอรมีคา 68.08, 4.94, 13.63, 6.45 เปอรเซ็นต
ไรแดงมีคา 64.68, 2.97, 6.83, 9.03 เปอรเซ็นต และหนอนจิ๋วมีคา 40.07, 13.54, 1.34, 4.75 เปอรเซ็นตของ
น้ําหนักแหง การศึกษาที่ 4 หาระยะเวลาที่อาหารมีชีวิตในตูทดลอง พบวาโรติเฟอร, ไรแดง และหนอนจิ๋วมีชีวิตอยู
ได 38, 83 และ 56 ชั่วโมง ตามลําดับ และการศึกษาที่ 5 ศึกษาการอนุบาลลูกปลามาลายวัยออนโดยใชอาหาร
ทั้ง 3 ชนิดเปนเวลา 15 วัน พบวา อัตรารอด, น้ําหนัก, ความยาว และอัตราการเจริญเติบแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ในทุกชุดการทดลอง จากการทดลองดังกลาวขางตนสรุปไดวาสามารถใชหนอนจิ๋ว
ในการอนุบาลลูกปลามาลายวัยออนแทนโรติเฟอรและไรแดงได

ABTRACT

The objective of this research was to determine the efficacy of microworm as live food for
nursing of danio larvae , with respect to rotifer and moina. In the first study, the relationship between
mouth size (MS) and food particle size (PS) of larvae was expressed as PS = 0.271+0.2237MS; r2 =
0.6265. In the second study, the number of live food organisms per gram were 293,800, 22,040 and
34,120, respectively. In the third study, the concentration of protein, fat, fiber and ash were analyzed
to be, respectively, in rotifer 68.08%, 4.94%, 13.63%, 6.45%; in moina 64.68%, 2.97%, 6.83%, 9.03%;
and in microworm 40.07%, 13.54%, 1.34%, 4.75%. The forth study reveled the livability of rotifer,
moina, microworm when placed in the aquarium to be 38, 83 and 56 hours, respectively. In the
fifth experiment, the growth performance of larvae did no significantly vary with the six dietary
treatments. These results showed that zebra danio larvae were equally adaptable to microworm as
compared with rotifer or moina.
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คํานํา

ปจจุบันการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามนิยมใชโรติเฟอร (Brachionus calyciflorus Pallas) ซึ่งเปน
แพลงกตอนสัตวที่มีขนาดเล็ก, คุณคาทางอาหารสูงมีโปรตีน 58–72 เปอรเซ็นต, ไขมัน 21–31 เปอรเซ็นต,
เคลื่อนไหวชา, สามารถเลี้ยงไดปริมาณมาก แพรพันธุไดรวดเร็ว, เปนตัวนําที่ดีของอาหารเสริมและยา เชน
กรดไขมัน หรือสารปฏิชีวนะ มาใชในการอนุบาลลูกสัตวน้ําวัยออนซึ่งจะทําใหมีการเติบโตเร็วและอัตรารอดสูง
นอกจากนี้ยังมีไรแดง (Moina macrocopa Straus) ซึ่งเปนอาหารธรรมชาติที่เหมาะสมในการอนุบาลสัตวน้ํา
วัยออนมากอีกชนิดหนึ่ง โดยชวยทําใหอัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกสัตวน้ําสูงขึ้นเชนกัน แตอาหารทั้ง
สองชนิดนี้มักจะมีปญหาเรื่องผลผลิตไมตอเนื่องและการติดเชื้อโรค ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะหาอาหารมีชีวิต
ชนิดอื่นเขามาทดแทน เชน หนอนจิ๋วหรือ microworm (Panagrellus. silusiae หรือ P. redivivus ) ซึ่งเปน
หนอนในกลุมเดียวกับหนอนตัวกลมที่อาศัยอยูในดิน มีขนาดยาว 0.5-2.0 มิลลิเมตร เสนผาศูนยกลาง 0.05
มิลลิเมตร ลําตัวจะเปนสีขาวอมเหลือง มีลักษณะแหลมเรียวทางดานหางในขณะที่ดานหัวจะกลมมนกวา เพศผูมี
ขนาดเล็กกวาเพศเมีย การสืบพันธุจะเปนแบบอาศัยเพศ มีวงจรชีวิตอยูประมาณ 20–25 วัน เพศเมีย 1 ตัว
สามารถผสมพันธุได 10–40 รุน โดยใชเวลา 1–1.5 วัน อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการเพาะพันธุประมาณ 25–28
องศาเซลเซียส หนอนจิ๋วเพศเมีย 1 ตัว สามารถขยายพันธุใหลูกประมาณ 300 ตัว และตัวออนของหนอนจิ๋ว
สามารถเจริญเปนตัวเต็มวัยไดภายใน 3 วัน (Rottmann, 2001) หนอนจิ๋วจึงเปนตัวเลือกหนึ่งที่นาสนใจที่จะ
นํามาใชอนุบาลูกปลาวัยออน เนื่องจากสามารถเพาะขยายพันธุไดงาย ใชพื้นที่และแรงงานนอย ตนทุนต่ํา
ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ วายน้ําไมไดและอยูในน้ําไดนาน
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อหาความเปนไปไดในการใชหนอนจิ๋วเพื่อทดแทนการใช
โรติเฟอร และไรแดงในการอนุบาลลูกปลามาลายวัยออน (Brachydanio rerio Hamiton-Buchanan, 1822)
หรือ zebra danio ซึ่งเปนปลาที่มีขนาดเล็กและสามารถเพาะขยายพันธุไดงาย ขนาดตัวประมาณ 5-6.25
เซนติเมตร ดานขางลําตัวจะมีลายพาดตามยาวประมาณ 7–8 เสน ใตปากจะมีหนวด1 คู เพศผูจะมีลําตัวเพรียว
ยาวเล็ ก กว าเพศเมี ย และกิ น ไดทั้ ง พื ช และสัต ว เพื่ อใชเ ปน พื้น ฐานที่ จ ะนํา ไปประยุ กต ใช กับ ลูก ปลาวั ย อ อ น
ชนิดอื่นๆตอไป

วิธีการ

การเตรียมการทดลอง
การเพาะพันธุปลามาลาย ดัดแปลงจากวิธีของ Westerfield (2001) โดย เลือกพอแมพันธุท ี่มอี ายุ
ประมาณ 1 ป ใชเพศผู 200 ตัว ตอเพศเมีย 100 ตัว พบวาไดไขปลาเฉลีย่ ประมาณ 20,000 ฟองตอการวางไข 1
ครั้ง และไขใชเวลาฟกประมาณ 24–36 ชั่วโมง
การเพาะโรติเฟอร ดัดแปลงจาก ภาณุ และคณะ (2530) และการเพาะไรแดง ดัดแปลงจากวิธขี องกลุม
พัฒนาธุรกิจการเพาะเลีย้ งและสงออกสัตวน้ําสวยงาม (2544) โดยเตรียมน้ําเขียวโดยมีสูตรอาหารประกอบดวย
อามิ-อามิ 8 ลิตร, ปุยนา (16-20-0) 1.2 กิโลกรัม, ปุยยูเรีย (46-0-0) 1.2 กิโลกรัม, ปุยซุปเปอรฟอสเฟต (0-46-0)
100 กรัม, ปูนขาว 1 กิโลกรัม, รําละเอียด 1 กิโลกรัม แลวเติมหัวเชื้อคลอเรลลาน้ําจืดลงในบอประมาณ 1 ตัน
จากนั้นใหใสพันธุโรติเฟอรน้ําจืดหรือไรแดงลงไปในบอในระหวางนี้สามารถเก็บผลผลิตไดทุกวัน

