การพัฒนาอาหารระยะเริ่มต้นสาหรับปลาดุกลูกผสมวัยอ่อน
Development of Early Stage Feed for Hybrid Catfish larvae
( Clarias macrocephalus Gunther x Clarias gariepinus Burchell )
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บทคัดย่อ
การพัฒนาอาหารระยะเริ่มต้นสาหรับปลาดุกลูกผสมวัยอ่อนเป็นการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
อัตรารอด และต้นทุนค่าอาหารในการอนุบาลปลาดุกลูกผสมวัยอ่อน (อายุ 3-10 วัน)ที่เลี้ยงด้วยอาหารมีชีวิตและ
อาหารผสมสาเร็จรูป การทดลองแบ่งเป็น 5 ชุดการทดลองคือชุดที่ 1 (ใช้ไรแดง)ชุดที่ 2 (ใช้ยีสต์ 98.7%+โปรไบโอ
ติก 0.3%+พรีมิกส์ 1%) ชุดที่ 3 (ใช้ยีสต์ 68.7%+โปรไบโอติก 0.3%+นมผงสาหรับลูกโ ค 30%+ไวตามินพรีมิกส์
1%) ชุดที่ 4 (ใช้ยีสต์ 99.0%+พรีมิกส์ 1%) และชุดที่ 5 (ใช้อาร์ทีเมียฟอกเปลือก ) พบว่าลูกปลาที่อนุบาลด้วย
อาหารชุดที่ 5 มีการเจริญเติบโตในด้านน้าหนักตัว อัตราการเจริญเติบโต เปอร์เซ็นต์น้าหนักเพิ่ม และอัตราการ
เจริญเติบโตจาเพาะดีกว่าทุกชุด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) อัตรารอดชุดที่ 5 และที่ 1 มีค่าสูงสุดแต่ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 88.04±0.92, 87.59±0.80 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนค่าอาหารสาหรับ
การอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนสูงสุดในชุดการทดลองที่ 1 และต่าสุดในชุดการทดลองที่ 2 ( P<0.05)โดยมีค่าเท่ากับ
5.68±0.05 และ1.24±0.10 บาทต่อลูกปลา 1,000 ตัวตามลาดับ ขณะที่ชุดการทดลองที่ 5 มีค่าเท่ากับ
2.65±0.02บาทต่อลูกปลา 1,000 ตัว ดังนั้นอาร์ทีเมียฟอกเปลือกเป็นอาหารที่มีความเหมาะสมสาหรับอนุบาล
ปลาดุกลูกผสมวัยอ่อนดีกว่าไรแดงและอาหารผสมจากยีสต์
คาสาคัญ: ลูกปลาดุกลูกผสม ไรแดง อาร์ทีเมียฟอกเปลือก อาหารผสมยีสต์ การอนุบาล