การเพาะหนอนจิ๋ว เพาะตามวิธีการของ Tappin (2000) โดยนําขาวโอตผสมลงในน้ําอุน เติมยีสต
ประมาณ 1–2 ชอนชา นําสวนผสมทั้งหมดเทลงในภาชนะ ใสหัวเชื้อหนอนจิ๋วลงไปในสวนผสมปดฝาภาชนะและ
วางภาชนะไวที่อุณหภูมิหอง ทิ้งไวประมาณ 2–3 วัน ถามีการเจริญเติบโตจะเห็นหนอนจิ๋วเคลื่อนขึ้นมาที่ขอบ
ภาชนะ
การดําเนินการทดลอง
การศึกษาที่ 1 หาความสัมพันธระหวางขนาดปากและขนาดของไรแดงในลูกปลามาลายอายุ 1-15 วัน
ทําไดโดยเก็บตัวอยางลูกปลามาลายหลังจากใหไรแดงประมาณ 15 นาที ตั้งแตลูกปลามาลายมีอายุ 1-15 วัน
โดยเก็บลูกปลามาลายวันละ 10 ตัว ดองในน้ํายาฟอรมาลินเขมขน 5 เปอรเซ็นต จากนั้นทําการวัดขนาดปากของ
ลูกปลามาลายและขนาดไรแดงในกระเพาะอาหารของลูกปลาตามวิธีของ Shirota (1970)
การศึกษาที่ 2 ศึกษาจํานวนตัวของอาหารทั้ง 3 ชนิดใน 1 กรัม (น้ําหนักสด) โดยชั่งตัวอยางอาหารชนิด
ละ 1 กรัมเจือจางในน้ําปริมาตร 100 ลูกบาศกเซนติเมตร สุมนับจํานวนตัว นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคาเฉลี่ย
ของอาหารทั้ง 3 ชนิด
การศึกษาที่ 3 เปรียบเทียบคุณคาโภชนการอาหารทั้ง 3 ชนิด ทําไดโดยเก็บตัวอยางโรติเฟอร, ไรแดงและ
หนอนจิ๋ว ใสในถุงพลาสติกและนําไปแชในตูแชเพื่อทําใหแข็งตัวอยางรวดเร็วพรอมกันทั้งถุง และนํามาวิเคราะห
คุณคาโภชนาการหยาบไดแก โปรตีน, ไขมัน, กาก, เถา และ ความชื้น โดยนําตัวอยางไปวิเคราะหคุณคาทาง
อาหารตามวิธีของ AOAC (2000) และวิเคราะหองคประกอบของกรดอะมิโนและกรดไขมันตามวิธีของ AOAC
(1995)
การศึกษาที่ 4 หาระยะเวลาที่อาหารทั้ง 3 ชนิดสามารถมีชีวิตอยูไดในตูทดลอง ทําไดโดยนําอาหาร ชนิด
ละ 1 กรัม ใสในตูกระจกจํานวน 3 ตู พรอมอุปกรณใหอากาศ หลังจากนั้นทําการตรวจสอบการมีชีวิตของอาหาร
ทั้ง 3 ชนิด ทุกๆ 1 ชั่วโมง โดยสุมอาหารในตูขึ้นมาตรวจจนพบวาอาหารมีชีวิตเหลานั้นตายทั้งหมด
การทดลองที่ 5 ทดลองหาอัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปลามาลายวัยออนที่อนุบาลดวยอาหาร
มีชีวิตทั้ง 3 ชนิดเปนเวลา 15 วัน ทําไดโดยนําลูกปลามาลายอายุ 1 วัน ใสในตูกระจกขนาด 28x60x36 ลูกบาศก
เซนติเมตร ที่มีเครื่องใหอากาศจํานวน 18 ตู จํานวนตูละ 100 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด โดยประกอบ
ไปดวยชุดการทดลอง 6 ชุด แตละชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา ดังตอไปนี้
ชุดการทดลองที่ 1 อนุบาลลูกปลามาลายวัยออนดวยโรติเฟอรเพียงอยางเดียว
ชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลลูกปลามาลายวัยออนดวยไรแดงเพียงอยางเดียว
ชุดการทดลองที่ 3 อนุบาลลูกปลามาลายวัยออนดวยหนอนจิ๋วเพียงอยางเดียว
ชุดการทดลองที่ 4 อนุบาลลูกปลามาลายวัยออนดวยโรติเฟอรและไรแดง
ชุดการทดลองที่ 5 อนุบาลลูกปลามาลายวัยออนดวยโรติเฟอรและหนอนจิ๋ว
ชุดการทดลองที่ 6 อนุบาลลูกปลามาลายวัยออนดวยไรแดงและหนอนจิ๋ว
ใหอาหาร 2 ครั้งตอวันคือเชาและเย็น. โดยมีจํานวนตัวของอาหารประมาณ 3,000 ตัวตอมื้อตอชุดการ
ทดลอง กอนเริ่มทําการทดลองสุมลูกปลามาลายมาชั่งน้ําหนักและวัดความยาวกอนเริ่มตนทดลอง เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองชั่งน้ําหนักและวัดความยาวลูกปลามาลายที่เหลืออยูอีกครั้ง เพื่อหาอัตราการเจริญเติบโต นับจํานวนปลา
ที่เหลือเมื่อสิ้นสุดการทดลองเพื่อหาอัตรารอด ตามวิธีของ Tacon (1987)

ผลการทดลอง

การศึกษาที่ 1 พบวาขนาดปาก, ความยาวเหยียดของลูกปลามาลาย, ความกวางและความยาวเหยียด
ของไรแดงที่พบในกระเพาะอาหารของลูกปลามาลาย, เปอรเซ็นตความกวางและความยาวเหยียดของไรแดงตอ
ขนาดปากลูกปลามาลายอายุ 1-15 วันไดผลตามตารางที่ 1 และความสัมพันธระหวางขนาดปากของลูกปลา
มาลาย (MS) กับขนาดไรแดงที่พบในกระเพาะอาหาร (PS) เปนดังสมการ PS = 0.271+0.2237MS; r2 = 0.6265
Table 1 mouth size, total length of danio larvae and wide, total length of moina in danio larvae
stomach form 1-15 days of age.
age (day)
result
1
1-5
6-10
11-15
15
0.41+0.01
0.40+0.01
0.51+0.08
0.62+0.06
0.71+0.01
mouth size (mm.)
total length of danio larvae (mm.) 3.50+0.01 3.92+0.44 5.12+0.84 8.84+1.25 10.3+0.01
0.20+0.01
0.24+0.04
0.29+0.03
0.32+0.02
0.32+0.01
wide of moina (mm.)
0.36+0.02
0.39+0.01
0.42+0.01
0.40+0.01
0.32+0.01
total length of moina (mm.)
wide of moina per mouth size (%) 48.78+0.01 59.98+9.95 58.33+7.20 50.84+3.61 45.07+0.01
78.05+0.01 87.22+6.88 78.33+10.66 66.30+6.64 56.34+0.01
total length of moina per mouth
size (%)
การศึกษาที่ 2 พบวาในน้ํา 1 กรัม มีจํานวนโรติเฟอรเฉลี่ยเปน 293,800 ตัว มีไรแดงเฉลี่ยเปน 22,040
ตัว และมีหนอนจิ๋วเฉลี่ยเปน 34,120 ตัว และเมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติพบวาจํานวนตัวของอาหารทั้ง 3
ชนิดที่น้ําหนัก 1 กรัม มีคาแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05)
การศึกษาที่ 3 พบวาโรติเฟอรมีโปรตีน, ไขมัน, เยื่อใย และเถา เปน 68.08, 4.94, 13.63, 6.45
เปอรเซ็นต ในขณะที่ไรแดงเปน 64.68, 2.97, 6.83, 9.03 เปอรเซ็นต และหนอนจิ๋วเปน 40.07, 13.54, 1.34, 4.75
เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหหาปริมาณกรดอะมิโนและกรดไขมันที่มีอยูในอาหาร พบวาอาหารทั้ง 3 ชนิด
มีปริมาณกรดอะมิโนและกรดไขมันดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3

Table 2 Concentration amino acid in rotifer, moina and microworm
Rotifer
Moina
Amino acid (milligram/100 gram)
Essential amino acid
Arginine
2684.36
3125.47
Histidine
1846.43
1623.22
Isoleucine
1255.95
1446.51
Leucine
3387.99
3508.02
Lysine
3515.10
3166.77
Methionine
60.46
561.68
Phenylalanine
2193.65
2616.22
Threonine
2210.68
2411.62
Tryptophen
418.62
609.01
Valine
1807.28
2200.52