ABSTRACT
The development of early stage feed for hybrid catfish(Clarias macrocephalus Gunther x
Clarias gariepinus Burchell) larvae was carried out to compare growth rate, survival rate and feed cost
by using T1 (Moina. Sp), T2 (Yeast 98.7%+Probiotic 0.3%+Premix 1%), T3 (Yeast 68.7%+Probiotic
0.3%+skimmed milk Powder 30%+Premix 1%),T4(Yeast 99.0%+Premix 1%)and T5(decapsulated
Artemia cysts ) . Result showed that fish fed with T5 obtained the best performance (P<0.05) in term of
daily weight gain, percentage weight gain and specific growth rate . Survival rate of fish fed with T5
and T1 (87.59±0.80%) were significantly different from other group of feeding (P<0.05) feed cost offish
feed with T1 (5.68±0.05 Bath/1,000 larvae) were significantly highest (P<0.05) and T2 (1.24±0.10
Bath/1,000 larvae) were significantly lowest (P<0.05) whereas fish T5 were 2.65±0.02 Bath/1,000
larvae. Therefore decapsulated artemia cyst is suitable for nursing hybrid catfish larvae because the
growth performance was better than fed Moina and compound feed containing whole cell Yeast.
Key word : Hybrid catfish ( Clarias macrocephalus Gunther x Clarias gariepinus Burchell) , nursing , Moina sp., decapsulated
artemia cyst , compound feed, whole cell yeast
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คานา
การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในหลายประเทศเช่น ไทย ลาว เวียดนาม ฯ ในช่วงหลาย
ปีผ่านมา เนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว แข็งแรงทนต่อเชื้อโรค และสภาพแวดล้อมได้ดี ทาให้ความต้องการ
ลูกปลาสูง แต่การตอบสนองไม่เพียงพอเพราะในบางประเทศประสบปัญหาด้านอาหารสาหรับอนุบาลลูกปลาวัย
อ่อนที่มีคุณภาพ เพียงพอกับความต้องการตล อดระยะการอนุบาล ถึงแม้ว่าจะมีอาหารสาเร็จรูปจาหน่ายกัน
มากมายในท้องตลาดแต่อาจไม่เหมาะสมกับอายุของลูกปลาวัยอ่อนที่ระบบย่อยอาหารยังมีการพัฒนาไม่ดี
เท่าที่ควร ปัจจุบันการศึกษาด้านอาหารสาหรับอนุบาลลูกปลาดุกวัยอ่อนได้กระทาอย่างแพร่ หลาย(สารวย และ
ประเสริฐ, 2533, นันทิยา และถาวร, 2529; สมเล็ก และคณะ, 2531; Kerdchuen and Legendre, 1994; Hecht,
1981; Diyaware และคณะ, 2009 ) ซึ่งผลการอนุบาลมีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้เนื่องจากสภาพการทดลอง มี
ความแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และประสิทธิ์ภาพการใช้อาหารจะมีค วามสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับระดับโปรตีนที่เพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ าจะให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุ้ มค่า
หรือไม่อย่างไร การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอด และต้นทุนค่า อาหาร
ในการอนุบาลลูกปลาโดยมีอาหารเปรียบเทียบที่นิยมใช้อนุบาลลูกปลาได้แก่ไรแดงและอาร์ทิเมียฟอกเลปือก

วิธีการทดลอง
ทาการศึกษาผลของอาหารมีชีวิตและอาหารผสมสาเร็จต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด และต้นทุน
ค่าอาหารในการอนุบาลปลาดุกดุกลูกผสมวัยอ่อน(อายุ 3-10 วัน)
1.แผนการทดลอง
ศึกษาการเจริญเติบโต อัตรารอด และ ต้นทุนค่าอาหารในการอนุบาลปลาดุกลูกผสมวัยอ่อน ด้วยอาหาร
มีชีวิตและอาหารผสมสาเร็จโดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Complete Random Design) แบ่งการทดลอง
ออกเป็น 5 ชุด แต่ละชุดการทดลองมี 6 ซ้า แต่ละซ้ามีลูกปลา 900 ตัวโดยให้อาหารทดลองดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 ใช้ไรแดง
ชุดการทดลองที่ 2 ใช้อาหารผสมระหว่าง ยีสต์ โปรไบโอติก และพรีมิกส์
ชุดการทดลองที่ 3 ใช้อาหารผสมระหว่าง ยีสต์ โปรไบโอติก และ นมผงสาหรับลูกโค
ชุดการทดลองที่ 4 ใช้ยีสต์ผสมพรีมิกส์
ชุดการทดลองที่ 5 ใช้อาร์ทิเมียฟอกเปลือกสาเร็จรูป
2.สัตว์ทดลอง
ใช้ปลาดุกลูกผสมแรกเกิดอายุ 3 วันน้าหนักเฉลี่ย 5.56 มิลลิกรัม ใส่ในตู้ทดลองตู้ละ 900 ตัว พักไว้ 1 วัน
จึงเริ่มการทดลองเป็น เวลา 7 วัน
3.อาหารทดลอง
อาหารทดลองมี 5 สูตร สูตรที่ 1ใช้ไรแดงจากฟาร์มเพาะเลี้ยงไรแดงในบ่อซีเมนต์ของเอกชนจังหวัด
ปทุมธานี สูตรที่ 2 ประกอบด้วยยีสต์จากโรงงา นผลิตเบียร์และโปรไบโอติกจากบริษัทเอกชนที่จาหน่ายใน
ท้องตลาด สูตรที่ 3 ประกอบด้วย ยีสต์ โปรไบโอติก และนมผงสาหรับลูกโคจากบริษัทเอกชนที่จาหน่ายใน
ท้องตลาด สูตรที่ 4 ประกอบด้วยยีสต์ สูตรที่ 5 อาร์ทีเมียฟอกเปลือกจากบริษัทเอกชนในประเทศรัสเซีย ซึ่งสูตร
อาหารทดลองแสดงไว้ในตารางที่ 1