Table 3 Concentration fatty acid in rotifer, moina and microworm
Rotifer
Fatty acid (gram/100 gream)
Lauric acid
C12:0
0.07
Palmitic acid
C16:0
1.74
Palmitoleic acid
C16:1 n-17
0.61
Stearic acid
C18:0
0.52
Oleic acid
C18:1 n-9
1.65
Linoleic acid
C18:2 n-6
0.68
Linolenic acid
C18:3 n-3
0.65
Arachidic acid
C20:0
0.05
Docosahexaenoic acid (DHA)
0.14
Lignoceric acid
C24:0
0.05
Unidentified peaks
1.15

Microworm

1310.20
851.99
1005.16
1853.40
1750.60
124.09
1188.33
1344.40
316.43
1248.20

Moina

Microworm
-

0.05
1.08
0.22
0.33
1.29
0.86
1.16
0.03
0.04
0.60

0.01
1.38
0.55
0.84
5.50
4.05
0.20
0.03
0.01
0.03
0.56

การศึกษาที่ 4 พบวาโรติเฟอรเริ่มตายในชั่วโมงที่ 29 จนเมื่อเวลาผานไปถึงชั่วโมงที่ 38 โรติเฟอรจึงตาย
ทั้งหมด ในขณะที่ไรแดงเริ่มมีการตายในชั่วโมงที่ 17 จนถึงชั่วโมงที่ 83 ไรแดงจึงตายทั้งหมด และหนอนจิ๋วเริ่มมี
การตายในชั่วโมงที่ 11 ในชั่วโมงที่ 56 หนอนจิ๋วจึงตายทั้งหมด
การทดลองที่ 5 พบวาลูกปลามาลายมีอัตรารอด, น้ําหนัก,ความยาวเมื่อสิ้นสุดการทดลอง และอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะ ดังตารางที่ 4 และพบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) ในทุกชุดการทดลอง
Table 4 survival rate, weight, total length and particularly growth rate of danio larvae in five treatment
treatments
survival rate (%)
average weight before
experiment (mg.)
average weight after
experiment (mg.)
average total length
before experiment
(mm.)
average total length
after experiment (mm.)
particularly growth rate
(%/day)

1

2

3

4

5

6

15.00+2.26

11.00+16.52

13.33+8.39

16.67+1.15

44.67+16.65

22.33+20.55

1.00+0.01

1.00+0.01

1.00+0.01

1.00+0.01

1.00+0.01

1.00+0.01

5.40+2.65

9.67+10.02

15.87+4.01

10.83+4.55

6.87+3.74

18.67+6.21

3.00+0.01

3.00+0.01

3.00+0.01

3.00+0.01

3.00+0.01

3.00+0.01

5.70+0.96

6.70+5.98

10.70+0.85

8.40+0.86

7.80+1.25

9.60+1.50

29.10+19.3

56.67+60.2

93.33+25.1

60.00+30.0

36.67+20.8

116.67+40.4

วิจารณผลการทดลอง

การศึกษาที่ 1 จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดปากและขนาดไรแดงของลูกปลามาลาย
พบวาแตกตางกับการศึกษาของบุษกร (2543) ที่พบวาความสัมพันธระหวางขนาดปากและขนาดไรแดงของ
ลูกปลาหางนกยูงมีความสัมพันธกันดังสมการ PS = 0.13+0.14MS ; r2 = 0.85 แตเมื่อพิจารณาเปอรเซ็นตความ
กวางของไรแดงตอขนาดปากของลูกปลามาลายพบวาสอดคลองกับการศึกษาของ Shirota (1970) ที่พบวาขนาด
ของอาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาควรมีขนาดประมาณ 50 เปอรเซ็นตของขนาดปากของลูกปลา
แสดงวาลูกปลามาลายในชวงแรกสามารถกินไรแดงไดดี แตเมื่อลูกปลามีอายุมากขึ้นก็ควรเปลี่ยนอาหารใหมี
ขนาดใหญมากขึ้นเพื่อใหเปนไปตามความตองการของลูกปลา
การศึกษาที่ 2 พบวาจํานวนตัวของอาหารมีชีวิตแตกตางกับการศึกษาของธิดา (2542) ที่พบวา
โรติเฟอรที่มีขนาด 0.2 มิลลิเมตร ใน 1 กรัมน้ําหนักเปยกจะมีจํานวนประมาณ 1,000,000 ตัว และไรแดงที่มี
ขนาด 0.4-1.8 มิลลิเมตร จะมีจํานวนประมาณ 6,300 ตัว และสํารวย (2531) กลาวไววา ไรแดงจํานวน 1 กรัม

น้ําหนักเปยกจะมีประมาณ 1,100 ตัว ทั้งนี้อาจเกิดจากขนาดของอาหารมีชีวิตที่นํามาชั่งน้ําหนักมีขนาดไมเทากัน
ในการศึกษาในแตละครั้งจึงทําใหมีจํานวนตัวของอาหารมีชีวิตที่แตกตางกันดวย
การศึกษาที่ 3 พบวาผลการวิเคราะหคุณคาทางอาหารของโรติเฟอรและไรแดงสอดคลองกับการศึกษา
ของอมรรัตนและบุษกร (2543) ที่พบวา โรติเฟอรมีความชื้น 90.7 เปอรเซ็นต และใกลเคียงกับธิดา (2542) ที่
พบวา ไรแดงมีโปรตีน 68.1 เปอรเซ็นต และไขมัน 9.1 เปอรเซ็นต สวนคุณคาทางอาหารของหนอนจิ๋วใกลเคียงกับ
การศึกษาของ Tappin (2000) ที่พบวาหนอนจิ๋วมีโปรตีน 40 เปอรเซ็นต และไขมัน 20 เปอรเซ็นต จากผลการ
วิเคราะหกรดอะมิโนพบวา กรดอะมิโนที่จําเปนทั้ง 10 ชนิด คือ อารจินีน, ฮีสติดีน, ไอโซลิวซีน, ลิวซีน, ไลซีน,
เมทไธโอนีน, ฟนิลอะลานีน, ทรีโอนีน, ทริปโตเฟน และ วาลีน ในอาหารทั้ง 3 ชนิดมีปริมาณไมแตกตางกัน
ซึ่งลูกปลามีความตองการกรดอะมิโนที่จําเปนทั้ง 10 ชนิดในการเจริญเติบโตในระยะแรก และปริมาณกรดไขมัน
ที่จําเปนในอาหารมีชีวิตทั้ง 3 ชนิด เพียงพอกับความตองการของลูกปลาวัยออน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ลิโนเลนิก
และ ลิโนเลอิก ซึ่งจากผลการวิเคราะหพบวาหนอนจิ๋วมีลิโนเลอิกสูงกวาในอาหารอีก 2 ชนิดอยางเห็นไดชัด
การศึกษาที่ 4 จากผลการทดลองพบวาโรติเฟอรตายเร็วที่สุด รองลงมาคือหนอนจิ๋วและไรแดง
ตามลําดับ อาจเปนเพราะวาโรติเฟอรมีขนาดเล็กและแขวนลอยอยูในน้ําเมื่อมีการตายจึงอาจทําใหมีการสะสม
ของของเสียเปนจํานวนมาก สงผลใหมีการตายของอาหารที่ยังคงมีชีวิตอยูเร็วกวาไรแดงและหนอนจิ๋ว ดังนั้นใน
การใหอาหารมีชีวิตและลูกปลามาลายไมสามารถกินไดหมดนั้นไรแดงจะสามารถมีชีวิตอยูไดนานที่สุด รองลงมา
คือหนอนจิ๋ว สวนโรติเฟอรตายเร็วที่สุด
การทดลองที่ 5 พบวาอัตรารอด, น้ําหนักและความยาวเมื่อสิ้นสุดการทดลอง และอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) ในทุกชุดการทดลอง ดังนั้นจึงสามารถใชโรติเฟอร ไรแดง หรือ
หนอนจิ๋วในการอนุบาลลูกปลาได