Table 1.The composition of test diets (%)
Ingredient
T1
Moina sp.
100.00
Dry yeast
Probiotic
Skimmed milk powder
Premix
Decapsulated artemia cyst.
Total
100.00
Feed cost ( Baht/kg)

80.00

T2
98.70
0.30
1.00
100.00

T3
68.70
0.30
30.00
1.00
100.00

T4
99.00
1.00
100.00

T5
100.00
100.00

25.98

28.68

25.98

100.00

Note: Moina sp. 80 Baht/kg , Dry yeast 25 Baht/kg , Probiotic 100 Baht/kg, skimmed milk powder 25
Baht/kg, Decapsulated artemia cyst 100 Baht /kg and premix 100 Baht/kg.
Premix:(Vitamin and mineral mixture provided the following per kg diet) vitamin A 1,130,000 IU,
vitamin D3 1,043,170 IU, vitamin E 30,000IU, vitaminK3 3.25g, vitamin B112g, vitamin B2 5g,
vitaminB6 30g, vitaminB12 12g, vitamin C 30g, niacin 10g, Pantothenic acid 27g, selenium 30
mg, and calcium 30g.
Table2. Chemical composition of test diets
Percentage ( dry basis)
T1
Protein
68.12
Ash
4.86
Lipid
10.88
Fiber
5.30

T2
32.73
5.17
2.05
0.62

T3
31.05
7.12
2.06
0.91

T4
33.47
5.39
2.80
0.63

T5
49.25
4.18
6.26
6.62

4.สภาวะการทดลอง
ทาการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในตู้กระจกขนาดความจุ 210 ลิตรที่มีปริมาตรน้า 120 ลิตร ให้อาหารในชุด
การทดลองที่ 1 ปริมาณ 160 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักตัว ชุดการทดลองที่ 2 - 4 ให้อาหารปริมาณ 20 เปอร์เซ็นต์
ของน้าหนักตัว และชุดการทดลองที่ 5 ให้อาหารปริมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักตัว โดยให้วันละ 3 มื้อคือเวลา
8, 12 และ เวลา 16 น. ทาการดูดเศษอาหารที่เหลือออกทุกๆวัน วันละครั้งแล้วเติมน้าสู่ระดับเดิม
5.การบันทึกข้อมูล
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทาการชั่งน้าหนักลูกปลาตู้ละ 50 ตัว และนับจานวนปลาที่เหลือทั้งหมดเพื่อหาการ
เจริญเติบโตเฉลี่ย น้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน เปอร์เซ็นต์น้าหนักเพิ่ม อัตราการการเจริญเติบโตจาเพาะ
อัตรารอด และต้นทุนการผลิตในแต่ละชุดการทดลอง