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองทั้งหมดสามารถสรุปไดวาสามารถใชหนอนจิ๋วในการอนุบาลลูกปลามาลายวัยออนแทน
โรติเฟอรและไรแดงไดโดยจะทําใหปลามีอัตรารอดและการเจริญเติบโตไมแตกตางกัน โดยนอกจากหนอนจิ๋วจะมี
ขนาดเหมาะสมกับขนาดปากของลูกปลามาลายแลวยังมีคุณคาทางอาหารครบตามความตองการของลูกปลา
มาลายและมีกรดไขมันมากกวาโรติเฟอรและไรแดง ประกอบกับหนอนจิ๋วมีการเพาะขยายพันธุไดสะดวกและ
งายกวาโรติเฟอรและไรแดง จึงมีแนวโนมที่จะสามารถนําหนอนจิ๋วมาใชแทนอาหารมีชีวิตทั้ง 2 ชนิดในการ
อนุบาลลูกปลาวัยออนได

เอกสารอางอิง

กลุมพัฒนาธุรกิจการเพาะเลี้ยงและสงออกสัตวน้ําสวยงาม. 2544. การเพาะไรแดง. สถาบันวิจัยสัตวน้ํา
สวยงามและสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา. กรมประมง, กรุงเทพฯ. (โปสเตอรแนะนําความรูใหแกเกษตรกร).
ธิดา เพชรมณี. 2542. คูมือการเพาะเลี้ยงแพลงคตอน. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สงขลา.
บุษกร บํารุงธรรม. 2543. การศึกษาอาหารสําเร็จรูปที่เหมาะสมเพื่อทดแทนอาหารมีชีวิตในการอนุบาลลูกปลา
หางนกยูง. วิทยานิพนธปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
ภาณุ เทวรัตนมณีกุล, วีระ วัชรกรโยธิน และ สุภาณี นวลศรี. 2530. การเพาะเลี้ยงโรติเฟอรน้ําจืด, หนา 80–
81. ใน รายงานการสัมนาวิชาการประจําป 2528. วันที่ 16–18 กันยายน 2528. สถาบันประมงน้ําจืด
แหงชาติ, บางเขน, กรุงเทพฯ.
สํารวย เสร็จกิจ. 2531. การเพิม่ ผลผลิตไรแดงในบอซีเมนต. เอกสารวิชาการ. ฉบับที่ 72. สถาบันประมงน้าํ จืด
แหงชาติ, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
อมรรัตน เสริมวัฒนากุล และ บุษกร บํารุงธรรม. 2543. อาหารปลาสวยงาม. เอกสารเผยแพร ฉบับที่
สถาบันวิจัยสัตวน้ําสวยงามและสถานแสดงพันธุส ัตวน้ํา, กรมประมง.
AOAC. 1995. Official Methods of Analysis of the Association of the Official Analysis Chemists (16th
edition. Association of Official Analytical Chemists, Inc., Arlington, Virginia.
AOAC (Association of official Analytical Chemists). 2000. Official Methods of Analysis. 17th eds.Vol1,
Horwitz, W., editor. Published by AOAC International. Maryland, USA.
Rottmann, R.W. 2001. Microworm Culture for Aquarium Fish Producers, Department of Fisheries
and Aquaculture, Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences,
University of Florida, Gainesville.
Shirota, A. 1970. Studies on the mouth size of fish larvae. Bull. Jap. Soc. Fish. 36(4): 353-368.
Tacon, A.G.J. 1987. The Nutrition and Feeding of Farmed Fish and Shrimp-A training Manual 1. The
Essential Nutrients. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Brasilia, Brazil.
Tappin A.R. 2000. Microworm—Panagrellus redivivus (=silusiae). Available Source:
http://www.powerup.com.au/~tappin/microworm. June 11, 2000.
Westerfield M. 2001. The Zebrafish Book. A guide for the laboratory use of zebrafish Danio
(Brachydanio rerio). Institute of Neuroscience, University of Oregon. Available Source:
http://zfin.org/zf_info/zfbook/cont.html. March 5, 2001.