6.การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง
ทาการวิเคราะห์โภชนาการต่างๆใ นอาหารทดลองโดยวิเคราะห์ โปรตีน ไขมัน เยื่อไ ย และ เถ้าด้วยวิธี
Proximate analysis (A.O.A.C, 2000)
7.การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตเฉลี่ย น้าหนักเฉลี่ยเพิ่มต่อวัน เปอร์เซ็นน้าหนักเพิ่มเฉลี่ย อัตราการ
เจริญเติบโตจาเพาะ อัตรารอด และต้นทุนค่าอาหารโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมู
ล(Analysis of
variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของชุดการทดลองใช้วิธี Duncan's New Multiple Range
Test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยโปรแกรมสาเร็จรูป

ผลการทดลอง
1.การเจริญเติบโต
การเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมวัยอ่อนแสดงไว้ในตารางที่ 3 น้าหนักเฉลี่ยเมื่อเริ่มทดลองเท่ากับ
5.56±0.19มิลลิกรัม เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่ามีน้าหนักเฉลี่ยแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ (P ≤ 0.05)
ลูกปลาที่อนุบาลด้วยอาหารสูตรที่ 5 (อาร์ทิเมียฟอกเปลือก)มีการเจริญเติบโตสูงสุดรองลงมาคือลูกปลาที่อนุบาล
ด้วยอาหารสูตรที่ 1(ไรแดง) อาหารผสมสูตรที่ 2 (ยีสต์ 98.7%+โปรไบโอติก 0.3%+พรีมิกส์ 1%)อาหารผสมสูตรที่
4 (ยีสต์ 99%+พรีมิกส์ 1%)และอาหารผสมสูตรที่ 3 (ยีสต์ 68.7%+โปรไบโอติก 0.3%+นมผงสาหรับลูกโค 30%+
พรีมิกส์ 1%)โดยมีน้าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 31.89±0.31, 24.50±0.16, 17.76±0.24, 15.91±0.21 และ 15.0±0.18
มิลลิกรัม ตามลาดับ
น้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันของปลาดุกลูกผสม (ภาพที่ 2 )ที่อนุบาลด้วยอาหารสูตรที่ 5 (อาร์ทีเมียฟอก
เปลือก) อาหารสูตรที่ 1 (ไรแดง) อาหารผสมสูตรที่ 2 (ยีสต์ 98.7%+โปรไบโอติก 0.3%+พรีมิกส์ 1%) อาหารผสม
สูตรที่ 4 (ยีสต์ 99%+พรีมิกส์ 1%) และอาหารผสมสูตรที่ 3 (ยีสต์ 68.7%+โปรไบโอติก 0.3%+นมผงสาหรับลูกโค
30%+พรีมิกส์ 1%)มีค่าเท่ากับ 3.76±0.04, 2.71±0.02, 1.74±0.03, 1.48±0.03 และ1.35±0.02มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์น้าหนักเพิ่มเท่ากับ 373.59±5.74, 240.68±2.91,119.45±4.36, 86.18±3.88 และ 70.47±3.34
เปอร์เซ็นต์ อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะเท่ากับ 24.890±0.143, 21.13±0.09, 16.53±0.19, 14.96±0.19 และ
14.15±0.17 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ ซึ่งเมื่อนามาวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P ≤ 0.05)
โดยพบว่าลูกปลาที่อนุบาลด้วยอาหารสูตรที่ 5 มีน้าหนัก เพิ่มเฉลี่ยต่อวัน เปอร์เซ็นต์น้าหนักเพิ่มและอัตราการ
เจริญเติบโตจาเพาะสูงสุดรองลงมาคือลูกปลาที่อนุบาลด้วยอาหารสูตรที่ 1, 2, 4 และ3 ตามลาดับ
2.อัตรารอดตาย
อัตราการรอดตายของปลาดุกลูกผสมตลอดระยะการทดลองแดสงไว้ดังตารางที่
3 (ภาพที่ 1 )
ผลวิเคราะห์ความแตกต่างข องลูกปลาในแต่ละชุดการทดลองตั้งแต่เริ่มการทดลอง (อายุ 3วัน )จนถึงอายุ 10วัน
พบว่าลูกปลาที่อนุบาลด้วยอาหารสูตรที่ 5 (อาร์ทิเมียฟอกเปลือก)และอาหารสูตรที่ 1 (ไรแดง)มีอัตราการรอดตาย
สูงสุดใกล้เคียงกันและไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) แต่แตกต่างกับลูกปลาที่อนุบาลด้วยอาห ารผสมสูตรที่ 2
(ยีสต์ 98.7%+โปรไบโอติก 0.3%+พรีมิกส์ 1%) อาหารผสมสูตรที่ 3 (ยีสต์ 68.7%+โปรไบโอติก 0.3%+นมผง
สาหรับลูกโค 30%+พรีมิกส์ 1%) และอาหารผสมสูตที่ 4 (ยีสต์ 99%+พรีมิกส์ 1%)อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P ≤ 0.05)โดยมีอัตราการรอดของลูกปลาที่ได้รับอาหารสูตรที่ 5 เท่ากับ 88.04±0.92 สูตรที่ 1 เท่ากับ

87.59±0.80 สูตรที่ 2 เท่ากับ 16.41±1.31 สูตรที่ 3 เท่ากับ 7.96±0.50 และสูตรที่ 4 เท่ากับ 8.84±0.20 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ
3.ต้นนทุนค่าอาหาร
ต้นทุนค่าอาหารในการผลิตปลาดุกลูก ผสมแสดงไว้ดังตารางที่ 3 (ภาพที่ 2 )พบว่าลูกปลาที่อนุบาลด้วย
อาหารสูตรที่ 1 (ไรแดง) มีต้นทุนค่าอาหาร (5.68±0.05บาทต่อลูกปลา 1,000 ตัว) สูงกว่าทุกสูตรอาหารทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญ (P ≤ 0.05) รองลงมาคือลูกปลาที่อนุบาลด้วยอาหารสูตรที่ 5 (2.65±0.02บาทต่อลูกปลา1,000
ตัว) อาหารผสมสูตรที่ 3 (2.55±0.16บาทต่อลูกปลา1,000 ตัว)อาหารผสมสูตรที่ 4 (2.29±0.05บาทต่อลูกปลา
1,000 ตัว)และอาหารผสมสูตรที่ 2 (1.24±0.10บาทต่อลูกปลา1,000ตัว) ซึ่งนามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลา
ที่อนุบาลอาหารสูตรที่ 2 มีต้นทุนต่ากว่าทุกชุดทดลองอย่างมีนัยสาคัญ(P ≤ 0.05) แต่ลูกปลาที่อนุบาลอาหารสูตร
ที่ 3 และสูตรที่ 5 มีต้นทุนค่าอาหารไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
Table3. Growth rate, survival rate and feed cost of hybrid catfish nursed with different feeds
Parameters
T1

T2

Initial weight (mg/fish)
5.56±0.19
5.56±0.19
Final weight (mg/fish)
24.50±0.16b 17.76±0.24c
Average daily weight gain
2.71±0.02b
1.74 ±0.03C
Percentage weight gain (%) 240.68±2.91b 119.45±4.36C
Specific growth rate (%)
21.13±0.09b 16.53±0.19C
Survival rate (%)
87.59±0.80a 16.41±1.31C
Feed cost (Baht/1,000 fish)
5.68±0.05a
1.24±0.10d

Treatment
T3
5.56 ± 0.19
15.04±0.18e
1.35±0.02e
70.47±3.34e
14.15 ±0.17e
7.96 ± 0.50e
2.55±0.16b

P-value
T4

T5

5.56 ± 0.19
5.56±0.19
15.91±0.21d 31.89 ±0.31a
1.48 ±0.03d
3.76±0.04a
86.18±3.88d 373.59±5.74a
14.96 ± 0.19d 24.89±0.14a
8.84 ±0.20d 88.04±0.92a
2.29±0.05c
2.65±0.02b

Note: Mean in the same row not sharing the same superscript are significantly different (P ≤ 0.05)

figure1. Survival rate of hybrid catfish larvae nursed with different feeds

< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001

figure2. Average daily weight gain and feed cost of hybrid catfish larvae nursed with
different feeds

วิจารณ์ผล
การอนุบาลปลาดุกลูกผสมวัยอ่อนด้วยอาหารสูตรที่ 1 อาหารสูตรที่ 2 อาหารสูตรที่ 3 อาหารผสมสูตรที่
4 และสูตรที่ 5 ตั้งแต่ลูกปลามีอายุ 3 วันเป็นเวลา 7 วัน พบว่าลูกปลาที่อนุบาลด้วยอาหารสูตรที่ 5 มีการ
เจริญเติบโต และอัตรารอดเฉลี่ยดีกว่ากลุ่มอื่น (P ≤ 0.05) เนื่องจากอาร์ทิเมียฟอกเปลือกมีคุณค่าทางโภชนาการ
สูงย่อยง่ายที่ประกอบด้วยโปรตีน 49.25 เปอร์เซ็นต์ไขมัน 6.26 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2 )ทาให้ลูกปลากินอาหารได้
มากกว่าการเติบโตและอัตรารอดจึงดีกว่าอื่นๆส่วนกลุ่มที่อนุบาลด้วยไรแดงซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติที่มีชีวิตขนาด
0.4-1.8 มิลลิเมตรมีองค์ประกอบทางโภชนาที่สาคัญคือโปรตีน 68.12 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 10.88 เปอร์เซ็นต์
(ตารางที่ 2 ) เมื่อสัตว์น้าได้รับไรแดงซึ่งเป็นอาหารที่มีชีวิตเหมือนได้รับเอนไซม์จากระบบทางเดินอาหารของไรแดง
เพิ่มเสริมปริมาณเอนไซม์ในทางเดินอาหารของลูกปลาทาให้ประสิทธิภาพการย่อยอาหารดีขึ้นโดยเฉพาะการย่อย
โปรตีนโปรตีนโปรตีนซึ่งเป็นสารอาหารที่ร่าง กายต้องการนาไปใช้ในรูปโปรตีนและเปลี่ยนโปรตีนเป็นพลังงานใน
กรณีได้รับพลังงานไม่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของร่างกายสัตว์น้าซึ่งการได้รับเอนไซม์เสริมจากแหล่ง
ภายนอกมีผลให้ประสิทธิภาพการย่อยและการดูดซึมอาหารดีขึ้นสัตว์น้าจึงมีการเจริญเติบโตดี (อรพินท์ , 2550)
ส่วนกลุ่มที่อนุบาลด้วยยีสต์เป็นองค์ประกอบหลักในสูตรอาหารมีการเจริญเติบโต และอัตรารอดเฉลี่ยต่าสุด
เนื่องจากยีสต์ไม่ชักจูงหรือดืงดูดให้ลูกปลาเข้ามากินหรือลูกปลากินไปแล้วแต่ไม่สามารถย่อยได้ดีเท่าที่ควร
เนื่องจากยีสต์มีผนังเซลล์หนาและเป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรต ที่ย่อยได้ยากเช่น กลูแคนทาให้ไม่สามารถนา
โภชนะที่มีในเซลล์ยีสต์มาใช้ได้มากเท่าที่ควรแม้ว่าเซลล์ยีสต์จะมีคุณค่าทางอาหารสูงเพียงพอต่อความต้องการ
ของสัตว์น้าวัยอ่อนก็ตามแต่การย่อยยากทาให้มีการเติบโตช้า ความสาเร็จในการกินอาหารในระหว่างที่ยังเป็นลูก
ปลาวัยอ่อนมีคว ามสาคัญอย่างยิ่งต่ออัตราการรอด และการเติบโต โดยอัตรารอดของลูกปลาจะดีขึ้นหาก ความ
หนาแน่นของเหยื่อเพิ่มมากขึ้นหมายความว่าเมื่อเหยื่อมีขนาดพอเหมาะ และความหนาแน่นของเหยื่อจะเป็น
ปัจจัยตัดสินถึงจานวนลูกปลาที่ได้จากการอนุบาล ซึ่ง จากผลการศึกษาครั้งนี้การเจริญเติบโต ด้านน้าหนักเฉลี่ย
ของลูกปลาที่อนุบาลด้วยอาร์ทิเมียฟอกเปลือกใกล้เคียงกับการทดลองของภาณุ และคณะ (2538) ที่อนุบาลลูก

ปลาดุกอุยอายุ 2-19 วันด้วยไรแดง และอาหารสมทบได้ลูกปลามีน้าหนักเฉลี่ย 58.3 มิลลิกรัม แต่ลูกปลาที่อนุบาล
ด้วยอาร์ทิเมียฟอกเปลือกต่ากว่าการทดลองของสา รวย และประเสริฐ (2533) ที่อนุบาลลูกปลาดุกอุยอายุ 3-17
วันด้วยไรแดงปริมาณ 200-300 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักตัวได้ลูกปลาน้าหนักเฉลี่ย 80.0±20.0 มิลลิกรัม
ในส่วนของอัตรารอดของลูกปลาที่อนุบาลด้วยไรแดง และอาร์ทิเมียฟอกเปลือกตายเท่ากับ 87.59 และ
88.04 เปอร์เซ็นต์ ใกล้เคียงกับการทดลองของภาณุ และคณะ (2538) ที่อนุบาลลูกปลาดุกอุย อายุ 2-19 วันด้วยไร
แดง และอาหารสมทบได้ลูกปลามีอัตรารอดเท่ากับ 88.1 เปอร์เซ็นต์ และสารวย และประเสริฐ (2533) ที่อนุบาล
ลูกปลาดุกอุยอายุ 3 วันจนได้อายุ 17 วัน ด้วยไรแดงปริมาณ 200-300 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักตัวลูกปลามีอัตรา
รอดเฉลี่ยสูงสุดถึง 85.33 เปอร์เซ็นต แต่สูงกว่าสมเล็ก และคณะ (2531) อนุบาล ลูกปลาอายุ 4 วัน เป็นเวล 15 วัน
ด้วยไรแดงผสมกับอาหารผงในอัตราส่วน 75:25 ได้ลูกปลามีอัตรารอดตาย 81.7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอัตรารอดของลูก
ปลาที่อนุบาลด้วยอาหารที่มียีสต์เป็นองค์ประกอบหลักมีค่าระหว่าง 7.96-15.74 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ากว่าการทดลอง
ของHecht(1981)ที่ใช้ Torula yeast อนุบาลลูกปลาดุก Clarias gariepinus Burchellในตู้กระจกเป็นเวลา
10 วันได้ลูกปลามีอัตรารอดตายถึง 96.0 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนค่าอาหารในการผลิตปลาดุกลูกผสมทีอ่ นุบาลด้วยสูตร
ที่ 1 (ไรแดง)มีต้นทุนสูงสุดคือ 5.68±0.05 บาทต่อ1,000 ตัว แต่ต่ากว่าการรายงานของภาณุ และคณะ (2538) ซึ่ง
มีต้นทุนค่าอาหารเท่ากับ 11.12 บาทต่อ1,000 ตัว

สรุป
อาร์ทิเมียฟอกเปลือกเป็นอาหารที่เหมาะสมสาหรับอนุบาลลูกปลาลูกผสมวัยอ่อนเนื่องจากทาให้ลูกปลา
มีอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายดีกว่าอาหารผสมชนิดอื่น แม้ว่าต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ
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ต่อต้นทุนการผลิตได้ ควรจะมีการศึกษาการใช้ประโยชน์จากยีสต์ในรูปแบบอื่นๆให้มากขึ้นเพื่อรองรับปัญหาการ
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